
260

Би сер ка Рај чић

ЛА ВОВ СКА АВАН ГАР ДА И ГРУ ПА АР ТЕС
По ред Вар ша ве и Кра ко ва Ла вов је то ком 19. и до че тр де се тих го ди на 20. ве ка био 

је дан од нај бо га ти јих и нај на пред ни јих пољ ских гра до ва у по гле ду при вре де, кул ту ре, 
ар хи тек ту ре, књи жев но сти, ли ков них умет но сти, по зо ри шта и фил ма. Имао је број не 
фа кул те те, му зе је, по зо ри шта, цр кве, ра зно род не шко ле. Те су у ње му жи ве ли и ра ди ли 
мно ги имућ ни и по зна ти љу ди, струч ња ци, на уч ни ци и умет ни ци. По сле кла си ци зма 
у ар хи тек ту ри и дру гим умет нич ким обла сти ма у ње му су се на не ко вре ме одо ма ћи ли 
се це си ја, art déco, па по сле њих мо дер ни зам, екс пре си о ни зам, фор ми зам, над ре а ли-
зам. Је дан од раз ло га би ло је то што је ау стриј ска оку па ци ја Га ли ци је на пла ну оп ште 
кул ту ре би ла то ле рант ни ја. По ред не мач ког ко ри стио се пољ ски, те је и у дру гој по ло-
ви ни 19. и пр вој 20. ве ка до шло до еко ном ског раз во ја и осни ва ња број них кул тур них 
ин сти ту ци ја. Не са мо за По ља ке већ и за оста ле ста нов ни ке Га ли ци је, Укра јин це, Је вре-
је, Јер ме не, Нем це... На то су ути ца ли и кон так ти ка ко са европ ским За па дом та ко и са 
Ис то ком, јер су пре ко ње во ди ли Пут сви ле и Ћи ли бар ски пут. Ме ђу нај бо га ти је сај мо ве 
та да шње Евро пе спа дао је тзв. Ис точ ни са јам у Ла во ву, за ко ји су по диг ну те рас ко шне 
мо дер не гра ђе ви не. По ред екс клу зив но сти тог сај ма раз ме њи ва на су и кул тур на до-
бра: го сто ва ња по зо ри шта, кон цер ти, ли ков не из ло жбе, из ло жбе фо то гра фи ја нај ра-
зли чи ти јих ти по ва, пре да ва ња по зна тих про фе со ра, по се те аван гар ди ста по пут Ма ри-
не ти ја. При Уни вер зи те ту „Јан Ка зи мјеж“ на ла зи ла се јед на од нај зна чај ни јих ка те дри 
фи ло зо фи је, Ка те дра ма те ма тич ке ло ги ке, као и чу ве на Ма те ма тич ка ка те дра. Ма те-
ри јал на бо гат ства до при не ла су из град њи тзв. мо дер ни стич ког Ла во ва, ко ји је пред ста-
вљен из ло жбом ју на 1937. го ди не у Ла во ву, а 2016. у Вроц ла ву, с об зи ром на то да се 
по сле 1945. го ди не, ка да је Ла вов при пао Укра ји ни, ве ли ки број Ла во вља на пре се лио 
у тај град. Из ло жба се са сто ја ла од ма те ри ја ла са чу ва них збир ки у Ла во ву и при ват них. 
Јер, по ред јав них згра да, ар хи тек ти су про јек то ва ли ве о ма мно го при ват них ку ћа у 
ду ху мо дер ни зма. За хва љу ју ћи из у зет ном раз во ју фо то гра фи је у ме ђу рат ном пе ри о ду 
ар хи тек тон ска оства ре ња су мо гла би ти при лич но ре ал но при ка за на и на тој из ло жби. 
Ње ном ни воу по мо гли су и ве о ма од го ва ра ју ћи пла ка ти и фил мо ви на исту те му, као 
и број на пре да ва ња са са чу ва ним пла но ви ма, ма ке та ма згра да и слај до ви ма про фе-
со ра ар хи тек ту ре и ур ба ни зма. 

