
שנות אמנות ישראלית 70

: איסוף חומרים וכתיבה
ח"ר אמנות חזותית תשע"צוות הדרכה מפמ



אמנות ישראלית
דרכי ביטוי  , סגנונות, האמנות הישראלית עשירה בטכניקות

.  ונושאים מגוונים המשקפים ניסיונות לגיבוש זהות מקומית

אך עם  , היה ביטוי לאמנויות מסורתיות מקומיות, לפני קום המדינה

. במסורת המערבית, Fine Artsהאמנות עלתה לדרגת , חלוף הזמן

האמנות החזותית נעה בין עיסוק בסוגיות  , מאז קום המדינה

בשנים  . המקום לבין דיאלוג עם זרמים אמנותיים בינלאומיים

ועדיין מגדירים  , ל"רבים מהאמנים הישראלים פועלים בחו, האחרונות

הרבה לעסוק ביחס  תולדות האמנותמחקר".  אמנים ישראליים"עצמם כ

,  המורכב בין האמנות הישראלית לבין סממנים מקומיים ובינלאומיים

.  לדורותיההאמנות היהודיתעם וכן בקשריה 



1948-1958



,  למדינה נפתח בהחלטת האומות המאוחדות על חלוקת הארץהעשור הראשון 

.  ומלחמת השחרור, פלישת מדינות ערב, הכרזת המדינה

ועולים ממדינות  , ניצולי שואה, תקופה זו מתאפיינת בעלייה המונית•

.מצוקה וקונפליקטים, ימים של התמודדות. ערב

הישוב הישן בנה את תנועת הפועלים הארצישראלית שקידמה  , בארץ•

".עבור העם ועל ידי העם"יצירה והפצה של אמנות מודרנית 

לבטא זרמים והלכי רוח  אמנים החמישים והשישים החלו בשנות •

אמנים שעלו לישראל . במערב עוד קודם לכןשהחלו , אוונגרדשל

ואילו אמנים אחרים יצאו לתקופות של  , הביאו השפעות אלומאירופה

בעוד חלק מן האוונגרד  . בייחוד בצרפת, עבודה ולימודים באירופה

הרי אמנים אחרים  , אוניברסליהאמנותי בארץ שאף ליצור אוונגרד

ברוח  , אינטרנציונליניסו לנסח את אמנותם במסגרת של אוונגרד

.והציונותהאירופיות הסוציאליסטיותהתנועות 

http://artportal.co.il/?CategoryID=127&ArticleID=895


1905-1976גרמניה יוחנן סימון 

:ייחודיות

הניח יסודות , בדגראפיקה שימושית וציור על , קיר-ציורי

המשקפת את המהפכה , לתרבות חזותית בעלת עוצמה וצלילות

.ברוח המודרניזם הישראלי המוקדם, הציונית

:דוגמא ליצירה

1947, שבת בקיבוץ

http://talitamir.com/catalog/album/190
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/8263


1897-1975פרוסיה שלום סבא 

:ייחודיות

עסק בחקר בעיות אופטיות במסגרת הוא , טרום כנעני 

שבּה בנה את השטח , "האובייקטיביות החדשה"תאוריית 

. במישורים גאומטריים המגלמים אשליות נפחיות

:דוגמא ליצירה

1947, הגז

http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8eb3ba43-a44d-4506-93cd-a04dbea54c7b&lang=HEB
http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/gallery/?artist=%D7%A1%D7%91%D7%90,%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D&list=


1911-1987פולין נתן רפפורט 

:ייחודיות

.סגנון ריאליזם חברתי, פיסול מונומנטלי

:דוגמא ליצירה

1948, בקיבוץ נגבההאנדרטה 

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.2614629
http://www.eyarok.org.il/trip.aspx?id=2230


1923-1992הונגריה יוסי שטרן 

: ייחודיות

סגרנון אקספרסיבי בהשפעות יעקב , קריקטורות, רישומים

עיסוק בנושאים . מקס ליברמן, אוסקר קוקושקה, שטיינהרט

.מקומיים

:דוגמא ליצירה

1948, הפצוע

https://gideonofrat.wordpress.com/2011/01/17/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A8/
http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/767/597.html


1895-1984רומניה מרסל ינקו 

:ייחודיות

והקונסטרוקטיביים יסודות פיגורטיביים ביצירתו קיימים 

על אופייה וזהותה של האמנות הישראלית באותה שהשפיעו 

.דאדא, אקספרסיוניזם, השפעות מקוביזם.תקופה

:דוגמא ליצירה

1949, החיילמות 

http://www.jancodada.co.il/?page_id=412
http://artportal.co.il/?CategoryID=127&ArticleID=895


1918-2009סלובקיה שרגא וייל 

:ייחודיות

, השפעות מגויה, אקספרסיוניזם, הדפסים פיגורטיביים

.אקספרסיוניזם וקוביזם

:דוגמא ליצירה

1949, של המעברהבתחנה 

http://shragaweil.com/
http://museumeinharod.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F


1891-1985אוקראינה זריצקייוסף 

:ייחודיות

המשלבים דמויות מופשטות על , תיאורי טבע אקספרסיביים

השפעות מפוסט .משטחים חתוכים המסמלים את נופי הארץ

.אסכולת פריז, אימפרסיוניזם

:דוגמא ליצירה

1949, של המעברהבתחנה 

http://www.mouse.co.il/gallery/1.3319881
http://museumeinharod.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F


