
  I HAVA GAL  ON  און  חוה גל

 ניתוח קונספטואלי

תפישת עולמה וסגנונות יצירה שאימצה שילוב של  היא תולדהאון -היצירה האמנותית של גל תפיסה אמנותית
 במהלך השנים. יצירתה מתאפיינת באקראיות, אסוציאטיביות וספונטניות.

 אקראיות -מקריות 

נוצר משהו  ,טעות אמן ביצירה נופלתמקבלת את העובדות שקורות וממשיכה הלאה. אם חוה 
ממשיכה ובונה את היצירה אלא  -מתחילה מחדששלא במתכוון ביצירה, היא אינה מתקנת או 

 סביבו.

 אסוציאטיביות 

נושא  מנושאים מגוונים. את העולם מזוויות ראיה ייחודיות, ומקבלת השראה ליצוררואה און -גל
 ציטוטי מקרא.למוטיב הכתב ולרשנות אישית הוא אסוציאציות ופמיצירותיה שמעסיק רבות 

 ספונטניות 

יורד ישירות מהראש לדף, ללא  במקרים רבים הציורזורמת, לא מקובעת. און -יצירתה של גל
 וזורם בספונטניות. מסננים, ללא חסמי חשיבה

  
  יעקב מישורי  -ציור  רקע אמנותי

און אלמנטים של משקל הצבע, ציור -שנות יצירה ולימוד, מהן אימצה גל 7לחשוב ציור. 
 אבסטרקטי, איזון העבודה  מכל הזויות, וציור ביד חופשית.

 
  רחל שביט -רישום  

בלי התבוננות בנפרד ורישום בנפרד. תרגולי רישום ביד שמאל כדי שהאובייקט ייצא  –קשר עין יד 
 .מסננים

  

  -נושאי יצירה 

 הנרטיב הישראלי

 מקרא ומיסטיקה: 

חוה מאמינה בכוח הבריאה, אוהבת מיסטיקה ורוחניות, ועוסקת באלמנטים מהקבלה. ביצירותיה 
היא . מסורתית חילוניתביטוי אמנותי של נושאים מקראיים ורוחניים מזווית של ניתן למצוא 

 לאירועים מקראיים, משולבים בתיבול והומור.מעניקה פרשנות עכשווית 

 :תמות מרכזיות
גלגול אינסוף, פרקי אבות, עשרת הדברות, אירועים ודמויות  מקראיות, תופעת הבריאה, ה

 הרמב"ם הסולם הקבלי,נשמות, 

 אקטואליה ופוליטיקה: 

 ולאלא נקיטת עמדה, ל ,בבואה משקפת של המציאותאון בנושאים פוליטיים הם -היצירות של גל
ית ראיה אמנותית בעיניו של המתבונן )האמן(. וה אין פרשנות אלא זותאמנות מגוייסת. ביציר

 הגשת המציאות והעובדות בפרספקטיבה אישית.

 :תמות מרכזיות
 הזווית הנשית )הילרי קלינטון, מישל אובמה(,  דמויות משפיעות, אירועים פוליטיים בזמן אמת

 READYMADE: 

דימויים היא יוצרת ה הקרובה. תשונים ומגוונים, מסביב וחפציםשימוש באובייקטים חוה עושה 
 פיגורטיביים תוך שימוש בחפץ המקורי כמו שהוא, כאשר לחפץ הנבחר יש תפקיד בתוך היצירה.

 : תמות מרכזיות
 האמן וכלי ה"בריאה" שלו, דת ואמונה

  
 סגנון אמנותי

 
און ניחנו ביד חופשית ופראית. השימוש באקראיות היא מתוך תפישתה -יצירותיה של גל: תכנון

דיוקים נבנית -סביב האי -ששום דבר אינו מקרי. תוך כדי עבודה, אם הציור לא היה מדויק 
 העבודה מחדש. 