У окви ру про сла ве сто го ди шњи це аван гар де у Ло ђу 2017. го ди не, по зна том по дру-
гом у Евро пи Му зе ју са вре ме не умет но сти, одр жа не су из ло жбе ла вов ске фо то гра фије 
из пр ве по ло ви не 20. ве ка и из ло жба по све ће на Де бо ри Фо гел, аван гард ној пе сни ки-
њи, про за ист ки њи и те о ре ти чар ки аван гард не умет но сти. И фо то гра фи ја је, с об зи ром 
на оп шти раз вој Ла во ва у дру гој по ло ви ни 19. и пр вој по ло ви ни 20. ве ка, пра ти ла ње гов 
раз вој, и са ма се уса вр ша ва ју ћи, при ме њи ва на у на стан ку дру гих умет но сти, пре све-
га фо то-мон та же и фил ма. Ње ни по че ци ве за ни су за чу ве ну Ла вов ску по ли тех ни ку, СВ
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на ко јој се на ла зи ла Ка те дра за фо то гра фи ју, на че лу са Бро њи сла вом Ра ђи шев ским, 
твор цем тзв. пољ ске фо то-хе миј ске шко ле, као и са до при но сом умет нич ког фо то гра-
фа Хен ри ка Ми ко ла ша, ко ји се из ме ђу оста лог ба вио фо то гра фи јом у бо ји. С вре ме ном 
је на стао и Фо то граф ски ин сти тут, ко јим је до 1939. ру ко во дио Ви толд Ро мер. По сто-
ја ла су и број на фо то граф ска удру же ња по пут Клу ба љу би те ља фо то граф ске умет но-
сти, осно ва ног 1891. го ди не. Би ло је и број них спе ци ја ли зо ва них фо то граф ских рад њи 
и ате љеа. По сво јој све стра но сти ве о ма се ис ти ца ла рад ња Те о до ра Шај но ка, ко ји је 
об ја вљи вао и ве о ма вред не за ви чај не ал бу ме. Ру долф Ху бер сма трао се мај сто ром 
фо то гра фи је пор тре та. Мно ги фо то гра фи са ра ђи ва ли су са број ним ла вов ским но ви-
на ма и из да ва чи ма. Већ кра јем 19. ве ка фо то гра фи ја би ва тре ти ра на као умет ност, пра-
те ћи нај но ви је прав це ли ков не умет но сти, по стим пре си о ни зам, сим бо ли зам, екс пре си-
о ни зам, ку би зам, над ре а ли зам. Од но сно, иду ћи уко рак с раз во јем аван гард не умет но сти 
уоп ште. Ви сок ни во фо то гра фи је нај ра зли чи ти јих ти по ва до при нео је и ис црп ном 
бе ле же њу Пр вог свет ског ра та на те ри то ри ји Пољ ске. О че му да нас по сто ји обим на 
до ку мен та ци ја, у ко јој се ис ти чу ра до ви Ма ре ка Мин ца и Лу дви ка Вје ле жињ ског. По-
след њи је за слу жан и за фо то гра фи је по све ће не Дру гом свет ском ра ту, по го то ву што 
су По ља ци по сле 1945. из гу би ли ве ли ки део не ка да шње Га ли ци је и Ла вов. Ме ђу про-
фе со ри ма ве о ма се ис ти цао и про фе сор фо то гра фи је Хен рик Ми ко лаш, ко ји је по себ ну 
па жњу по све ћи вао сту ден ти ма ар хи тек ту ре и ге о ло ги је. У ње го ве нај зна чај ни је уче-
ни ке спа да ла је Ја њи на Мје жец ка, ко ја се у по чет ку ба ви ла пор тре том, а ка сни је и дру-
гим те ма ма и Адам Лен кје вич као вр сни до ку мен та ри ста Ла во ва. 

