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הגלריה העירונית בבית “יד לבנים” רעננה

הגלריה העירונית

בית "יד-לבנים" ,רעננה

אגף תרבות ,נוער ופנאי

עיריית רעננה

מרווח נשימה  /אורנה פיכמן – אוצרת עיריית רעננה
המתח בין המציאות ובין אופי תרגומה לדימוי מעובד ,משמעותי ביותר
בעבודתה של דינה לוי .לוי יוצרת מציאות מקבילה בה הציור איננו חלון
למציאות ולא מקבילה של עדשת עין ,אלא שדה דינמי בו אנרגיות ,אבחנות
ותחושות מצד המציאות הנראית ומצד פנימיותה של האמנית נפגשות,
מתארגנות ומתקבעות .הפורמטים של לוי משמשים ,לכן ,מעין סדנת עבודה,
המפיקה מוצר בעל איזון משוכלל בין אידיאה ,רגש ועין.
האתגר המתמיד העומד בפני לוי הוא לכנס יחדיו את מושאי הציור שלה
עם סביבתה ואת מה שהיא מחוללת בנפשה לכלל נוכחות ממשית ושלמה.
היות שמשמעות הציור תלויה במפגש המוצלח שבין המציאות לפנימיות ,הרי
שציור מן הסוג הזה נתפס כתוצאה של רגע מיוחד ,נבחר ,רגע של הארה
ונגיעה באמת אישית ורגשית שאין בלתה.
לוי עושה בעבודותיה שימוש ברקעים מופשטים בהם מתקיימת איזושהי
התרחשות אקטיבית ,תחרותית ,נמרצת ,כוחנית של מספר דמויות ,או פעילות
אחרת הנקשרת למרחב אישי של דמות אחת .השימוש ברקעים מופשטים
אינו כי אם חלק מאמצעי הדקורטיזציה ,המבקש לכסות במקסמי השווא של
צבעיו על הריקנות הגדולה שמאחוריו .היש המוצק האחד והיחיד של לוי הוא
היש הציורי .ישות פיקטיבית של מרחב צורני אוטונומי בו פועלות דמויותיה
– מרחב הטורף את מושאי העולם .כיוון שכך ,תאשרנה עבודותיה מודרניזם
(הפקעתה של האמנות מהחיים) ופוסט מודרניזם (בליעת חומרי החיים
בהדמייה האמנותית) בעת ובעונה אחת.
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המחברים של הדימויים אצל לוי יהיו חופשיים ,דוחי סדר ,עד כי קשה להפריד
ביצירותיה בין נורמות ציוריות שונות וסותרות כביכול .הדמויות הפועלות
ורוחשות על הרקע הדמיוני בעל הצבעוניות החריפה והעזה ייטמעו בתוכו או
שהרקע הוא שיחדור לתוכן .יש והרקע יורכב מנזילות צבע והוא יימס ויתפרק,
כשהמשחקיות בו תשמש לה ערך יסוד בהווייתה האמנותית .חרף כל מנות
“ההמתקה” המרובות אותן מכניסה לוי לעבודותיה בדמות צבעוניות חזקה
ובהטמעת סממנים אורנמנטאליים – התחושה שציוריה משדרים עומדת על
קו התפר שבין השכלתנות לבין החרדה .ואולי זוהי האמנות – כפיל מאופר
היטב ,סימן מגונדר של ההעדר.
הדמויות של לוי אינן מנסות לשאת חן .הן אינן מפגינות יופי אידיאלי או ערכים
אסתטיים כובשי לב ומעוררי התפעלות ,גם אם הן נעשו ביד מיומנת ומנוסה
שלה .חלקן פיגורטיביות ,חלקן נטולות תווי פנים ונותרות אנונימיות לגמרי .עם
זאת ,חלק מהן עוברות תחת ידיה תהליך של עיוות פרימיטיביסטי ,כשניתן
לאתר את המקור לניסיונות השבירה והעיצוב מחדש של גוף הדמויות בעולם
הספורט או המחול.
לוי בוחרת בהקפאת התנועה והמסה של הדמויות .כולן עוסקות ברגע אחד
של תנועה שקפאה במקום ובזמן ,ועבור לוי זה רגע של הקצנה ועיוות .יחד עם
התנועה קפא הזמן והפך לנצח ,ולכן ,אך טבעי בעיניה להכניסן לתוך חלל ריק
ודמיוני ,כשהן מנותקות מהסביבה בה הן פועלות ואולי אף מנוכרות לה.