 און יש כללים בתוך ה"אין כללים".-בשיטת עבודתה אין חוקים ברורים או משנה סדורה אבל לגל

 צביעה בשרנית, צבעוניות עזה, שימוש בידיים, בשפכטלים, צביעה ישירות מהטיובה. :צבע 

מפותח, מוביל למחוזות אחרים. בתוך הבלאגן יש המון אסתטיקה ודיוק, של חוה הדמיון 
 אסתטיקה שמובנית בתנועת היד.

  



  

 סגנון אמנותי

 
, מתורגם מעולם ביצירה הפנימי המשקל התנועתי והמשקל -המשקל של הריקוד : קומפוזיציה

מתארת תהליך חוה  התנועה. תוך כדי עבודה היא מסובבת והופכת אותה כדי לשמור על האיזון.
 אליה. וחזרה , תשובתו של הבדצעד ראשון שלה :שיח עם הבד של

 : השימוש בחומרים 

 בחירת הפורמט וחומר הגלם קשור לאמירה היצירתית. 
 למשל: עבודה על מפת שולחן כיוון שזה מונח על שולחני. 

 הסמליות: מצב מדאיג, שינה טרופה, קושי להירדם  –יצירה על גב מיטה  -"צוק איתן" 

 :בחירת נושאים 

רווי עולם אותו מ הוביל אותי לבחור באמנות כדרך שמבטאת ניתוק עולם העסקימה הרקע של חוה
מעניינים נושאים שה לאן שהאנרגיות ייקחו.  , בו היא זורמתנאיבייםנושאים של אל עולם  - חוקים

 , אותם היא חיה.מייצגים את הנרטיב היהודי והישראליאותה הם אותם נושאים ש
 .עולם של נטו אמנותל נסחפת ללא מטרה לרצות את הקהל או למכור ולהתפרנס. היא יוצרת

 :האמירה 

ח ויש בידינו את הכאון כי -ביצירות רבות משקף את אמונתה של גל כתבוב אותיותב השימוש
 .מראש שנקבעו לנו"כתובים" ה , אל מול קבלתם של הדבריםלהשפיע ואף לשנות דברים

 , בשני ממדים שונים:העולם נברא באמירה.  הוספת הטקסט בתוך העבודות היא סוג של אמירה
 ההטקסט לציטוט בתוך העבוד ו שלבחירת – 1ממד 
 עבודה אבסטרקטית בשילוב הכתב ויצירתמהכתוב  התעלמות - 2ממד 

  

השפעות 
 אמנותיות

לאמנות בגלריות,  ויומיומיאון שואבת השראה מאמנים רבים. היא נחשפת על בסיס קבוע -גל
חוג ידידי מוזיאון ישראל מתוך אהבתה האמתית נמנית על במוזיאונים, באוספים בארץ ובחו"ל. היא 

 בארץ. לאמנות

קירבה אמנותית לתפיסה שלו, שרואה באמנות מכלול של יצירה מגוונת, ללא קו  – גרהרד ריכטר 
 .יחופש אמנותמתוך אחד וסגנון אחיד בעבודות לאורך התקופות. ריכטר מסמל עבורה את היצירה 

         אורנמנטיקה -קלימט                                                  קוביזם - פיקסו 

                      אלמנט הידיים - איגון צ'ילה                                    צבעוניות עזה – פופ ארט

 .שפכטל שכבות והשראת המיסטיקה – ארדון

  



 
 נבחרות ניתוח עבודות

 
 " תרי"ג מצוות"

  שמן על בד

100X133 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 
הוא "אבינו מלכנו" הביטוי 

המקשר בין דמות הגבר 
. האנונימי לבין האישה

הגבר מהותו לקיים את 
 שס"ה + רמ"ח = תרי"ג

. הצבעים מסמלים המצוות
של  ההוויהקשת את 

 . העולם ככלל

 
 "תשמישים"

 טרמפולינה
 על בד שמן וצבע תעשייתי

 ס"מ122 קוטר 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

תשמישי הקדושה והכיתוב 
עליהם ובתוכם גורמים לסוג 

כך התעלות ונחיתה. של 
 טרמפולינה.ה גם

 
 "שמיים"