Умет нич ком фо то гра фи јом ба ви ли су се и фу ту ри сти, фор ми сти и екс пре си о ни сти, 
ко ји су 1929. го ди не осно ва ли Удру же ње ли ков них умет ни ка Ар тес. Оку пља ло је аван-
гард но ори јен ти са не сли ка ре, ва ја ре, гра фи ча ре, фо то гра фе ко ји су при ме њи ва ли 
фо то-мон та жу и фо то-ко ла же. Осни ва чи гру пе би ли су Је жи Ја њиш, Алек сан дер Кши-
во блоц ки и Мје чи слав Ви соц ки, ко ји ма су се при дру жи ли Лу двик Лил, Мар гит и Ро ман 
Сјел ски, Лу двик Ти ро вич, Ото Хан, Хен рик Стренг (Ма рек Вло дар ски). У гру пи се по себ-
но ис ти цао Алек сан дер Кши во блоц ки ко ји је сту ди рао ар хи тек ту ру, ба вио про јек то ва-
њем згра да и кон зер ва ци јом спо ме ни ка кул ту ре. Био је и при ста ли ца по е ти ке над ре-
а ли зма и кон струк ти ви зма, ко ри стио је фо то гра фи ју у ком по но ва њу сво јих из у зет них 
фо то-мон та жа и фо то-ко ла жа. Ми ко ла шов уче ник био је и екс пре си о ни стич ки ори-
јен ти сан Вла ди слав Бед нар чук, ко ји се ба вио ко ла жним ау то пор тре ти ма, док је 1930. 
го ди не за свој рад Кон струк ци ја до био на гра ду на Ме ђу на род ној из ло жби у Мон те-
ви деу. Ка ко су аван гар ди сти би ли и дру штве но ан га жо ва ни, он се по чео ба ви ти и фо то-
гра фи са њем ра зних вр ста и ти по ва рад ни ка. Го ди не 1936. ор га ни зо вао је у Ла во ву 
Оп ште на род ну из ло жбу рад нич ке фо то гра фи је. Дру штве ним ра дом ба ви ла се и Ја њи на 
Мје жец ка, мај стор пор тре та и пеј за жа. Са ра ђу ју ћи са сво јим му жем ле ка ром дер ма то-
ло гом сни ма ла је ру ке ње го вих па ци је на та ра зних про фе си ја. Од 1931. го ди не уче ство-
ва ла је са тим фо то гра фи ја ма нај пре на ме ђу на род ним на уч ним кон гре си ма, а не што 
ка сни је и на ли ков ним из ло жба ма. Ба вље ње фо то гра фи јом би ло је по ве за но и с фил-
мом. У чи јем ства ра њу су се огле да ли Адам Лен кје вич, Ви толд Ро мер, Лу двик За тур ски, 
Анд жеј Про гул ски, Вло ђи мјеж Пу хал ски, Та де уш По ренб ски и др. Ти фил мо ви су по-
ста ли то ли ко по пу лар ни да је 1932. го ди не у Ла во ву осно ван Филм ски клуб Аван гар да, 
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чи ји рад је пр вен стве но пра тио ча со пис Аван гар да. Ови ства ра о ци су сре та ли су се у 
ате љеу фо то граф ки ње Ван де Ди а манд, ко ја је би ла по ве за на с гру пом Ар тес. С ње ним 
ате ље ом био је по ве зан и Вло ђи мјеж Пу хал ски, ко ји је сту ди рао би о ло ги ју и ба вио се 
фо то гра фи јом при ро де, по себ но пор тре ти ма жи во ти ња. Ње го ве фо то гра фи је ве о ма 
че сто су ко ри шће не као илу стра ци је ра зних ти по ва књи га и атла са. Ве о ма је био за-
ни мљив рад Бо же не Ми ха лик, чи ја је фо то гра фи ја би ла по ве за на с гра фи ком. Ве о ма 
су ис ти ца не „Раз глед ни це“ Ви тол да Ро ме ра, ко ји је са ра ђи вао с из да вач ком ку ћом 
„Атлас“. С на стан ком Та тран ског дру штва, Кар пат ског ски ја шког дру штва и Пољ ског 
ге о граф ског дру штва број фо то гра фа те ори јен та ци је ве о ма се по ве ћа вао.