1924יליד נפתלי בזם 

:ייחודיות

נושאים , ך וההיסטוריה היהודית"נושאים מן התנ

.ה'ציורי קיר השפעות מפרנאן לז, סוציאליסטים

:דוגמא ליצירה

50-שנות ה, עברי ניצול שואהפועל 

https://gideonofrat.wordpress.com/2013/04/07/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%96%D7%9D/
http://www.israelmuseum.org.il/platforma/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA


1896-1992פולין ארדוןמרדכי 

:ייחודיות

לערכי הדת והמיסטיקה הרומזות סמליות צורות , הפשטה

וסילי ,השפעות מהסוריאליזם, ים'ויטראז, היהודית

.פאול קליי,קנדינסקי

:דוגמא ליצירה

1953, האורשערי 

http://www.ardon.com/
http://museum.imj.org.il/he/audioguides/jesus/page/?id=737


1908-1974רוסיה אריה ארוך 

:ייחודיות

, מופשט, אקספרסיוניזם, שירבוט ורישום חופשי

.קבוצת קוברה, השפעות פול קליי

:דוגמא ליצירה

1955, בהריםאוטובוס 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.884411
http://readingmachine.co.il/home/books/book_462_82/chapter01_5448695


1958-1968



,  בהתעצמות צבאית, גדוש בתנודות גדולותהיה למדינת ישראל העשור השני 

.בשינויים ובאירועים דרמטיים

מצרים ירדן  : מלחמת ששת הימים בין ישראל לשכנותיהפורצת 1967•

האמנות  . תגובתם של האמנים למלחמת ששת הימים לקחה זמן להתעשת.וסוריה

.  הפוליטית המוצהרת נולדה מאוחר יותר

אך הם התמקדו בהקמת  , זו היו ביטויים לארועים הסטורייםבתקופה •

תיעודי ובצילום , )קרוון תומרקין דנציגר(אנדרטאות להנצחה ממלכתית

שתפסו מקום נכבד באמנות הניצחון ואמנותי גם יחד וכמובן באלבומי 

.החזותית

, ניגזרותיהבשנים אלו משתמשים האמנים במוטיבים של מלחמה על שלל •

.  טרור ואופוריה, טראומה, ובכללן שכול

אלה החלו  אמנים " אופקים חדשים"של של עשור זה באמנות המופשטת תחילתו •

מהאמנות  והושפעו לפעול  תוך שימוש בטכניקות חדשות ואינדיבידואליות 

,  מיצב, מושגית, הבינלאומית החל מאקספרסיוניזם אישי ועד אמנות סביבתית

.מיצג וצילום

מבחינה 1967-מתמודדת עם השפעות מלחמת ששת הימים שהתרחשה בישראל •

.כלכלית וחברתית, פוליטית

https://rutidirektornow.wordpress.com/2008/08/29/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95


1930יליד ישראל , דני קרוון

:ייחודיות

השפעות , אנדרטאות, אמנות אדמה, אמנות סביבתית

, ארדוןמרדכי , מרסל ינקו, סטימצקי, משטרייכמן

.סביבתיתאמנות , מינימליזם

:דוגמא ליצירה
.1963-68, שבעבאר , חטיבת הנגבאנדרטת 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%9F,%20%D7%93%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=54QC9orwsKA


1916ברלין , דנצינגריצחק 

:ייחודיות

, השפעות האמנות של מצרים, פיסול מודרני סגנון כנעני

רישום תמציתי –ברנקוזי . הודו ואפריקה, פרס, אשור, בבל

.אמנות הפופ ארט, מבלי לפגוע בזרימה האורגנית של המתואר

:דוגמא ליצירה

.1963, ברונזה, בנגב כבשים 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%93%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%A8,%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&list=%D7%93
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/4496


ברלין1930, עם–בר מיכה 

:ייחודיות

מעמדיים פערים , צילום המתעד את ההיסטוריה של המדינה

ציבוריים רגעים ; ששת הימים ותוצאותיהמלחמת , ותרבותיים

.החברהאשר השפיעו רבות על ופרטיים 

.סימורדוד , רוברט קאפההצלמים : השפעות

:דוגמא ליצירה

, צילום,ירושלים, ברחוב סלאח א דיןלוחמים , עם-מיכה בר

1967יוני , מלחמת ששת הימים

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1170316
http://www.imj.org.il/exhibitions/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-1967
https://www.youtube.com/watch?v=ZYysdjbYn30


גרמניה1933, יגאל תומרקין

: ייחודיות

ומשלבו לפסל חדש ולאמירה חדשה  ' מיידרדי 'תומרקין משתמש ב" 

כל פסל שלו הינו פצע אינטימי וכואב  . והתוצאה הינה חזקה ביותר

בכל התקופות אנשים שקדמו  . הקשור בזוועת המציאות שבה הוא חי

הוא  ...כך היו נביאי ישראל. לדורם והיה להם חזון היו בודדים

זועק ומדבר ומנסה לומר לבני האדם כי המציאות הטרגית שבה הם  

ארתורו  .(ולכן הוא נדון להיות בודד. חיים היא מעשה ידיהם

).  תרגם לעברית אמנון טייטלבאום(שוורץ

.דנצינגר, רודי להמן, דושאןמרסל : אמנותיותהשפעות 

:דוגמא ליצירה

ברונזה צבועה , 1967,בשדותהלך הוא 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F,%20%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C&list=%D7%AA
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1485287