 שמן על  בד

 100X100ס"מ 

 
 

 

 

 

 
 

מעשה התבוננות בשמיים. 
חיבור אל הדימויים 
הנאיביים של עננים 

)מתוך  מציאות שבשמייםהו
שהוצגה  "שמיים"תערוכת 

בעלה בשנת האבל לזכר 
 .(און-של גל

 
 "משיחל בציפייה"

שמן על חמור צבע 
)משוק  מפיברגלס

 , הפשפשים(

60X150X120 ס"מ 

 
 

 

 

 

 
החמור עומד על מצע 

 , הוא מורם."המלכות" שלו
כיתוב הצל ו מצוירמצע ב

בואו  עלמבשר ההפסוק 
חמור  גבי של המשיח על

החמור מסומנים על לבן. 
הפה  המשיח. כל שמות

 .טיסמיוהנחיריים בכחול 

 

 
 "גניזת תהילים"

 דיפטיך 
דפי תהילים, צבעי שמן, 

 נפות

10X106X53 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 חוהכמסורתית חילונית, 
 להלוקחת את מה שחשוב 

ומנפה  ובוררת ,במסורת
 .את השאר



 

 
 " הבריאה: כאוסניצוץ "

  ופאזל על דיקטשמן 
 ס"מ 09קוטר 

 
 

 

 

 

 

 
הר געש מתפרץ, ממנו 

מייצגים החלקי פזל,  יוצאים
, ומכסים את את הבריאה

 תוהו ובוהו. שכבת ה

 

 
 "המלאך"

 טכניקה מעורבת

56X100X200  ס"מ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

כפות  – השפע מלאך
מכנס ה, משקולות הרגליים

של אילן, שלייקעס ועניבה 
"כחול  הכנפיים מבורכות ב
  אשר על שפת הים"

  

 
 "עץ החיים"

 שמן על  בד

 100X100ס"מ 

 
 

 

 

 

 
סימבול של עץ החיים הוא 

 שלא קיים.קסימום המ
הענפים השבלוליים 

בהשראת עץ החיים של 
  קלימט.

 

 
  "התשמשון ושערי עז"

 על בד שמןצבע 

120X190 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 
 מוצגות ישויות המקרא

עשו מעשים  . הן""ביוניותכ
שמשון הכוח האנושי.  מעל

את שערי ו כתפילקח על 
המילה  .של עזתה ברזלה
שמופיעה בשמו  – "שמש"

השראת ממנה  ,שמשון של
  .שלו הזוהר



 
 

 
 "ת השבטיםהגרל"

  שמן על דיקט
 ס"מ 09קוטר 

 

 

 

 

 
 12-ל הארץ תחלוק

סוג  –כמו רולטה  שבטיםה
עד היום  של הפלת פור.

עיסוק בסוגיית קייים ה
זו עבודה הארץ. חלוקת 

יש שניה ב :מדיפטיך חלק
חלוקת סכמטית של מפה 

 .מפה עתיקה  עפ"יהארץ 

 "קרש קפיצה"
 שמן על פיברגלס

120X40 ס"מ 

 
 

 

 
 

 

 
שעליה  הטקסט –מקפצה 

הוא סוג של קרש קפיצה. 
ב -העולם נברא בכוח הא

העברי. לכל אות משמעות. 
בנושא זה  קבליטקסט )

מודבק בגב העבודה(. 
בכל מילה  האות האחרונה

בכדי להשאיר את  מודגשת
 הטקסט באווירה מיסטית.

  

 
 " פלטת ההשראה"

 צבע תעשייתי על עץ

135X76 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 
יד ההשראה היא המלווה 
  בפלטה כל עבודת אמנות.