עצירה זו של הזמן היא אחד המרכיבים היסודיים המעוררים תחושה של חוסר
נוחות .הדמויות מוקפאות ברגע שברור כי תנוחת הגוף ,מתיחת האיברים
לקטבים מנוגדים – מזכירות את ניסיונותיהם של ספורטאים או רקדנים לבחון
את מגבלות גופם מול כוחות הטבע ,כמו גם את התמודדותם זה מול זה.
ניתן למצוא בתיאור ראשוני זה של הדמויות ובנוכחות הארצית שלהן רצון למצוא
בני-שיחה עם יצירות אמני ראשית המאה ה –  – 20הפוביסטים והקוביסטים,
אשר שאבו את מקור השראתם ,בין השאר ,מהאמנות האפריקאית.
בדומה לאמני זרמים אלה משתמשת לוי בצבעים טהורים היוצאים ישירות
מהשפופרת כמעט ללא ערבוב .כמו אותם האמנים היא סוטה במתכוון
ובמודגש מהמציאות האובייקטיבית ומעדיפה את ההבעה האישית
והסובייקטיבית ,בה האמצעי הבולט ביותר לביטוי המציאות הפנימית של האמן
הוא הצבע הסוגסטיבי .כמו הפוביסטים יוצרת לוי מרחב ציורי שטוח ביסודו,
המושתת על מערכת פשוטה של יחסים צבעוניים שבאופיים מתמזגות
תכונות אקספרסיביות ודקורטיביות כאחד ,בהתאמה מושלמת לתמצית
תורתו של הפוביסט אנרי מאטיס משנת :1908
“אין כל עניין בהעתקת מושאים מן הטבע .יש לבטא את הרגש שהם מעוררים,
הרגש של המכלול ,היחס ההדדי בין המושאים ,ייחודו של כל מושא המשתנה
בהתאם ליחסו למושאים הסובבים אותו ,כשכולם שזורים זה בזה כחבל או
כנחש”.
יש ועבודותיה של לוי תבטאנה רגש חריף על ידי שימוש בהתנגשויות בין צבעים
מנוגדים; בעימות בין משטחי צבע; בצירופי צבע אלימים הנבנים בעיקר על
יחסי צבעים קרים וחמים ולא על פי נושא הציור; בהפיכת צבעוניותה של
הדמות או הדמויות זהה בחשיבותה לצבעוניות של הרקע שלה; בשימוש
בקומפוזיציות פתוחות ובעיוות גופן של הדמויות כשהן מתקרבות ומתרחקות
מהצופה על פי עוצמת הצבעים שלהן ולא על פי גודלן ,ובכך נוצר רושם של
גוף חסר פרופורציות נכונות ולעיתים אף שטוח במכוון ,ועל ידי תחושת עיוות
המתחזקת ביתר שאת בשימוש בו זמני בשתי פרספקטיבות :ממבט חזיתי
וממבט על.
כל האמצעים הללו אך מבטאים את עולמה הפנימי כפי שהוא משתקף באופן
ראייתה את המציאות .גישתה זו של לוי ביצירתה האמנותית מאששת במידה
רבה ,את שכתב בתחילת המאה הקודמת מוריס דה ולאמנק  -צייר פוביסטי
נוסף:
“התלהבותי הביאה אותי לשחרור מוחלט .לא רציתי לצייר בצורה המקובלת.
רציתי לעשות מהפכה במנהגים ובאורח החיים היום-יומי .לשחרר את הטבע
מסמכותן של התיאוריות הישנות ...חשתי צורך עז ליצור עולם חדש שישתקף
דרך עיניי ,עולם פרטי משלי”...
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“מרווח נשימה” ,הגלריה העירונית בבית “יד לבנים” רעננה,
אוצרת :אורנה פיכמן
“משחק המלחמה שלי” ,גלריה בינט תל אביב ,אוצרת :דניאלה טלמור
תערוכת בוגרים  ,MFAאוניברסיטת חיפה ,אוצר :פיליפ רנצר
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תערוכת בוגרים ,המדרשה לאמנות בית ברל ,אוצרים :יואב שמואלי
ומיכל נאמן

