
 :ועוד כמה מילים על פרידל
 

אך גם באווירה  , ספר שטיפח אמנות אוונגרדית-פרידל  צמחה במסגרת בית
 .  אידיאולוגית של צדק חברתי ושל רצון לבנות עולם טוב יותר

 .כל אלה השפיעו על דרכה החינוכית
  

,  היא התמחתה בהדפסים. תחומי היצירה של פרידל היו רבים ומגוונים
,  עיצוב טקסטיל, תכשיטנות, תפאורנות ועיצוב תלבושות לתיאטרון, טיפוגרפיה

נים ועיצוב רהיטים-עיצוב את כישוריה האמנותיים שילבה בעבודתה החינוכית  . פְּ
 .כמנחה וכמעצבת בעלת חשיבה פדגוגית, בפועל

 
ופעלה  , הצטיינה בשילוב בין ההיבטים האסתטיים והפדגוגיים של היצירההיא 

-לוחמת אנטי, פרידל הייתה אישה פוליטית. מתוך הקשר חברתי ואידיאולוגי
היה על   –מותה ואולם , 1934פשיסטית ועל רקע אלה נרדפה ואף נכלאה בשנת 

נוכחת בכל עת   היתההגישה החינוכית אידיאולוגית שלה .  רקע יהדותה בלבד
לפראג פתחה סטודיו לאמנות לילדי הפליטים הפוליטיים  בהגעתה , למשל. ומקום

 . שהגיעו מגרמניה ואוסטריה
 

מכישוריה גם לעיצוב   דיקרתרמה , שלהחינוכית -במקביל לגישה האסתטית
וכן לעיצוב תפאורות ותלבושות לפעילויות  , מחדש של חדרי תלמידותיה

 .התיאטרון
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 :מתוך דוח חינוכי שנכתב בגטו
בתום השנה הראשונה של הפעילות  . 1943וינואר  1942בתי הילדים קמו בגטו טרזיינשטאט בין קיץ 

 :מתוך הדוח שכתבה פרידל דיקר ברנדייס. החינוכית כתבו המחנכים דוחות מסכמים

 
אך יַפתחו בכולם את , לימודי הציור לא יהפכו את כל הילדים לציירים

יגרו את , או יטיבו לשמור עליהם, את העצמאות כמקור לאנרגיה, היצירתיות
 .יחזקו את השיפוט העצמי ואת כוח האבחנה, הדמיון

* 
נגד העולם הקפוא של  , בעלי הברית הטובים ביותר נגד התוצרת המוגמרת

,  כאשר מוציאים אותם מן ההרגל, וגם, הם האמנים האמיתיים, המבוגרים
 .  הילדים עצמם

* 
על המורה לדאוג בעיקר  [ הכוונה היא לדרגת בשלות] 10אצל ילד מתחת לגיל 
כי בגיל זה כל התערבות  , אין כל תכלית ללמד. בניסיונותיו, שלא יופרע במשחקו

ילד מעל  . בגיל זה שרטוט וציור הם כלי ביטוי עיקרי. תיענה בהפניית גב לפעילות
העולם הרחב יותר מקבל , רצון מכלי הביטוי שלו-מתחיל להיות לא שבע  10גיל 

 [.בעיניו]ערך 
* 

הרי שהציורים  ... אם למחנך היה ניסיון . ... אפשר לנצח את רעיונות הילדים-אי
למרות שהילד שמח לכל  . ... היו מספקים לו מבט חשוב אל תוך נפש הילד

 .  אסור לדחוק אותו לכך, הרחבה של עולם הרעיונות שלו
* 

מאשר בקבוצות קטנות או של  , מוטב להורות בקבוצה יותר גדולה של ילדים
 ,  מייצבים את האווירה, יותר ילדים מדרבנים זה את זה. בודדים

 הילדים מרוויחים  . כמעט תמיד גוברים הטובים על הגרועים יותר
 שהמורה אינו יכול להכביר  , כבר בכך. אחד מהרעיונות של השני

 שיש לו  , בכך נוצר דבר. הם יותר תלויים זה בזה, עליהם תשומת לב
 לא תחרות  . והוא העבודה בקבוצה, ערך עצום בהמשך החיים

 ,  על ידי המאמץ המשותף. אלא הישג הכלל, בין יחידים
 משיגים הקבוצה והיחידים את , דווקא באמצעים העצמיים

 בנסיבות אלה הם גם מוכנים  . התוצאות הטובות ביותר
 ,  להסתפק במועט, להתגבר על הקשיים בגלל מחסור בחומרים

 .לעזור אחד לשני
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