Ар тес је у Ла во ву де ло вао као гру па, ко ја се час по ве ћа ва ла, час сма њи ва ла у пе-
ри о ду од 1929. до 1936. го ди не. На зив гру пе сим бо ли зо вао је иде ју ин те гра ци је свих 
обла сти ли ков не умет но сти. Као и мно ге дру ге гру пе у на стан ку, Ар тес ни је имао се-
ди ште већ је ко ри стио про стор дру гих ин сти ту ци ја. С об зи ром на на зив гру пе на из-
ло жба ма ни су из ла га на стро го ли ков на де ла већ и ар хи тек тон ски про јек ти и де ла 
при ме ње не умет но сти, ра зни ти по ви фо то гра фи ја. Што се сли кар ства ти че, ве ћи на 
чла но ва гру пе би ла је фа сци ни ра на ства ра ла штвом фран цу ског над ре а ли сте Фер на-
на Ле жеа, оже ње ног По ља ки њом. Гру па ни је има ла про гра ме и ма ни фе сте као мно ге 
дру ге гру пе ко је су на ста ја ле у дру гим сре ди на ма. Ма да, на во ди се „про грам ски текст“ 
Је жи ја Ја њи ша „Због че га се са да сли ка ова ко, а не дру га чи је?“ у ко ме кон ста ту је шта 
при пад ни ци гру пе Ар тес уно се у умет ност, а шта ће у бу дућ но сти уне ти. Сва ко је сма-
трао да до при но си по сто ја њу гру пе, што је у по чет ку нај ва жни је. Ства ра ла штво по ме-
ну тих умет ни ка ко је сам на ве ла ни је би ло над ре а ли стич ко у оној ме ри у ко јој је то био 
фран цу ски над ре а ли зам. Ње го ви при пад ни ци пре све га су се др жа ли од ре ђе них 
ико но граф ских мо ти ва, али без те о риј ске осно ве. Та ко да је у њи хо вим ра до ви ма до-
ми ни рао тзв. на ив ни ре а ли зам. У обла сти ар хи тек ту ре до ми ни рао је уме ре ни кон струк-
ти ви зам. У по гле ду ра да и из ла га ња сво јих но во на ста лих де ла нај плод ни ји је био 
пе ри од од 1930. до 1932. го ди не. При пад ни ци Ар те са то ком по сто ја ња гру пе одр жа ли 
су је да на ест из ло жби, у Ла во ву, Вар ша ви, Кра ко ву, Ста њи сла во ву и Тар но по лу. Гро те-
ска и иро ни ја су би ле је дан од глав них по сту па ка у њи хо вом сли ка њу, че сто оства ри-
ва ном ком би но ва њем ап стракт них и ре а ли стич ких фор ми или при ме ном фо то-мон-
та же. У че му је пред ња чио Хен рик Стренг, ко ји ће због свог је вреј ског по ре кла за 
вре ме Дру гог свет ског ра та про ме ни ти име у Ма рек Вло дар ски. Бо ра ве ћи у Па ри зу 
за ин те ре со вао се за над ре а ли зам, лич но се упо знав ши с Ан дре ом Бре то ном, глав ним 
те о ре ти ча рем над ре а ли зма и Ан дре ом Ма со ном ко ји је свој рад за по чео као ку бист, 
упло вив ши с вре ме ном у во де над ре а ли зма. Град је основ на те ма тог сли кар ства, али 
не као пеј заж већ по је ди ни ње го ви еле мен ти, пре све га сва ко дне ви ца: де ло ви гра да, 
сво је вр сна ге та, ули це, че сто ка фа не, из ле ти шта ван гра да, али и про стор тзв. си вог 
чо ве ка, го ми ле, рад нич ке кла се... Као мо ти ви ко ри шће ни су кат кад и фол клор, и црте жи 
де це, и еле мен ти африч ке умет но сти. Као из ра жај но сред ство до ми ни ра ла је ме та фо ра 
у нај ши рем сми слу ре чи. У мно го че му ра до ви по је ди них умет ни ка под се ћа ли су на 
ра до ве кра ков ске гру пе Фор ми сти (1917–1922), ко ја је та ко ђе тра ја ла крат ко и про шла 
без про гра ма и ма ни фе ста, прем да ства ра ју ћи у ду ху фор ма ли зма или аван гар де.
