דינה לוי משחק המלחמה שלי
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משחק מלחמה
דניאלה טלמור

דינה לוי משחק המלחמה שלי
אוצרת :דניאלה טלמור

דינה לוי מציגה ציורים פיגורטיביים גדולי ממדים על בד ,נזילות ומשיכות מכחול חופשיות העוסקות בדימוי האנושי ,וטובלות
ברקעי צבע גדולים .לתערוכתה היא מעניקה את השם משחק המלחמה שלי .המשחק המאחד את הקבוצה האנושית המוצגת
בציורים חושף את הכללים המונחים בבסיסו של כל מבנה חברתי ,שלתחרותיות שמור בו תפקיד מרכזי .הפעלת הכוח חיונית

עיצוב קטלוג :דפנה גרייף

לצורך קיומה של הקבוצה ,כיוון שזהו הדבק המחבר את חבריה ,אך במקביל תורם הכוח גם למחיקת החברים בקבוצה.

עריכה לשונית :דפנה רוזנבליט
אנגלית :עמוס ריזל

הדמויות הלוקחות חלק במשחק המתרחש על בדי הקנבס של לוי הן סטריאוטיפיות ומשוללות מאפיינים ספציפיים .ראשיתו של

תצלומים :סיגל קולטון

כל ציור בעבודת רישום של כתמי אור וצל ,שמתוכם צומחים בשלב מאוחר יותר החלקים המופשטים ,אך גם החלקים הפיגורטיביים

לוחות והדפסה :חלפי הוצאת ספרי אמנות

של הציור .התוצאה היא דמויות גנריות חסרות אפיון .האופן שבו מתמזגות דמויות אלה ברקע ,ולעתים אף מכסות זו את זו ,מעניק
להן מאפיינים אנושיים של יחידים הממוקמים בתוך קבוצה .הציורים בנויים מערמות של אנשים השקועים בפעילויות פיזיות שונות

על העטיפה:
ללא כותרת (ג׳ינג׳י) (פרט) ,2011 ,אקריליק על בד200x400 ,

ומגוונות ,כמו הנפה של דגלי ניצחון ,משחקי בוץ ,מסעות אלונקה ותחרויות למיניהן ,היוצרים על המשטח הציורי מבנים שונים.
האמנית מגלה בהם את הפן המרתק שנחשף בעת המפגש של גוף אחד עם גוף אחר ,את המרווחים הנפערים ביניהם ואת האופן
שבו יכול גוף אחד להתפרק לאחר שהוסתר בידי אחר .חלק מהדמויות נלחמות בעבודות אלה על מקומן בעוד שאחרות נותרות