תערוכות קבוצתיות נבחרות:
2013

2012

2011

2010

“בתהליך – ניסוי כלים  ,”10לילה לבן בבית תמי תל אביב ,אוצרת:
כרמית בלומנזון
צבע טרי  VIיריד אמנות ,תל אביב
“לחם ושושנים  ,”7גלריה קסטיאל תל אביב,
אוצרים :תמי ברקאי וניר נאדר
“נושמים בטון” KG45 ,תל אביב  ,אוצרת :כרמית גלילי
“פתוח סגור פתוח” ,גלריה בנימין תל אביב ,אוצרת :קרין מנדלוביץ
“חיי מראות” ,גלריה בנימין תל אביב ,אוצרת :גילית פישר
“חיפה – ירושלים – תל אביב ,לוח מודעות” ,מוזיאון חיפה,
אוצרת :רותי דירקטור
“מרחב ביתי” ,מרכז התחנה תל אביב ,אוצרת :רינה קהאן
“תום” ,גלריה עירונית רמלה ,אוצר :שחר מרקוס
“מובלעת” ,גלריה בנימין תל אביב ,אוצרים :דן מדורסקי ויואב אדמוני
“לחם ושושנים  ,”6גלריה מינשר תל אביב,
אוצרים :תמי ברקאי וניר נאדר
“חיות רעות” ,גלריה בנימין תל אביב ,אוצר :גלעד מלצר
“ריקוד מושחת” ,גלריה ארליך תל אביב ,אוצרת :שרה ארליך
“לחם ושושנים  ,”5גלריה מינשר תל אביב,
אוצרים :תמי ברקאי וניר נאדר
“טייקאווי” ,בילגוראי פוזנר רמת גן ,אוצרת :דנה שטיגר
“שיתוק שינה” KG45 ,תל אביב ,אוצרים :נועה סיסיליה כהן ואורי גרון
“שייך /לא שייך” ,גלריה קסטיאל תל אביב ,אוצרת :מירי קרימולובסקי
פרס ארט לגונה – פיינליסטים ,הארסנלה בונציה

2008

2007

2006
2005

“אלפרד וחברים” ,גלריה אלפרד תל אביב ,אוצרים :יובל כספי,
דפנה גזית ,יעל עמית
“מצד שני” ,חלל תערוכות הרצליה ,אוצרות :נעה ססיליה כהן,
אורנה גטניו ,חן אושרי ,נירית זמיר
“חילופין בלתי אפשריים” ,יריד פריז ,לונדון ,אוצרת :דינה טורסטון
“ 30%פחות” ,גלריה בית העירייה שוהם ,אוצרת :איה ברנהרד
“קשרים” ,גלריה קסטיאל תל אביב ,אוצר :רון ישועה
“מים כאתגר” WAD ,הולנד ,אוצרת :פאולה קובנהובן
“למה עכשיו?” ,הייטאץ’ הרצליה ,אוצרת :דפנה נאור
“תערוכה קבוצתית” KG45 ,תל אביב ,אוצרת :תמר אלול
צבע טרי  IIיריד אמנות ,תל אביב
“קיבוץ גלויות דרום” ,מכללת קיי באר שבע ,אוצר :ישראל רבינוביץ
“רכבות לילה – סלון בסתיו  KG45 , “IIIתל אביב ,אוצרות:
דפנה איכילוב ,נעמי צוקר ,מירי פרנקל
“החזון והמציאות” ,מוזיאון חניתה ,אוצרת :חנה ברק אנגל
“סודה של חווה” גלרית פרימו פיינו איטליה ,אוצרת :דורס סקוונטה
“הספריה הנודדת  ,”2גלריה קארגו  21פריז ,אוצר :דורון פולק
“דור המדבר” ,בית האמנים בירושלים ,אוצר :לארי אברמסון
“עכשיו” ,גלריה ברנרד תל אביב ,אוצרת :מאיה מור
“צעירונת” ,בת ים ,אוצרת :אסתר דרורי
“אמנות עכשיו” ,גלריה משרד בתל אביב ,אוצרת :רחל סוקמן
“בובה” ,הגלריה העירונית רחובות ,אוצרת :אורה קראוס
“משחקים במחבואים” ,גלריה ברנרד תל אביב ,אוצרת :דנה גולן

אוספים:
אוניברסיטת חיפה ,בנק לאומי ,רני רהב ,משפחת אוסטרו ,דני אבלס,
רמי גרטי ,רינה קהאן ,ורדה רבין ,משפחת אביבי ,קרן פוזנר ,משפחת רוזנבוך
ואוספים פרטיים.