1978-1968



ישראל מתמודדת עם השפעות מלחמת ששת הימים שהתרחשה  בעשור השלישי 

:כלכלית וחברתית, מבחינה פוליטית1967-ב

.היוםועד –1968–" השטחים"חילוקי דעות סביב עתיד •

)חידוד שאלת שמירת השטחים, הרוגים968(1967-70מלחמת ההתשה •

כולל חטיפות  , פעולות טרור ארגונים פלסטיניים בארץ ובעולם•

חדירות לשטח ישראל לצורכי הרג  , רצח הספורטאים במינכן, מטוסים

).אביב ועוד-תל, קריית שמונה, מעלות(

הרוגים 2,000-למעלה מ(1973אוקטובר –מלחמת יום כיפור •

).פצועים7,000-ומ

.היוםועד 1968–תחילת מפעל ההתנחלויות •

.1974–"גוש אמונים"הקמת •

.1977–עליית הליכוד לשלטון •

.1977–חתימת הסכם השלום עם מצרים •

גדעון עפרת, 70-החלל הציבורי של אמנות שנות ה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000373383
https://gideonofrat.wordpress.com/2012/12/31/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94-70


1940פולין , נוישטייןיהושע

: ייחודיות
.רישום, מיצבים, אמנות אדמה, מושגיתאמנות 

:דוגמא ליצירה

, מרקס. 'בלייה וג. 'עם זבשיתוף , נהר ירושליםפרוייקט 

.ירושלים, 1970

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F,%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1720676
http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/gallery/?artist=%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94,%20%D7%92&list=


1939יליד ישראל ,  אולמןמיכה

:ייחודיות

, אמנות אדמה, מינימליסטית, מופשטת, אמנות מושגית

.מיצבים

:דוגמא ליצירה

1972, )החלפת האדמות(מצר מסר פרויקט 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%9F,%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
http://www.israelilifeusa.com/celebs/3862
https://gideonofrat.wordpress.com/2012/12/31/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94-70/


1946ישראל , מזרחימוטי

: ייחודיות

. אישיותבחוויות חיים עיסוק 

.מולטימדיה, צילום, מיצגים, פיסול: טכניקות

:דוגמא ליצירה

1973, מיצג, ויה דולורוזה

http://mottimizrachi.com/
http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99,%20%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=833161
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3716138,00.html


ישראל1951, נאמןמיכל

: ייחודיות

.וטקסטים 'שימוש בקולאז, דלות החומר, מושגיתאמנות 

:דוגמא ליצירה

1974אביב -חוף הים של תל, מיצב, העיניים של המדינה

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F,%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://www.smadarsheffi.com/?p=1203
http://www.imj.org.il/collections/485219


1953ילידת ישראל ,גטרתמר

:ייחודיות

.הירואייםעיסוק במיתוסים , ציור פיגורטיבי, רישומים

:דוגמא ליצירה

, חצי תל חי וברווז קטום ראש

. 1974-78, " חצר תל חי"סדרת מתוך 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%92%D7%98%D7%A8,%20%D7%AA%D7%9E%D7%A8
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/086/121.html
https://i.pinimg.com/originals/9f/e0/08/9fe008c0bb107072e00a1df4b291b144.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tRu7EYmUZkM


1940, יליד ישראל, דרוקסמיכאל 

:ייחודיות

ציור מפות , בגוף, ים'שימוש בקולאז, פיגורטיביציור 

.טופוגרפיות

:דוגמא ליצירה

1974-75, "דרוקסלנד"מתוך, דיוקן עצמי

http://www.artworks.co.il/?p=2145
http://www.artpane.com/Paintings/P1001_Michael_Druks_the_Brave_Present_Absent_Artist_Biography.htm
http://www.atlasobscura.com/articles/druksland


1933יליד גרמניה , תומרקיןיגאל

:ייחודיות

אמנות סביבתית ', אסמבלאז, פיסול, רישום, ציור

.במחאהעיסוק , מונומטלית

:דוגמא ליצירה

, האנדרטה לשואה ולתקומה

1975, תל אביב, )כיכר מלכי ישראל–לשעבר(כיכר רבין 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F,%20%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C
http://www.wikiwand.com/he/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://tel-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/0AD946B5-25FA-433B-9D15-72DBACA65AD1,frameless.htm?NRMODE=Published


1932-2015ישראל , קדישמןמנשה

:ייחודיות

, שלב מינימליסטי. רבגוניות ושנות פעילות ארוכות

.  סימבוליזם ועיסוק בתימות קבועות, אמנות סביבתית

.סביבתיפיסול , פיסול, ציור

:דוגמא ליצירה

1975-85, ירושלים, ריבליןכיכר , עצים כחולים

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%9F,%20%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://new.menashekadishman.com/
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94


1937-2007ישראל , לביארפי

:ייחודיות

.לוקאליתאמנות , ים'קולאז, רישומים, הפשטה, דלות החומר

:דוגמא ליצירה

עיפרון ותצלומים מתוך עיתון על , אקריליק, ללא כותרת

1986, עץ

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%90,%20%D7%A8%D7%A4%D7%99
http://www.artworks.co.il/?p=3400
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/187.15.pdf


1929-2010רומניה , אריכאאביגדור

: ייחודיות

.אקספרסיוניזם, אימפרסיוניזם, פיגורטיביות

:דוגמא ליצירה

1976, בד עם דיוקן עצמי

http://museum.imj.org.il/imagine/collections/AZSearchH.asp?let=%D7%90&artist=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%90,%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8,%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99,%20%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%20%D7%91
https://e.walla.co.il/item/1669241
https://www.erev-rav.com/archives/8178