המידות נתונות בס"מ ,רוחב  xגובה

בשוליים .לעתים זירת ההתרחשות היא המרחב הציבורי ולעתים היא נודדת אל המרחב האישי .חלק מן הדמויות מסתכלות פנימה,
אל תוך עצמן ,בעוד שאחרות נלחמות על מקומן .לעתים נטמע הגוף ברקע ולעתים הרקע חודר אל תוכו.
לוי מעידה כי הציור הוא זירת המשחקים שלה .המעשה הציורי מתממש בעבודתה בתהליך של מאבק ,שמתוכו היא בונה את
הנרטיב העוסק בגוף ובנפש .לצורך בריאתם של כללי משחק חדשים היא עושה שימוש באמצעים ציוריים כמו השטחה ,הפשטה,
קיטוע ואקראיות ,ומשתמשת בפלטת צבעים רבת פנים וחיבורים שמקורה בשפות ציור שונות .העומק הפסיכולוגי של עבודות
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אלה נובע מן המתח שהן מקיימות בין אלמנטים ציוריים שונים ,כמו נפח ושטח ,פיגורטיביות והפשטה.
הציורים בתערוכה שקועים באופן אובססיבי בשאלות של כוח ,ובוחנים סוגיות כמו אקראיות מול תכנון ,ומינימליזם מול ריבוי.
ההרמוניה הציורית שלהם עולה מתוך התנועות הכוחניות המרכיבות את הגוף האנושי בעת שהן מפרקות אותו .שפת הציור
המיוחדת של לוי מנטרלת את המיניות ואת האינדיבידואליות של הגוף עד כי לעתים נדמה כי דמויותיה שרויות במאבק של
הישרדות נגד מגמות של מחיקה והיטמעות ברקע .הפרצים שבהם הן מבליחות ומתפוגגות מתקיימים בתוך דינמיקה קבוצתית
של אהבה ויריבות.
האינטואיטיביות המושלת בציוריה של לוי נפרשת על פני מנעד רחב של רגשות וחוויות תת הכרתיות .למרות האקספרסיביות
הרבה של העבודות המרשימות ,העשויות ביד מיומנת לעילא ,הן מתאפיינות גם באינטימיות רבה ,המאחדת אותן למעין אלבום
תמונות פרטי .אך מאידך ,משיכות המכחול הקצביות מעניקות לעבודות גם איכות אקספרסיבית מוחצנת .התוצאה היא דיאלוג
מרתק בין פנים פגיע ,חשוף ורך ,לבין חוץ קשוח ומגונן .דיאלוג זה משקף את המאבק המתנהל בין האדם לסביבתו ולאנשים
המצויים בה ,ואת ההתגוששות המתמדת שבה מתעצבים היחסים בין האדם לעולם.
אף על פי שכל אחד מהציורים בתערוכה עומד בזכות עצמו כיצירה נפרדת ,החיבור המקצבי בין משיכות המכחול וכתמי הצבע
יוצר שיווי משקל המוביל לדיאלוג ביניהם ,ויחדיו הם מתלכדים לכדי אנסמבל קולוריסטי הצובר איכות חדשה .הפרטיטורה ששפת
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הציור של לוי כותבת מזמינה להעניק לעבודות פירוש חדש ורחב יותר .שפע הצבעים והצורות הקמים אצלה לחיים סופגים
מרכיבים מן המציאות המיידית אך מעוררים גם אסוציאציות שמקורן בדמיון ובזיכרון .צירוף זה בורא מציאות חדשה הנכתבת
כולה בכתב ידה הייחודי של האמנית.
עבודתה של לוי מתמקדת בבדיקת היחסים המתקיימים בין האלמנטים השונים המרכיבים את קומפוזיציית הציור .לצד דמויות
האדם ,התופסות מקום מרכזי ביצירותיה ,ונרשמות במשחק של צבעוניות חופשית ומרתקת ,מופיעים גם דימויים של טבע מפעים
המאזנים את מרקם הציור .תנופות המכחול הרושמות את בני האדם מניחות מארג ישיר של קווים וכתמים קצביים ובוטחים ,בעוד
שנופי הרקע אחידים ומונוכרומטיים יותר .הציור הפיגורטיבי שטוח וחופשי ,וכתמי הצבע החופשיים ,המופשטים בחלקם ,מעצבים
דמויות אדם שהמימטיות שלהן מרומזת בלבד ,ואילו גווני הרקע מעניקים להם מסגרת של מבנה ואווירה.
מלאכת הציור של דינה לוי מקימה לחיים רבדים שונים מתוך מסורת ציור בת מאות שנים ,אך בה בעת היא מצליחה לשמור על
חתימתה הייחודית .העבודות העשויות ביד אמן מציגות מחזוריות נצחית שאינה מוגבלת ְלמקום או לזמן ,בעוד חידות הקיום
מעניקות דרכם את ההבטחה להיוותר כמוסות לעד.