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Ка ко су се умет ни ци по чет ком 30-их го ди на бр же упо зна ва ли с умет но шћу Па ри за, 
пре сто ни це умет но сти, би ло бо ра ве ћи у ње му или пре ко го сту ју ћих из ло жби уно си ли 
су од из ло жбе до из ло жбе но ве еле мен те у сво је сли кар ство. Лу двик Лил је нпр. крат ко 
бо ра вио у вај мар ском Ба у ха у су, вра тив ши се у Ла вов по чео је да сли ка у ду ху кон струк-
ти ви зма, бли ског ру ском, да би на кон то га пре шао на над ре а ли зам, из ра жа ва ју ћи се 
по ред уља на плат ну гра ви ром и скулп ту ром, пи шу ћи о умет но сти, из не на да на пу-
стив ши Ла вов и пре се лив ши се 1937. за у век у Па риз. Где је опет ме њао те ме и ме то де 
ра да. У пе ри о ду од 1933. до 1936. из Ар те са се из дво ји ло тзв. ле во кри ло, ко ме су при-
па да ли Ја њиш, Хан, Стренг и Кши во блоц ки. Да би га не што ка сни је на зва ли Нео ар тес. 
Не унев ши у умет ност тог опре де ље ња ни шта по себ но, ма да су не ки се бе на зи ва ли 
но вим ре а ли сти ма, а Стренг сво је ства ра ла штво фак то ре а ли змом. Сјел ски су по че ли да 
ства ра ју у ду ху ко ло ри зма, је ди ни по сле 1945. го ди не остав ши у укра јин ском Ла во ву, 
док су га оста ли, ако су га пре жи ве ли углав ном на пу сти ли, пре се лив ши се 1945. у 
осло бо ђе ну Пољ ску. 

Ро ман Сјел ски је сту ди рао нај пре у Ла во ву, за тим у Кра ко ву код Ме хо фе ра, Пан кје ви ча 
и Ко вар ског, бо ра вио у Па ри зу по ха ђа ју ћи Ле же о ву и Озен фан то ву Aka de mie Mo der ne 
и вра тио у Ла вов, укљу чив ши се у Ар тес. Остав ши по сле Дру гог свет ског ра та у Ла во ву 
пре да вао је на Умет нич ко-ин ду стриј ској шко ли, а од 1946. на Ин сти ту ту при ме ње не 
и де ко ра тив не умет но сти. Офор мио је и но ву гру пу умет ни ка на зва ну Шко ла Ро ма на 
Сјел ског. Члан Ар те са би ла је и ње го ва же на Мар гит Сјел ска. И ње но ства ра ла штво 
би ло је нај бли же над ре а ли зму. Ве о ма че сто ко ри сти ла је ко лаж и фо то-мон та жу.

Го ди не 2004. у На род ном му зе ју у Вроц ла ву одр жа на је из ло жба Ро ман и Мар гит 
Сјел ски, на ко јој су при ка за не њи хо ве сли ке у уљу, гва ше ви, аква ре ли, цр те жи, ко ла жи 
на ста ја ли од 20-их до 70-их го ди на 20. ве ка. По ти ца ли су углав ном из ко лек ци је Па ве-
ла Вој на из Вар ша ве. Из ло жба је пред ста ви ла ства ра ла штво овог ла вов ског па ра на-
ста ја ло не што ви ше од по ла ве ка. Пра тио ју је оби ман ка та лог, ко ји је по ред тек ста о 
свим фа за ма њи хо вог ства ра лач ког ра да об у хва тио и би бли о гра фи ју свих њи хо вих 
из ло жби. По ка зав ши зна чај њи хо вог ства ра ла штва, а и ме ста Ар те са у исто ри ји пољ-
ске ме ђу рат не аван гар де. 