ללא כותרת (לב) ,2012 ,ספריי ושמן על עץ 120x120 ,ס”מ
Untitled (heart), 2012, spray paints and oil on wood, 120 x 120 cm

 ס”מ220x80 , טכניקה מעורבת על בד,2012 ,)ללא כותרת (ידיות
Untitled (handles), 2012, mixed media on canvas, 220 x 80 cm

 ס”מ170x68 , שמן על בד,2012 ,)ללא כותרת (גבעול
Untitled (stalk), 2012, oil on canvas, 170 x 68 cm

 ס”מ200x120 , אקריליק על בד,2012 ,)ללא כותרת (נעל
Untitled (shoe), 2012, acrylic on canvas, 200 x 120 cm

 ס”מ180x90 , אקריליק על בד,2009 ,)ללא כותרת (היכון רוץ

Untitled (ready-go), 2009, acrylic on canvas, 180 x 90 cm

 ס”מ180x60 , אקריליק על בד,2005 ,)ללא כותרת (ארטיק
Untitled (popsicle), 2005, acrylic on canvas, 180 x 60 cm

 ס”מ180x90 , אקריליק על בד,2008 ,)ללא כותרת (גלים
Untitled (waves), 2008, acrylic on canvas, 180 x 90 cm

.3

.2

.1

.5

.4

.6

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2008 ,)3  ללא כותרת (ווזווז.1

1. Untitled (wuswus 3), 2008, acrylic on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ50x50 , אקריליק על עץ,2007 ,)1  ללא כותרת (ווזווז.2

2. Untitled (wuswus 1), 2007, acrylic on wood, 50 x 50 cm

 ס”מ40x40 , טכניקה מעורבת על עץ,2010 ,) ללא כותרת (הצצה.3
3. Untitled (peeking), 2010, mixed media on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2010 ,) ללא כותרת (יד פתוחה.4

4. Untitled (open hand), 2010, acrylic on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,) ללא כותרת (כתמים אדומים.5

5. Untitled (red spots), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ120x120 , שמן ואקריליק על בד,2009 ,)ללא כותרת (מאחור
Untitled (back), 2009, acrylic and oil on canvas, 120 x 120 cm

 ס”מ100x80 , שמן על עץ,2013 ,) ללא כותרת (צמות.6

6. Untitled (pigtails), 2013, oil on wood, 100 x 80 cm

 ס”מ200x400 , אקריליק על בד,2011 ,) (גלישה,ללא כותרת
Untitled (sliding), 2011, acrylic on canvas, 200 x 400 cm

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,)ללא כותרת (קוקו
Untitled (ponytail), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,)ללא כותרת (משענת
Untitled (support), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ120x120 , שמן על בד,2004 ,)ללא כותרת (עיניים מכוסות
Untitled (eyes covered), 2004, oil on wood, 120 x 120 cm

.2

.1

.4

.3

120x120 , שמן על בד,2004 ,) רגליים4(  ללא כותרת.2
2. Utitled (four legs), 2004, oil on canvas, 120 x 120 cm

 ס”מ120x120 , שמן על בד,2004 ,) ללא כותרת (עיגולים.1

 ס”מ120x120 , שמן על בד,2004 ,) ללא כותרת (בובה כחולה.4

 ס”מ120x120 , שמן על בד,2004 ,) ללא כותרת (כובע אדום.3
3. Untitled (red hat), 2004, oil on canvas, 120 x 120 cm

4. Untitled (blue doll), 2004, oil on canvas, 120 x 120 cm

1. Untitled (circles), 2004, oil on canvas, 120 x 120 cm
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 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,) ללא כותרת (פירמידה אדומה.3

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2009 ,) ללא כותרת (שיבולים.2

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2009 ,) ללא כותרת (בגדים אדומים.1

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2009 ,) ללא כותרת (מושטים.6

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,) ללא כותרת (איזון.5

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2009 ,) ללא כותרת (רגליים לראש.4

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2009 ,) ללא כותרת (מכנס ורוד.9

 ס”מ120x120 , שמן על בד,2009 ,) ללא כותרת (חולצות ירוקות.8

 ס”מ40x40 , טכניקה מעורבת על עץ,2011 ,) ללא כותרת (זרם ורוד.7

3. Untitled (red pyramid), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

6. Untitled (reaching), 2009, oil on wood, 40 x 40 cm
9. Untitled (pink pants), acrylic on wood, 40 x 40 cm

2. Untitled (stalks), 2009, acrylic on wood, 40 x 40 cm
5. Untitled (balance), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm
8. Untitled (green shirts), 2009, oil on canvas, 120 x 120 cm