ינואר 2012
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ללא כותרת (שורשים) ,2010 ,שמן על בדUntitled (roots), 2010, oil on canvas, 180x180 | 180x180 ,
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180x90 , אקריליק על בד,2009 ,)רוץ-ללא כותרת (הכון
Untitled (ready-go), 2009, acrylic on canvas, 180x90

7

| 50x35 , שמן על בד,1994 ,מקופלת

Untitled (kippah), 2011, mixed media on canvas, 260x180 | 260x180 , טכניקה מעורבת על בד,2011 ,)ללא כותרת (כיפה
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מקופלת ,1994 ,שמן על בד| 50x35 ,
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Untitled (crack), 2009, mixed media on canvas, 120x120 | 120x120 , טכניקה מעורבת על בד,2009 ,)ללא כותרת (חריץ

Untitled (graph), 2011, oil on canvas, 180x260 | 180x260 , שמן על בד,2011 ,)ללא כותרת (גרף
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Untitled (curl), 2009, acrylic on canvas, 120x145 | 120x145 , אקריליק על בד,2009 ,)ללא כותרת (תלתל

| 40x40 , אקריליק על עץ,2010 ,)ללא כותרת (יד פתוחה

| 40x40 , טכניקה מעורבת על עץ,2010 ,)ללא כותרת (הצצה

Untitled (open hand), 2010, acrylic on wood, 40x40

Untitled (peeking), 2010, mixed media on wood, 40x40
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מקופלת ,1994 ,שמן על בדBent Over, 1994, oil on canvas, 50x35 | 50x35 ,

מקופלת ,1994 ,שמן על בד| 50x35 ,
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| 40x40 , אקריליק על עץ,2010 ,)ללא כותרת (מכנסיים ורודים

| 180x180 , צבע תעשייתי על בד,2009 ,)ללא כותרת (פיג'מה

Untitled (pink pants), 2010, acrylic on wood, 40x40

Untitled (pajama), 2009, industrial paint on canvas, 180x180

<
17

Untitled (walking away), 2010, acrylic on canvas, 130x145 | 130x145 , אקריליק על בד,2010 ,)ללא כותרת (מתרחק

View in the studio | מראה כללי בסטודיו
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ללא כותרת (כדור ורגל) ,2011 ,אקריליק על בד| 180x220 ,
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Untitled (foot & ball), 2011, acrylic on canvas, 180x220

מקופלת ,1994 ,שמן על בד| 50x35 ,
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Untitled (stitches) (detail), 2010, mixed media on canvas, 160x280 | 160x280 , טכניקה מעורבת על בד,2010 ,)ללא כותרת (תפרים) (פרט
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120x145 , שמן על בד,2011 ,)ללא כותרת (גל
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Untitled (wave), 2011, oil on canvas, 120x145

Bent Over, 1994, oil on canvas, 50x35 | 50x35 , שמן על בד,1994 ,מקופלת
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| 96x120 , שמן על עץ,2009 ,)ללא כותרת (הצגה
Untitled (show), 2009, oil on wood, 96x120
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Untitled (stretching), 2011, mixed media on canvas, 220x180 | 220x180 , טכניקה מעורבת על בד,2011 ,)ללא כותרת (מתיחה

24

27

Untitled (eye), 2010, mixed media on canvas, 130x145 | 130x145 , טכניקה מעורבת על בד,2010 ,)ללא כותרת (עין
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deep intimacy that embodies them in a kind of private picture album. On the other hand, however, the rhythmical
brushstrokes also grace the works with a resoundingly expressive quality. The result is a riveting dialogue between
a vulnerable, exposed, and pliable inner versus an unyielding and protective outer. This dialogue reflects man's
ongoing struggle against the conditions in his environment and the people existing in it, and the constant wrestling
which shapes the relationships between man and the outside world.
Even though each of the paintings in the exhibition is an independent work in its own right, the rhythmic connection
between the brushstrokes and the spots of color in all the paintings creates a balance that leads to a dialogue between
them as they join forces with each other to form a coloristic ensemble that gathers to itself a new value. The partitura
that Levy's painterly language composes invites one to bestow upon the works a newer and wider interpretation.
While the abundance of colors and forms she brings to life absorb ingredients from instant reality, they also bring to
mind associations originating in imagination and memory. This combination creates a new reality written entirely in
the artist's own unique handwriting.
Levy's work focuses on examining the relationships taking place between the diverse elements comprising the
composition of the painting. Side by side with the human figures that are central to her works and are portrayed
in a game of riveting free colorfulness, images of pulsating nature that balance the texture of the painting are also
present. The swinging brushstrokes depicting the human beings lay down a direct fabric of confidently rhythmical
lines and spots, whereas the background landscapes are more uniform and monochromatic. The figurative painting
is flat and free and the unrestricted, partly abstract, spots of color fashion images of humans whose mimesis is only
implied, whereas the hues of the background bestow on them a setting of structure and of ambience.
Dina Levy's oeuvre enlivens various layers of traditional painting handed down over hundreds of years, but at the
same time she succeeds in preserving her own unique signature. The works created by the hand of an artist display
an everlasting periodicity not limited to place or time while ensuring that the riddles of existence remain covert
forever.