1922-89ישראל , אוריאביבה

:  ייחודיות

השפעה מאמנות סינית , סוריאליזם, אקספרסיוניזם, הפשטה

.וקליגרפיה יפאנית

:דוגמא ליצירה

1976,  גיר פחם שמנוני על נייר,לציפוררקוויאם 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99,%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.artworks.co.il/?p=1930
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/4472


1941ישראל , גבעאביטל

: ייחודיות

.מיצירה פעילה"פרישה", אמנות קהילתית, אמנות אקולוגית

:דוגמא ליצירה

1978,  ספרים, בטון, כותל ספרים

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%92%D7%91%D7%A2,%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.2169785
http://www.smadarsheffi.com/?page_id=4661


1978-1988



שהתוו את קיצו של  , תקופה של תמורות חשובות,העשור הרביעי 

המודרניזם המאוחר ואת תחילת המהלך הפוסט מודרני בשדה האמנות  

.  בישראל

מודרני  -פוליטי של מלחמת יום כיפור והמפנה הפוסט-השבר החברתי•

באמנות הובילו את האמנים לעיסוקים חדשים בתחום הזהות הלאומית  

.האתנית והמגדרית ובנושאים נוספים כגון הגירה ואקטואליה

בולט במיוחד העיסוק באירועים פוליטיים כגון מלחמת לבנון

.והאינתיפאדה

בין תיעודי  -בולטת הנטייה לטשטוש גבולות ולמיזוג בין סוגות•

בין אמנות  , בין מדיומים שונים, בין ביוגרפי לבדוי, למבויים

.לצד ריבוי ציטוטים מתולדות האמנות, "נמוכה"ו" גבוהה"

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000371023


1946ישראל , מזרחימוטי

:ייחודיות

פיגורטיביות וחיבור , פרפורמנס, אוונגרד, מושגיתאמנות 

.חיבור בין דמות השמאן לקורבן, בין אלמנטים ביוגרפיים

:דוגמא ליצירה

1980, חיתל , מיצג, שנת היונה

https://www.youtube.com/watch?v=i3Q8C2c0D3s
https://www.youtube.com/watch?v=SlD6560wUqg&t=5s
http://mottimizrachi.com/sites/default/files/styles/large_bg/public/works/02_2_o.jpg?itok=n79y5qJC


1942מרוקו , גן-כהןפנחס 

: ייחודיות

השפעות  , אמנות אדמה, אוונגרד, פרפורמנס, מושגית אמנות 

תורת האמנות ("חיבור בין אמנות ומדע , ראושנברגמרוברט 

מערב  -מזרח, שואה, הגירה, זרות, פוליטיקיה") היחסית

.ועדתיות

:דוגמא ליצירה

.1982, זכור כי אדם הינך

https://www.erev-rav.com/archives/23759
http://www.hma.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8/1967


1949-2004ב "ארה, לויפמלה 

:ייחודיות

מרים , שיקגוודי 'ג:השפעות מ, אמריקאיתאמנות פמיניסטית 

עיסוק , פיגורטיביות, עמלנות, ידמלאכת , שפירו

.פוליטיתמגדר ומחאה , בביוגרפיה

:דוגמא ליצירה

1983, כדורסל ותוכי, דמות

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1856474
http://www.biderman.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%9E%D7%9C%D7%94_%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C_%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%99_1983


1951ישראל,מאורחיים 

:ייחודיות

.עוסק בזיכרון ושואה, אמן רב תחומי

:דוגמא ליצירה

1986, דיוקן עצמי עם ההורים

https://www.erev-rav.com/archives/tag/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8
http://bezalel.secured.co.il/8/brotin14.htm


1944-1999ישראל , כהן-סגןמיכאל 

:ייחודיות

יחסי , ")הציור הרע("החזרה לציור , מושגיתאמנות 

.ך"התנ, מילה-דימוי

:דוגמא ליצירה

1987הנני

http://www.archijob.co.il/archijob_news/one_news.asp?IDNews=897#.WeIriWgjTIU
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15505


1952ישראל , ריבדוד 

:ייחודיות

-מין'וולטר בינג, פוליטיקה, עיתונות דקומנטריצילום 

.יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני

:דוגמא ליצירה

1988,מוחקים

https://www.youtube.com/watch?v=w0ept5gt00I
http://www.davidreeb.com/view.php?1&dir=prev&page=55


1945-2008מצרים , גדעון גכטמן

:ייחודיות

, עיסוק במוות וביוגרפיה', וזף קוסות'ג, מושגיתאמנות 

.מלאכותיטבעי מול , חיקויים

:דוגמא ליצירה

1-1988'למאוזילאום מסהכנה 

http://pmemorials.com/m/M_1095
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%9B%D7%98%D7%9E%D7%9F


1988-1998



העשור החמישי

.ישראלפיגועים ברחבי –ראשונה אינתיפאדה •

ופעולות לחימה של חיזבאללה נגד  , מבצעים מקומיים–לחימה בלבנון •

.ל"צהחיילי 

.האינפלציהריסון •

.הפרטהמדיניות •

.אתיופיהמבצע שלמה להעלאת יהודי •

.גל עלייה גדול של יהודי ברית המועצות לשעבר•

.הראשונהמלחמת המפרץ •

.אוסלוהסכמי •

.ירדןהסכם השלום עם •

.רביןרצח •

.בטלויזיה2תחילת שידורי ערוץ •

http://app.oranim.ac.il/dvarim/wp-content/uploads/2012/06/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%A2%D7%AA.pdf