1. Untitled (red clothes), 2009, acrylic on wood, 40 x 40 cm
4. Untitled (legs to head), 2009, oil on wood, 40 x 40 cm

7. Untitled (pink flow), 2010, mixed media on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ120x100 , אקריליק על עץ,2006 ,)ללא כותרת (בד ירוק כתום
Untitled (green orange cloth), 2006, acrylic on wood, 120 x 100 cm

סטודיו האמנית

Artist’s studio

 ס”מ80x100 , אקריליק על עץ,2006 ,)ללא כותרת (נמשים
Untitled (freckles), 2006, acrylic on wood, 80 x 100 cm

 ס”מ200x120 , אקריליק ושמן על בד,2012 ,)ללא כותרת (תג
Untitled (tag), 2012, acrylic and oil on canvas, 200 x 120 cm

סטודיו האמנית

Artist’s studio

 ס”מ40x40 , טכניקה מעורבת על עץ,2012 ,)ללא כותרת (פרח אדום
Untitled (red flower), 2012, mixed media on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ40x40 , טכניקה מעורבת על עץ,2012 ,)ללא כותרת (חשוך
Untitled (dark), 2012, mixed media on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ100x120 , שמן על בד,2012 ,)ללא כותרת (ידיים
Untitled (hands), 2012, oil on canvas, 100 x 120 cm

 ס”מ180x260 , שמן על בד,2011 ,)ללא כותרת (גרף
Untitled (graph), 2011, oil on canvas, 180 x 260 cm

 ס”מ120x100 , אקריליק על עץ,2008 ,) (כרית צהובה,ללא כותרת
Untitled (yellow pillow), 2008, acrylic on wood, 120 x 100 cm

, מיצב,2012 ,”“קוביה שחורה
. סאונד+ מבנה מבדי ציור ובתוכו הקרנת וידאו
“Black Cube”, 2012, installation,
construction built of canvases, with video
and sound projection inside.

, מיצג ציורי,2013 ,”“מכרסמים ציור
חלוקת פיסות מהציור לבקשת
העוברים והשבים והמשך ציור
.במקום
“Gnawing a Painting”, 2013,
painting performance, cutting
out bits of painting at the
request of passers by, while
continuing to paint on the spot.

 יריעות שקופות מצוירות בצבעי זכוכית, מיצב,2012 ,”“פלטפורמה
“Platform”, 2012, installation, transparent sheets painted with glass paints

 ס”מ100x145 , אקריליק על בד,2007 ,) (קדימה,ללא כותרת
Untitled (ahead), 2007, acrylic on canvas, 100 x 145 cm

 ס”מ100x145 , אקריליק על בד,2008 ,)2 ללא כותרת (יוגה בחצר

Untitled (yoga in the yard 2), 2008, acrylic on canvas, 100 x 145 cm

 ס”מ100x120 , אקריליק על בד,2011 ,)ללא כותרת (אגם כחול
Untitled (blue lake), 2010, acrylic on canvas, 100 x 120 cm

 ס”מ40x40 , אקריליק על עץ,2010 ,)ללא כותרת (שתי וערב
Untitled (crossing), 2010, acrylic on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ50x50 , שמן על עץ,2013 ,)ללא כותרת (נוף ורוד
Untitled (pink view), 2013, oil on wood, 50 x 50 cm

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,)ללא כותרת (ענן גבוה
Untitled (high cloud), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ40x40 , שמן על עץ,2013 ,)ללא כותרת (ענן נמוך
Untitled (low cloud), 2013, oil on wood, 40 x 40 cm

 ס”מ90x180 , אקריליק על בד,2009 ,)ללא כותרת (פרפר
Untitled (butterfly), 2009, acrylic on canvas, 90 x 180 cm
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 ס”מ100x145 , טכניקה מעורבת על עץ,2012 ,)ללא כותרת (מבט
Untitled (gaze), 2012, mixed media on wood, 100 x 145 cm