January 2012
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Untitled (vase), 2010, oil on canvas, 100x120 | 100x120 , שמן על בד,2010 ,)ללא כותרת (אגרטל
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War Game
Daniella Talmor

Dina Levy My War Game
Curator: Daniella Talmor

Dina Levy presents large size figurative paintings on canvas, dripping free brushstrokes dealing with the human
image and immersed in large settings of color. She confers on her exhibition the title My War Game. The game
Graphic design: Dafna Graif

uniting the human group portrayed in her paintings exposes the underlying rules of every social structure where

Copy editing: Dafna Rosenbluth

competitiveness plays a dominant role. In order to maintain the group's existence the exercise of power is essential

English: Amos Riesel

because it is the glue that bonds its members – but at the same time it also serves to erase them.

Photographs: Sigal Kolton
Printing: Halfi Art Publishing

The figures taking part in the game enacted on Levy's canvases are stereotypes unmarked by specific characteristics.
Each painting originates in the drawing of spots of light and shade, from which at a later stage the abstract parts of
the painting evolve – and likewise the figurative ones. The result is generic images devoid of characterization. The way

On the cover:
Untitled (red head) (detail), 2011, acrylic on canvas, 200x400

in which these figures blend with the background and sometimes even cover each other bestows on them human
characteristics of individuals forming part of a group. The paintings depict people arrayed in piles and engrossed
in various physical activities such as flaunting victory flags, mud games, stretcher route-marches and all kinds of

Measurements are given in centimeters

competitions creating diverse formations on the painterly surface. The artist uncovers in them the fascinating aspect
that is revealed when bodies come into contact with each other, when gaps yawn between them, and when any body
can become dismembered when hidden by the other. Some of the figures in these works are fighting for a better
place for themselves while others remain peripheral. Sometimes the scene of the occurrence is the public domain
and sometimes it wanders into the private space. Some of the figures are looking inwards introspectively while
others are struggling to keep their place. Sometimes the body is assimilated into the background and sometimes the

Bineth Gallery

background penetrates the body.

15 Frishman St. Tel Aviv.

Levy testifies that the painting is the arena of her games. The painterly act is realized in her work through a process of

Tel. +972-3-5238910

struggle from which she builds the narrative dealing with the body and the soul. In order to create new rules of the

www.binethgallery.com

game she utilizes painterly means such as flattening, abstraction, amputation and randomization with a variegated
palette and juxtapositions originating in diverse painterly languages. The psychological depth of these works derives
from the tension they maintain between various painterly elements such as depth and flatness, figurativeness and
abstraction.
The paintings in the exhibition are obsessively immersed in issues of power and examine topics such as randomness
versus purposefulness and minimalism versus profusion. Their painterly harmony emanates from the power-oriented
movements that make up the human body while at the same time demolishing it. Levy's particular painterly language
neutralizes the sexuality and individuality of the body to the point where her figures sometimes seemingly appear to
be in a state of struggle for survival against trends of erasure and assimilation into the background. The outbursts in
which they flicker and fade away exist within a group dynamic of love and rivalry.
The perfect intuitiveness of Levy's paintings extends over a wide range of subconscious emotions and experiences.
Despite the rich expressiveness of these impressive works handcrafted with superb skill, they are also marked by a
30
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