 
 
 

 
 " ויתן והקיקיוןויונה הל"

 שמן על בד

100X140 ס"מ 

 
 

 

 

 

 
 

שאולה  כדמותיונה 
ואלסקז. סיפור הלוויתן מ

, עבודה מוזמנת) .והקיקיון
 .(יונה הנביא רחובהנושא: 

ב"פרופיל תל אביבי"  ההוצג
על בניין  יצירותכיסוי של  -

 .תל אביבב העיריה



 
 "גלגול נשמות"

 שמן על  בד

 180X120ס"מ 

 
 

 

 
 

 

 
 

הסולם הקבלי מצוין על ידי 
 קריסטלים. הצבע סימבול

מסמל  ורוד בסולםוה
 והתכלת את אופטימיות

הנשמות ות. מיסטיה
רגליים, מיוצגות ע"י כפות 

בקצה הסולם והשער 
 .הפתח לאינסוף

 
 " סטודיו"

טכניקה מעורבת, קולאז' 
 רדימייד ושמן על כסא

80 X80X80 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 
חומרי היצירה הם כגוף 
שעזבה אותו הנשמה. 

במשך השנים בחרה חוה 
לכדי עבודת לגנוז אותן 

)עליו  כסא הסטודיו אמנות.
שנים  11חומרים שנצברו 

 והודבקו שכבה על שכבה(
 הראשון מתוך סדרה הוא 

 מתמשכת.

 
 "תהילים אילן"

  מפת שולחןעל  קולאז'

60X150X120 ס"מ 

 
 

 

 

 

 
ספר תהילים שהיה בכיס 

נגנז על , און-גל של אילן
הקוט אזור מפת שולחן מ
)מקום בו  ד'אזור בצרפת

נהגו בני הזוג לבלות 
 -. חמשת המילים(רבות

מזמור, סלה, למנצח, 
כל אחת  -מכתם, משכיל 

פעם בספר  71מופיעה 
 תהילים. 

 

 
 " צוק איתן"

 צבע תעשייתי על גב מיטה 

160X80 ס"מ 

 
 

 

 

 

 

 
העבודה עשויה על גב 

הסמליות: מצב מיטה. 
מדאיג, שינה טרופה, 

החיצים  .קושי להירדם
 מסמלים את ירי הרקטות

 מנהרותהחדירה בו מעל
 . מתחת

 
 



 
 "מישל אובמה"

 וטיפקס צפורניים טוש, לק
 על קרטון

40X60 ס"מ 

 
 

 

 
 

 

 
Cherchez la femme 
מאחורי כל גבר מצליח 

עומדת האישה. דמויות של 
נשות מנהיגים, שהן חזקות 

 .בפני עצמן

 

 
מחאת האהלים "

 "ברוטשילד
 שמן על בד

60X40 ס"מ 

 
 

 

  
שולבת עבודה פוליטית מ

  בקצה השדרהבאמנות. 
שלושת עיגולי הברזל של 

מה , בקדקדישמן
 מטאטאיםה ."יםנמרוד"
 מייצגים את  ירוקיםה

לניקוי  ת המטאטאיםמחא
שהתקיימה  שחיתותה

 . באותה עת בברזיל

 
 "אצבע האלוהים"

 ליפסטיק ושמן על בד

40X120 ס"מ 

 
 

  

 
 
 

התייחסות נוספת לנושא 
. בקצה האצבע הבריאה

דמויותיהם הזעירות של 
 וחוה.אדם 

 

 
  



 
 
 "שבעת המינים"

דיקט, סדרת שבע  שמן על
 תמונות,

25X36 ס"מ 

 
 

  

 
 

 

 
 "עץ הזית"

 שמן על בד

120X180 ס"מ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 "חוצה ישראל"

 שמן על קרעי צמיג,

19X60 ס"מ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 "צפורי ארץ ישראל"

 4בת , סדרת בדשמן על 
 תמונות,

50X180 ס"מ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
סדרת רוצה  הומאז'"

סלם קיפר, נאבמוזיאון:  
פבלו מונק, אדוארד 

פיקאסו, גרהרד ריכטר, 
 "מקס ארנסט

 5שמן על בד, סדרת בת 
 תמונות,

60X180 ס"מ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