Breathing Space / Orna Fichman, curator of the Raanana Municipality
The tension between reality and its subjective translation onto the image
is significant in Dina Levy’s work. Levy creates an alternate universe where
the painting is not a window onto the world, neither a parallel of the eye,
but rather a dynamic field where energies, perceptions and sensations
from the visible world meet the internal world of the artist, arrange
themselves and solidify. Levy’s formats are, therefore, a kind of workshop
that produces a product that balances idea, feeling and vision.
Levy’s ever-present challenge is to bring together her chosen objects with
her environment and what it triggers in her into a tangible and complete
presence. Since the meaning of the image depends on a successful
coming together of reality and inner-self, a painting of this type is perceived
to be the result of a special moment, chosen, a flicker of enlightenment
and a touch of a personal and emotional truth like no other.
Levy uses in her work abstract backgrounds on which an active event
takes place; a competitive, energetic and aggressive interaction between
several participants, or an activity associated with the personal space of
one figure. The use of an abstract backdrop is part of a decorative tactic
that attempts to cover up the emptiness behind a false illusion of bright
colors. Levy’s only concrete existence is the painterly one. A fictitious
existence of shapes in an autonomous space in which her characters
act – a space that devours the objects of the world. Therefore her work
simultaneously meets Modernism (the expropriation of Art from life) and
Postmodernism (the consuming of materials of life in the artistic imaging).
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The connections between Levy’s images will be free-form, holding
off any order, making it difficult to separate between the different, and
supposedly contradictory, painting norms. The swarming figures that act
upon the imaginary background with its poignant and powerful colors,
get absorbed into it, or alternatively get penetrated by it. Sometimes
the background will consist of leaking colors that cause it to melt and
disintegrate, where its playfulness will be a fundamental underpinning
of her artistic being. Despite the many doses of “sweetening” that Levy
dishes out in the form of playful colors and various ornamentation – her
paintings relay a sense that is on the borderline between rationality and
anxiety. And perhaps this is Art – a well dolled-up double, a dandified sign
of the absence.
Levy’s figures do not try to charm.They do not convey ideal beauty nor
captivating and admirable aesthetic values, despite being constructed
with a well trained hand. Some are figurative, some are faceless and
completely anonymous. Yet others go through a process of primitivistic
disfiguration which can be traced to the drive for deconstructing and
reconstructing of the body in the world of sport or dance.
Levy choses to freeze the movement and mass of the figures. The figures
all absorbed in one moment within a movement that has frozen in time

and place, and for Levy this is a moment of extremes and disfiguration.
As movement halts – time has freezes and becomes eternity. Therefore,
it is but natural for her to place them in a void and imaginary space,
disassociated from their normal surroundings and perhaps even at odds
with it. This stopping of time is one of the basic elements that create a
sense of unease. The figures are frozen at a moment in which it is clear
that the position, and the stretching towards opposite directions remind
of the way athletes or dancers challenge their bodies against nature and
also against each other. One may find, in this initial description of the
figures and their earthly existence, a desire for dialog with the early 20th
century artists – the Fauvists and Cubists that drew their inspiration,
among others, from the African Art.
Like these artists Levy uses pure colors coming right out of the tube, with
almost no mixing. Similarly she purposely and emphatically diverges from
the objective reality and prefers the personal and subjective expression,
where the most prominent vehicle for expressing the Artist’s inner self
is the suggestive color. Like the Fauvists Levy creates a basically flat
drawing surface, based on a simple color relationship that combine
expressive and decorative traits, perfectly correlating with the essence
of Henri Matisse’s notes from 1908: “In still life, copying the objects is
nothing; they must be given the emotions that they awaken in one. The
emotion of the group, the correlation of objects, the specific character of
each object – modified by its relation with others – all that tangled up like
a rope or a snake.”
At times, Levy’s art will express an intense emotion not by the subject
of the painting but by using various tactics: by contrasting opposite
colors; by confronting color planes; by using violent combinations of hot
and cold colors; by eliminating color hierarchy between foreground and
background; by using open compositions and distortion of the figures’
body as they come closer or further from the viewer determined by color
and not size, thus purposely creating the impression of a non-proportional
and sometimes flat body; by creating an ever strong sense of distortion
caused by using two simultaneous perspectives – a front and top view.
These tactics express her inner world as it is reflected in her view of
reality. In her art making, Levy’s approach affirms, to a large degree, what
Maurice De Vlamink, another Fauvist artist, wrote: “my passion pushed
me to all daring boldnesses against the conventional in the painting. I
wanted to cause a revolution in the customs, in the daily life, which show
free nature, it release from the old theories... was possessed by a rage
to recreate a new world, the world which my eyes perceived, a world all
to myself...”

Dina Levy
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