Чла но ви Ар те са ве ћи ном су би ли Је вре ји. Про шли су кроз Хо ло ка уст као Алек сан дер 
Ри мер, ко ји је 1943. стра дао у Ау шви цу, док је Ото Хан окон чао жи вот 1942. го ди не у 
оку пи ра ном Ла во ву. Ја њиш је пре жи вео ме ња ју ћи гра до ве, Лу блин, Вроц лав, Вар ша ву, 
ус пев ши да умак не Нем ци ма. Ве ћи на Ла во вља на по сле ра та на ста ни ла се у Вроц ла ву, 
ме ђу њи ма Кши во блоц ки и Ја њи на Мје жец ка, ра де ћи углав ном у му зе ји ма. 

Што се ти че аван гар де Ла вов је ни је ства рао са мо у окви ру гру пе Ар тес. Ка ко сам 
већ ис та кла, 1933. осно ван је Филм ски клуб Аван гар да, ко ји је оку пио љу би те ље Де се те 
му зе, ли ков не умет ни ке, ин те лек ту ал це и пу бли ци сте. Осно ва ли су га углав ном фо то-
гра фи Сте фан Ка вин, Бо ле слав Ле виц ки, Та де уш Хо лен дер, а убр зо на кон осни ва ња 
при кљу чи ли су им се и сли ка ри, му зи ко ло зи, пле са чи, ко ре о гра фи Ван да Ди а монд, 
Ста њи слав Ско да, Адам Лен кје вич, Ото Хан, Зо фја Ка ви но ва, Да ну та Мо ра вјец ка, Ја њи-
на Мје жец ка, Зо фја Ли са, Ро ман и Мар гит Сјел ски. С вре ме ном, ка ко то обич но би ва, 
функ ци ја клу ба се ме ња ла. У ње го вом функ ци о ни са њу но ва је би ла уло га же на, умет ни ца 
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и ин те лек ту ал ки, с об зи ром на то да су би ле ле во ори јен ти са не и дру штве но ан га жо-
ва не. По ред сли ка ра и фо то гра фа Филм ски клуб Аван гар да је оку пљао и пле са че и 
ко ре о гра фе, на че лу са пле са чи цом и ко ре о граф ки њом Бе лом Ка цо вом. Ова умет нич ка 
област би ла је но ва у сва ком по гле ду и ни је јој прет хо дио ни ка кав про грам или ма ни-
фест. Та де лат ност усле ди ла је спон та но. За сни ва ла се на ин тен зив ним дру штве ним 
кон так ти ма, што је јед на од глав них од ли ка то га вре ме на. Ње го ви чла но ви углав ном 
су се оку пља ли у фо то граф ском ате љеу Ван де Ди а манд. Као го сти при дру жи ва ли су 
им се књи жев ни ци Де бо ра Фо гел и Бру но Шулц. Шулц је жи вео у су сед ном гра ду Дро-
хо би чу и до пи си вао се са Де бо ром, су срев ши се с њом не ко ли ко пу та у За ко па ну, ко је 
је би ло зна ча јан цен тар ме ђу рат не пољ ске кул ту ре, по себ но круг Ста њи сла ва Иг на-
ци ја Вит кје ви ча и ку ћа Ја на Ка спро ви ча у Ха рен ди, али је свра ћао и у Ла вов. Де бо ра 
се ис ти ца ла ме ђу по ме ну тим умет ни ци ма сво јом те о ри јом мон та же, ко јој је по све ти-
ла ви ше чла на ка, пи шу ћи о европ ској аван гард ној ли ков ној умет но сти, ко ју је ин тен-
зив но пра ти ла, а и са ма ства ра ју ћи по е зи ју и про зу у истом ду ху, у сво јој про зној 
књи зи Ба гре ми цве та ју опи су ју ћи „кон тем пла тив не“ ку ће с нео д ре ђе ним жи те љи ма, 
го спо ду у цр ним оде ли ма са ше ши ри ма, вој ни ке ко ји мар ши ра ју кон тем пли ра ју ћи 
но га ма у мар шу, лут ке и ма не ке не у из ло зи ма рад њи, шил до ве на рад ња ма с јеф ти ном 
ро бом, но ве об ли ке жи во та без си сте ма и хи је рар хи је, про ла зне, крат ко трај не по ја ве, 
