
 I  HAVA GAL  ON  און    גל  חוה
 

 עכשווית. ה אמנותה עשורים בתחום 4זה היוצרת תחומית, -רב און אמנית-גלחוה 

מרבה לעסוק און -גל .readymade-ו ים, קולאז'עבודות שמןעבודותיה כוללות רישומים, 

המהות והקבליסטי,  מקראיבנושאים  שהם בלב ליבו של הנרטיב הישראלי: העולם ה

מציגה בעבודותיה היא  .ספונטניתופוליטית ישראלית, לצד יצירה אקראית -האקטואלית
 .והומור קל לעובדות עם קריצהללא נקיטת עמדה,  ,בבואת השתקפות של המציאות

 

  ת והשפעות מאמנים שונים ורבים.און מתאפיינות בהשראה אסוציאטיבי-העבודות של גל
הפורמט, מאופיין בספונטניות מתפרצת של יצירתיות אל מול טוטליות וחריצות.  נהסגנו

און עובדת ביד חופשית אך -גל. יצירתיתהנבחרים בהתאם לאמירה  קהטכניהחומרי גלם, ו

ציטוטים כן ו כתבאלמנטים של אותיות, ספרות ושומרת  על כללי אסתטיקה ומשקל פנימי. 
הצביעה הבשרנית מן המקרא משולבים כחלק אינטגרלי מהיצירה, כביטוי אמנותי ותוכני. 

ביד נעשית  - ישירות מהטיובהמשיכות בובידיים, בשפכטלים - רוויית הצבעוניות העזה

 השימוש ברנדומליותאקראית. ו ספונטנית חופשית שנעה מדיוק ואורנמנטיקה ועד פראות 
היא  - יצירתהבכך גם  -תה בחיים שכתפי ה מקרית.נאינ אקראיותשתה שנובע מתוך תפי

כך ה תבעבוד ומשלבת אותם וטעויות אמן אלא ממשיכה לזרום,אינה מתקנת חוסר דיוק 

 . נבנית מתוכם היצירהש
 

ניכרים בדרכה ה readymade חפצי, ואוספת גם און מרבה לעסוק בחומרים מעורבים-גל

אריזות קרטון, טיובות צבע, נעליים אישיות, מגירות, טרמפולינות, כסאות, מזוודות, מגשים, )

. החפצים מיצביםלעוברים הסבה לאובייקטים אמנותיים ואשר (, נים ועודריק'’ג נפות,

 קונטקסט חדש פיגורטיבי. נוצק בהןשים לה כבסיס לעבודות רבות פנים, משמ
 

. בעבר שכן הסטודיו שלה בעין  תל אביבב יהודה הלוירחוב ב און ממוקם-הסטודיו של גל

 בעלתחוה  היתה 3003 -3002בין גנים בנוה צדק ולפני כן בנתיב המזלות ביפו העתיקה. 
חלל הגלריה היא העניקה את מקום שוקק אמנות וערבי שיח. , "מקום לאמנות און-גל"גלריה 

נוישטיין, כאחד,  ביניהם: יהושע וצעירים, ידועים ואלמונים ותיקים לאמנים ללא כל תמורה 

פרה צימבליסטה, בלו סימיון פיינרו, דליה מאירי, אילן אוורבוך, ג'ק ז'אנו, כוכי דוקטורי, ע
  מוטי ועוד.&גיל
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