1961-1990ישראל , אבו שקרהעסאם

:ייחודיות

דימויים , פיגורטיביות, סימבוליזם, אקספרסיוניזם

).מטוס, צבר(חוזרים 

:דוגמא ליצירה

1988, על ניירשמן , צבר

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%90%D7%91%D7%95%20%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%94,%20%D7%A2%D7%90%D7%A1%D7%9D
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.2186816
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3513979,00.html


1951ישראל , ציבי גבע

:ייחודיות

.להפשטהמפיגורטיבי , סדרות, פוליטיותעבודות 

:דוגמא ליצירה

1990, מעורבת על בדטכניקה , 33כאפייה 

http://www.artworks.co.il/?p=2841
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/8206


1955ישראל,עזיאסד

:ייחודיות

התייחסויות לתולדות  , קישוטיות, פיגורטיביות

.האמנות

:דוגמא ליצירה

1991,ירמיהו

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A2%D7%96%D7%99,%20%D7%90%D7%A1%D7%93
http://web.beitberl.ac.il/%7Ebbsite/midrasha/teachers/asadazi/asadazi.htm
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/1161090224/1163656793?curr_issue=1161090224


1958רומניה , רנצרפיליפ

: ייחודיות

',  אסמבלאז, רדי מייד, אמנות קינטית, מיצבים

.סימבוליזם

:דוגמא ליצירה

.1992, ללא כותרת

https://www.haaretz.co.il/.premium-1.2860833
http://www.israeliartists.co.il/m/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4_%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%A8_Philip_Rantzer
http://www.mouse.co.il/gallery/1.3319382


1947,אוסטריההירשברגישראל

: ייחודיות

.ציור היפר ריאליסטי

:דוגמא ליצירה

.1992, פשתןשמן על , שבעה דגים מעושנים

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92,%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.epochtimes.co.il/et/9681
https://gideonofrat.wordpress.com/2016/02/28/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%98/


1949ישראל , ברסטדגנית

:ייחודיות

מפיגורטיבי לפירוק  , ציור, צילום, מושגיתאמנות 

.הדימוי

:דוגמא ליצירה

.1992, על בדאקריליק , MIIמחבל 

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%98,%20%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001116740
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/8179


1970יליד ישראל , הודניר

:ייחודיות

שימוש בקיטש , סדרות, ציורי שמן, צילום מעובד, אסתטיקה

.המתעתע בין המראה הגלוי לבין התוכן

:דוגמא ליצירה

הדפסה דיגיטלית של צילום , טריפטיכון, סדרת החיילות

.1993, מעובד

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000744977
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=9&Area=1&ArticleId=19720
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3699921,00.html


1969ילידת ישראל , לנדאוסיגלית

: ייחודיות

תכנים  , עבודות וידאו, מיצגים, מיצבים, פיסול

. אלגוריים

:דוגמא ליצירה

1995, "הרבית"מתוך מיצב , ברזל, דלת, אוהל

https://www.sigalitlandau.com/home
http://app.oranim.ac.il/dvarim/wp-content/uploads/2015/12/%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%A2%D7%AA.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA


1955-2010גרוזיה , חדזה'פיצמאיר

: ייחודיות

שמירה , עיסוק באוטוביוגרפיה, סימבוליזם, פיגורטיביות

שימוש חוזר בצבעים ובתפאורה לא , אישי"כתב יד"על 

.מקומיים

:דוגמא ליצירה

1996, על נייר מודבק על בדשמן , עצמי עם מזוודותדיוקן 

http://www.scheherezade.co.il/html/html_heb/Dolphin/Issue2/DolphinContent2.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000341767&fid=3336%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
http://www.talgallery.co.il/content2.php?actions=show&id=1457&r_id=821


1998-2008



העשור השישי

.הקמת מגדלי עזריאלי•

.מצעד הגאווה הראשון מתקיים בתל אביב•

.מלכת יופי ערבייה ראשונה לישראל•

.ל מלבנון"יציאת צה•

.2000עימות מול האוכלוסיה הערבית ישראלית באוקטובר •

מבצע  . מאות הרוגים בפיגועים, תחילת אינתיפאדה שנייה•

".חומת מגן"