јеф ти но ћу пред ме та, ли ко ве, а не ју на ке, ко је је у Де бо ри ној про зи Ба гре ми цве та ју 
ли ков но до пу ња вао Ма рек Вло дар ски сво јим ви ђе њем га ли циј ског све та, по ве зу ју ћи 
ре а ли стич но и мит ско. За хва љу ју ћи Де бо ри, Бру но Шулц је по стао пи сац, чи ја су про за 
и гра фи ке има ле мно го шта за јед нич ког са ње ним мо ти ви ма и ис ка зи ма. Би ла им је 
бли ска и Мар гит Рејх-Сјел ска, ко ја је сли ка ла ствар ност с над ре а ли стич ким асо ци ја-
ци ја ма, пеј за же у ду ху на и ве, при ме њу ју ћи и фо то-мон та жу, ко ри сте ћи по ред па пи ра, 
фо то гра фи ја и тка ни не и жи це, по сти жу ћи „но ве ди мен зи је“ сли ке. Као при мер успе-
шне при ме не тог ма те ри ја ла на во ди се ње на сли ка „Акт“ из 1934. го ди не. Ко лаж је као 
фор му из ра жа ва ња, кроз по се бан плес, пле сне фи гу ре, ко сти ме, му зи ку при ме њи ва ла 
и Бе ла Кац, пле са чи ца и ко ре о граф ки ња. Са вре ме ни плес или рит мо пла сти ку сту ди-
ра ла је у шко ли Bo den wi e ser у Бе чу. С об зи ром на је вреј ско по ре кло, за сво ју пред ста ву 
Ре ви ја ли ков них пле со ва и илу стро ва не пе сме по зајм љи ва ла је му зич ке и ко сти мо граф-
ске еле мен те из ха сид ских ига ра, по пу лар них у Га ли ци ји, отаџ би ни ха си ди зма. У њој 
су пле са чи це на сту пи ле у спе ци јал но про јек то ва ним ко сти ми ма, чи ји крој је по зајм љи-
ва ла од ра бин ских му шких, атла сних ха ла та из вре ме на art décoa, ко је је про јек то вао 
ар те со вац Лу двик Лил. Ње ни пле со ви су пра ти ли низ умет нич ких до га ђа ја Ла во ва 30-их 
го ди на по пут отва ра ња Филм ског клу ба Аван гар да, су сре та гру пе Ар тес, про мо ци је 
пе снич ке збир ке Де бо ре Фо гел Ма не ке ни и сл. Ово умет нич ко бо гат ство са чу ва но је 
за хва љу ју ћи фо то гра фи ја ма Ван де Ди а манд, Ја њи не Мје жец ке и мно гих дру гих фо то-
гра фа, ко је су у тре нут ку пред ста вља ња пре зен то ва не у по зна тим ла вов ским но ви-
на ма Тре ну так. Пред ста вљан је на нај ра зли чи ти је на чи не сам град Ла вов, ње го ве 
си ро ма шне, по себ но је вреј ске че твр ти, а та ко ђе и рад нич ке, и уоп ште жи вот же на у 
ме ђу рат ном пе ри о ду, ка да су по ред уло га мај ки и до ма ћи ца пре у зи ма ле и уло ге рад-
ни ца, ко је су се бо ри ле за по бољ ша ње свог ста ту са, ко је су та ко ђе ове ко ве чи ли мно ги 
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од по ме ну тих фо то гра фа. С об зи ром на про ме не ко је су усле ди ле за вре ме Дру гог 
свет ског ра та и по сле 1945, град Ла вов, ве ко ви ма отво рен за раз не на ро де и њи хо ву 
кул ту ру, без њи хо вих фо то гра фи ја био би за у век из гу бљен. По сле Хо ло ка у ста ко ји 
је је вреј ски свет свео та ко ре ћи на ну лу, те шко да би се без фо то гра фи ја мо гла ре-
кон стру и са ти сво је вр сна исто ри ја ни за на ро да, на род но сти на том про сто ру, ко ји су 
ве о ма до при не ли елит ној умет но сти и кул ту ри на ста лој у дру гој по ло ви ни 19. и пр вој 
20. ве ка.