.  מלחמת המפרץ השנייה•

.2000ג "פתיחת נמל התעופה נתב•

.התנתקות מרצועת עזה•

.מלחמת לבנון השנייה•

.בעזה"עופרת יצוקה"מבצע •

http://museum.imj.org.il/exhibitions/2008/realtime/mendelsohn_h.html


, לצד הציור-מתרחבים גבולות המדיה , ובעולם האמנות

צומחים במרחב האמנות הישראלי , הפיסול והצילום המסורתי

.  הווידאו והמיצב, הצילום הדיגיטלי: סוגי מדיה חדשים

בתהליך הגלובליזציה העולמי הולכים ומיטשטשים  , בנוסף

.הגבולות בין הלוקאלי לאוניברסאלי

,  שני משתנים אלה מעודדים צמיחה של דור אמנים ישראלי

שאמנותו זוכה להכרה בינלאומית והוא מתנהל במרחב האמנות  

.  העולמי בטבעיות

הרחבת סוגי המדיה ומרחב הפעולה האמנותי משתקפת  גם  

נרחבות לצד  בהן ניכר עיסוק בשאלות אוניברסאליות. ביצירות

סטורית יבמורשת הה, שיקוף מסעות אישיים הנוגעים במיתי

.ובמציאות הישראלית הייחודית



1966ישראל , נסעדי 

:ייחודיות

עיסוק בסוגיות של הזהות הוא הנושא המרכזי ביצירתו , צלם

חברתיות עם שאלות עבודתו מתמודדת . הישראלית ובגבריות

מזרח , מרכז מול פריפריה, )נדר'ג(ופוליטיות כגון מגדר 

, מיתוסים מקומיים, יהדות, סוגיות אתניות, מול מערב

.אנושיות וצדק חברתי, מיליטריזם

.ף וול'ג: השפעות אמנותיות 

:דוגמא ליצירה

. 1999, הדפסת צבע, )הסעודה האחרונה(בלי כותרת 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18342
http://museum.imj.org.il/he/audioguides/jesus/page/?id=743


1969ישראל , נרגיא בן 

:ייחודיות

בהיבטים שונים של מיניות עסקו המוקדמות עבודותיו 

או שימוש ' תוך שימוש בטכניקות כגון קולאז, ופסיכולוגיה

סדרת עבודות נוספת הציגה שרטוטים ותרשימים . ברדי מייד

החל מסוף שנות . של מכונות המחברות בין מיניות למוות

התשעים יצר מספר סרטים בהן שולבו ביטויי גוף מושגיים 

.בתוך מסגרת עלילתית

:דוגמא ליצירה

.2000, וידאו ארט, דיקמובי 

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.1971786
https://www.youtube.com/watch?v=Uvj8_rlv6gI


1966ישראל , יערישרון 

:ייחודיות

שימוש , קונקרטיתביצירותיו התבוננות  למציאות , צלם

.תרבותיבצילום ככלי מחקר 

אך אין לטעות , הוא מראה את הארץ אנשיה ונופיהלכאורה 

מבקש להישיר מבט למאמץ ולכישלון שהוא הוא , צלומיובפשטות 

מה להיות לניסיון . חלק בלתי נפרד מקיומנו במקום הזה

.בהיבט הלאומי והאישי, שאיננו

:דוגמא ליצירה

2000, הדפסת צבע, )גומיה אדומה( אם ובת 

http://sharonyaari.com/index.php?gallery=3
http://readingmachine.co.il/home/books/book_s_118/chapter04_3705175


1956ישראל , ארדבועז 

:ייחודיות

.פיסול ציור רישום וצילום, אמן וידאו

:דוגמא ליצירה

.2002, וידאו ארט, גורדון ואני

http://boazarad.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Guo2mm5FK5Y


1967ישראל , אוהד מרומי

:ייחודיות

.ישראלימולטימדיה ופסל אמן 

:דוגמא ליצירה

,שיער וחרוזי פלסטיק, נייר, קלקר, הנער מדרום תל אביב

2002.

https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3671048,00.html
http://www.imj.org.il/collections/323115


1964ישראל , ואכדשאריף 

:ייחודיות

אמנות , איור ספרי ילדים, צייר ומעצב גרפי

, אשר, ארטפופ , )ר'פסיפס חרבת אל מפג(אסלאמית

.אמנות פוליטית, אמנות מושגית

:דוגמא ליצירה

.ישראלמוזיאון , 2002, על בדאקריליק , תחילהיריחו 

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1629009
http://www.museumsinisrael.gov.il/he/items/Pages/ItemCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_312588


1947ישראל , נחמה גולן

:ייחודיות

, וחומרים מגוונים, שימוש בריידי מייד, אמנית רב תחומית

מערכת היחסים , פמיניזם במגזר הדתישעוסקת בנושאים כמו 

.ישראליות ודתיות וכדומה, המורכבת בין נשיות ודתיות

:ליצירהדוגמא 

.2003, בדרכים טובותשתלכי 

https://www.erev-rav.com/archives/tag/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4213625,00.html


1964ישראל , ליןהילה לולו 

:ייחודיות

דימויים חושניים המרמזים על  , אמנית רב תחומית

.מיניות שוברת מוסכמות

:דוגמא ליצירה

. 2004, הדפס צבע, תתקשר אלי יא מניאק

http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=179030
http://www.tamuseum.org.il/he/collection-work/8415


1974ישראל , ישראליארז 

:ייחודיות

.נושאים ייצוגי מוות וזיכרון, אמן רב תחומי

:דוגמא ליצירה

.2004, חרוזי זכוכית שזורים, למדונה של הפרחים

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/090/428.html
http://www.israelmuseum.org.il/platforma/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA/


1974ישראל , אגסינלי

:ייחודיות

שימוש בגוף ככלי יצירותיה עושות . אמנית וידאו ומיצג

בעבודותיה המוקדמות השתמשה . מרכזי לביטוי אמנותי

.במדיום המיצג ככלי לבדיקת גבולות הגוף

:דוגמא ליצירה

.2004,וסאטןקולב , סלעי בזלת, מיצג, נוף שאול

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19155
http://www.hadasmaor.com/images/photos/nell-agassi-borrowed-scenery/nelly-heb.htm


1970ישראל,ויינשטייןגל 

:ייחודיות

מרבה לעסוק בדימויים מוכרים מהתרבות המקומית בחומרים 

. שונים

:דוגמא ליצירה

.MDF ,2005לוחות , מיצב, עמק החולה

http://www.artispo.com/ExhibitionDetails.aspx?ExhibitionCode=782
http://gal-weinstein.com/%D7%9C%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%9C-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A9/


1967ישראל , גרשוניארם 

:ייחודיות

מופת כמו אנטונלו אמני :השפעות אמנותיות, היפר ריאליזם

לנארט יותר דוגמת אמנים עכשוויים , אנגר-ודה מסינה 

או יואן אוגלו ) מורו של ישראל הרשברג(אנדרסון האמריקאי 

.האנגלי

:דוגמא ליצירה

.2006, על עץשמן , משה

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1288835
http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/gallery/?artist=%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99,%20%D7%90%D7%A8%D7%9D&list=%D7%92


1969, אנגליה, סלומונסדורון 

:ייחודיות

ניזון מהתכנים הסובבים אותו כעורך  , אמן וידאו

.עיסוק בסוגיות אקטואליות, וידאו בחדשות

:דוגמא ליצירה

.2006, וידאו ארט, יום קניות

http://www.archijob.co.il/archijob_news/one_news.asp?IDNews=1353
https://www.youtube.com/watch?v=M0hOUabpCiU


1967ישראל , זוננשייןאליעזר 

:ייחודיות

, דימויים רויי אלימות, של טכניקות וחומרים מגוון 

, עבודותיו המאוחרות יותר. בהשראת הפופ ארט והקומיקס

אפוקליפטיים שימוש במדיום הציור ומציגות חזיונות עושות 

.ומורבידיים

:דוגמא ליצירה

.2007, על עץשמן , נוף וירושלים

http://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F,%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8
http://art-in-process.com/he/2012/06/eliezer-sonnenschain-he/


2008-2018



העשור השביעי  

, מאוד למציאות היומיומיתהאמנות בעשור זה מחוברת 

היומיום ועוסקת לרגעי היא מייצרת נשגבות . העירונית

.מגדריות, עדתיות, בזהויות לאומיות

אמנות שעוסקת בנושאים אוניברסליים ולאו דווקא 

יש , לצד שימוש בטכניקות ודרכי מבע חדשניות. מקומיים

. חזרה לציור הריאליסטי והפיגורטיבי



1979ישראל ,תמיר צדוק 

:ייחודיות

" היסטוריה"כמו מטפל במושגים .צלם סטילס ואמן וידאו

תמיד התעניינתי במנגנון שמייצר את . "בעבודותיו" אמת"ו

תיעוד היסטורי , בין אם זה צילום תיירותי, אנר'הז

.הוא אומר, "או סרטים ישראליים, והצגתו

:דוגמא ליצירה

וידאו, עזהתעלת 

http://www.tamirzadok.com/cv.php
https://vimeo.com/12130736


1971ישראל –שחר מרקוס 

:ייחודיות

, מרכזי ביצירותיו של מרקוס הוא ההתעסקות עם אוכלמוטיב 

יש הומור .אליו הוא מתייחס כאל המשכיות של הגוף

.ביצירותיו

:דוגמא ליצירה

. 2007, וידאו, סביח

http://www.shaharmarcus.com/
http://www.herzliyamuseum.co.il/hebrew/june2007/exhibition/shahar-marcus
https://www.youtube.com/watch?v=py52JtI4v7A


1978ישראל , ניבי אלרואי

:ייחודיות

פיסוליות המשלבות סביבות . מיצב ואנימציה, פיסול, רישום

.רישום ואנימציה

היא חוקרת את הקשר בין תרבות ולבין טבע ואת בעבודותיה 

המדעיות בהן מנסים לתאר ואף לשנות מהלכים הפרקטיקות

, מידעאיסוף היא מקדימה לעבודותיה מחקר שעיקרו . בטבע

.שיחות עם חוקרים ומדענים ועשרות רישומים

:דוגמא ליצירה

.2009, מעורבתטכניקה , חלב שנשפךעל 

http://www.nivialroy.net/
https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA


1981ישראל , ריפעת חטאב 

:ייחודיות

כל האמנות שלי עוסקת בזהות ובמקום כמעט ",אמן וידאו

בתוך החברה הישראלית ובתוך זה , כפלסטיני, שלי כערבי

".הערביתבמקום של להרגיש מיעוט בתוך החברה 

:דוגמא ליצירה

2009, וידאו, ללא כותרת

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/studio/1.1592731
http://www.herzliyamuseum.co.il/hebrew/men-in-the-sun/raafat-hatab


1985ישראל , מחמוד קייס 

:ייחודיות

ועיסוק האסלאם ותרבות המערב השראה מתרבות , אמן מיצב

.שייכּות ותלישּות, מקומיות הנוגעות למצבי הזדהותבשאלות 

:דוגמא ליצירה

2014, #3 ערבסק

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/studio/1.1592731
http://www.tamuseum.org.il/he/about-the-exhibition/mahmood-kaiss-arabesque3


1976אוקריאנה , רקסקי'זויה צ

: ייחודיות

עוסקת באופן ביקורתי יצירתה .  ציירת ופסלת פיגורטיבית

באקטואליה ובהיסטוריה של , בשאלות של זהות הפרט והחברה

.וכן בשדה האמנות עצמו, הזהות והתרבות היהודית והישראלית

:דוגמא ליצירה

2014, גן לוינסקי

http://www.theartlab.co.il/mentors/zoya-cherkassky/
https://www.erev-rav.com/archives/34898


1980ישראל , ורד ניסים

:ייחודיות

פיסול ווידאו ארט נוגעות ובוחנות קטבים , צילום, ציור

. כלכלי דרך המרחב האישי–ומעמד חברתי , מגדרים, בזהות

החומרים הינם שילוב של ביוגרפיה אישית וכללית חברתית 

.יחד עם מוטיבים מסיפורי אגדה ופנטזיה

:דוגמא ליצירה

2014, "ללא כותרת/ החולמים "

http://www.verednissim.com/
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-MAGAZINE-1.2953833


1961ישראל , טל מצליח 

:ייחודיות

באמצעות , אקספרסיביים, דימויים בעלי מטען ביוגרפי, ציור

בעזרת , של הקומפוזיציה ובשיטת ציור עמלניתדחיסות 

.מכחולים זעירים

:דוגמא ליצירה

2012, "פה גדול מדיי"

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1194829
http://www.artportal.co.il/?CategoryID=128&ArticleID=945


1964ישראל , ערן רשף

:ייחודיות

.  היפר ריאליסט, צייר

.ישראל הירשברג: השפעה אמנותית

:דוגמאות ליצירות

יצירותיו של ערן רשףעל 

https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1371567
http://www.tamuseum.org.il/he/about-the-exhibition/eran-reshef


1964ישראל , אלי גור אריה

:ייחודיות

פסליו עוסקים . ריאליזם פנטסטי פיסול סוריאליסטי שיוצר 

שמצליחים לערער אלמנטים , בארכיטיפים הקשורים לטבע

המוכרים לנו מהיומיום ולטעת אותם בתוך מציאות 

.סוריאליסטית-נאו, בידיונית

:דוגמאות ליצירות

על פסליו של אלי גור אריה

https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3667770,00.html
http://redesign.co.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F/


יעל בלבן

:ייחודיות

, קווים ספיראליים , רישום אינטואיטיבי בטוש

.אקספרסביות

:דוגמאות ליצירות

על יצירותיה של יעל בלבן

http://www.yaelbalaban.com/Heb/
https://www.mouse.co.il/gallery/1.3327450


1980ישראל , אהרונוביץורד 

:ייחודיות

.פיסול ריאליסטי

:דוגמאות ליצירות

על הפסלים של ורד אהרונוביץ

http://www.veredaharonovitch.com/
https://www.nzart.co.il/2012/07/13/%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%A8%D7%93-%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/


1974ישראל,שוחטטל 

:ייחודיות

הרקע , הצבעים, המיקום, הדמויות, צילום מבויים

מופקע כל פרט. מלאכותיים ומבויתים-הקומפוזיציה 

, מסביבתו הטבעית והופך להיות מרכיב במערך חדש

הצילומים מאופיינים . האמיתיהמסתיר את טיבו , סוגסטיבי

.טכניתאלגנטיות ומהוקצעות , בצבעוניות עשירה

:ליצירותדוגמא 

על יצירותיה של טל שוחט

https://e.walla.co.il/item/731040
http://cafe.themarker.com/post/545202/


1949ישראל , דבורה מורג

:ייחודיות

בפיסול ובווידאו, תחומית שעוסקת בציור-אמנית רב

מסמנים אותו , נולדים תמיד מתוך המרחב הביתייצירותיה 

.מחדש ונותנים לו בכל פעם פנים אחרות

:דוגמא ליצירה

לחיים

https://www.dvoramorag.com/
https://www.erev-rav.com/archives/38207


ספרים  -קריאה נוספת 
גילה בלס, אופקים חדשים•

איריס ריבקינד בן צור ורויטל אלקלעי, אמנות ישראלית עכשיו•

עמותת אמני ישראל מתאגדים, אמנות ישראלית עכשווית•

יגאל צלמונה, מאה שנות אמנות ישראלית•

אורה  : עורכת, )היצירה העברית בארץ ישראל(מאה שנות תרבות •

אחי

דוד גלעדי, מסילות באמנות•

גדעון  , דורית לויטה, בנימין תמוז, סיפורה של אמנות ישראל•

עפרת

גליה בר , 90-ועד ה20-אמנות ישראלית משנות ה, עבודה עברית•

אור

    



קטלוגים-קריאה נוספת 
".  שנות אמנות בישראל60"קטלוגים •

משכן  , בעריכת גליה בר אור וגדעון עפרת, העשור הראשון•

.2008, לאמנות עין חרוד

מוזיאון  , בעריכת יונה פישר ותמר מנור פרידמן, העשור השני•

.2008, אשדוד

.2008, אביב-מוזיאון תל, בעריכת מרדכי עומרהעשור השלישי •

.2008, מוזיאון חיפה, בעריכת אילנה טננבאוםהעשור הרביעי •

.2008, מוזיאון הרצליה, בעריכת דורון רבינאהעשור החמישי•

מוזיאון  , בעריכת אמיתי מנדלסון ואפרת נתןהעשור השישי •

.2008, ישראל

שנות  70וכן קטלוגים של תערוכות שהתקיימו במוזיאונים במהלך 

.קיום המדינה



"האמנות הישראלית"רותי דירקטור •

".האמנות הישראלית והמסורת היהודית", גדעון עפרת•

ויקיפדיה, אמנות חזותית בישראל•

גלובס  , חגית פלד רותם, שיעור מולדת באמנות ישראלית•

מאמרים ברשת-נוספת קריאה 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2371
http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haisraelit.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000331086
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