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יצחק גרינפילד וגילה גרינפילד

מרחבי תודעה/פנים

בין  היא תערוכת מפגש  גרינפילד ב"מקום לאמנות"  גילה  ושל  גרינפילד  יצחק  תערוכתם של 

אמנים – אב ובת החולקים ביניהם חוויות חיים, אהבות וזיכרונות – שיח בין אמנים המקצים 

מרחב אוטונומי זה לזה. השניים יוצרים, כל אחד בדרכו, עבודות בטכניקת קולאז' המהדהדות 

תכנים שונים מעולמם הפנימי, והם מפגישים בין מקורות השראה וגישות עבודה שונות.

עבודות הקולאז' של יצחק גרינפילד מהסדרה ״אורות וקווים״ המוצגות בתערוכה, נוצרו לאחר 

התכתבות ארוכת שנים של האמן עם אוצר סמלים מחיי הרוח והתרבות היהודיים. "החוויה של 

החיים היהודיים, מיתוס ופנטזיה, האותיות העבריות ושמות הקודש תמיד נכחו בחיי. סיפורים 

על־ידי  הלב  את  לרפא  ואיך  והחמצה  אהבה  אודות  הישנה,  מאירופה  לי  סיפרו  וסבתי  שאמי 

תפילה... היו חלק חשוב מעולם הילדות שלי", מעיד האמן. 

מגוונות  עבודה  לטכניקות  במקביל  ה־70  בשנות  עוד  קולאז'  ליצור  החל  גרינפילד   יצחק 

ויצירתיות. "הדבקת חלקי ציור, הדפס או טייפ ליצירה אמנותית פותחת אפשרויות רבות ליצור 

בקולאז'ים  האמן.  אומר  ובפנטזיה",  היסטורי  בעומק  עולמות  בין  להפגיש  או  בציור  רבדים 

ושרידי  כריכות  כגון  יצירה  חומרי  באמצעות  ירושלים,  עירו  בהשראת  בעיקר  יצר  המוקדמים 

הנושאים  פריטים   – שונות  נייר  ופיסות  הדפסים  חלקי  יהודיים,  קמעות  פרטי  ישנים,  ספרים 

איתם עקבות זמן ומקום. קולאז'ים מאוחרים יותר הניבו סדרות של עבודות גאומטריות בהשראת 

ניתן למצוא מגוון מחומרי הגלם המשמשים אותו  מוטיבים יהודיים. במגירת השידה בסטודיו 

ביצירותיו, פריטים שמרביתם עברו טרנספורמציה מייעודם המקורי.

ביניהם הספר  ורפואה,  חיים בארץ מצאתי ספרים עבריים של קמעות  רבות של  "לאחר שנים 

הספר  של  יד  בכתב  עותק  במתנה  קיבלתי  מירושלים'.  וחיים  'רפואה  והספר  המלאך'  'רזיאל 

]...[. פעמים רבות היו ספרים אלו  'רזיאל המלאך' מאביה של אשתי צפורה, הרב שלום סיבהי 

האידאוגרמות   .]...[ שלם  מושג  המבטא  סימן  או  סמל  של  ציורים   – באידאוגרמות  מעוטרים 

היהודיות כללו שמות מיסטיים מהקבלה, פסוקים מהתנ"ך, קטעי תפילה, קמעות, היפוכי אותיות 

שצורפו יחד למילים" מעיד יצחק גרינפילד.

בסדרה הנוכחית ״אורות וקווים״ המוצגת בתערוכה, בחר האמן ליצור על עץ באקריליק ובשמן 

הצבעוניות  הדבק  ברצועות  הנוצרת  הרישומית  התחושה  ומפלסטיק.  מבד  טייפים  ולהדביק  34 x 46 ,גילה גרינפילד, טורסו, 2016, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Torso, 2016, collage on paper, 46 x 34
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ציורי קיר על בניינים 3

בעקבות לימודיה בצרפת עבדה גילה גרינפילד בפרויקטים גדולים של ציורי קיר ריאליסטיים 

בניינים שונים באופיים מציור  קיר על  ציורי  ובישראל.  עירוניות בחו"ל  בניינים בסביבות  על 

שנוצר בסטודיו האמן ומוצג בגלריה. עבודה על קירות היא עבודה מוזמנת, הדורשת מיומנויות 

טכניות, פיזיות וחברתיות: עבודת צוות לאורך זמן, דיסציפלינה, עבודה על פיגומים, התמחות 

של כל אחד מאנשי הפרויקט בנושא ציור מסוים )צמחים, דמויות וכו'(. כמו כן נדרש דיאלוג עם 

הסביבה שבה נוצרת עבודת הקיר. לעומת הקירות החיצוניים, בקולאז'ים האינטימיים האמנית 

עוסקת בקירות באופן אחר, אישי. בקירות המתקלפים המופיעים בחללי הפנים נגלות טקסטורות 

ושכבות צבע כמטפורה לרובדי הזמן. לעתים הקירות שטוחים, עם נזילות צבע; פעמים אחרות 

הם יוצרים משחקי פרספקטיבה בין דו־ממד לתלת־ממד.

אמנות פלסטית 4

לה  שאפשרו  לימודים  מהתבוננות,  וציור  רישום  גרינפילד  גילה  למדה  יותר  מאוחרות  בשנים 

שלי  והציורים  "הקולאז'ים  שמן.  ובציורי  קולאז'  בעבודות  ולעבדם  פנימיים  תהליכים  להניע 

מזינים זה את זה – הקולאז'ים ציוריים והציורים קולאז'יסטים", היא מעידה. האמנית מצלמת 

ומתעדת חללי פנים ייחודים של סלונים, מוזאונים וגלריות הנקרים בדרכה. היא שואלת ומנכסת 

חוזר  מוטיב  בטורסו,  מיוצגת  הנשית  הדמות  תרבויות.  וממגוון  האמנות  מתולדות  דימויים 

בעבודות. "עוד ייצוג קלאסי ועוצמתי של הדמות הנשית", אומרת האמנית.

שנים רבות מפרידות בין יצחק גרינפילד לגילה גרינפילד, אב ובת העוסקים ביצירתם בשפות 

חזותיות ובתכנים שונים. בעבודות של כל אחד מהם ניכרת עשייה מרובדת ועשירה בהיסטוריה 

והאוניברסליים,  היהודיים  והאמנות  יסודות התרבות  יצחק מופיעים  וקולקטיבית. אצל  פרטית 

הפלסטית  והאמנות  הקיר  ציורי  העיצוב,  יסודות  מופיעים  גילה  אצל  קבליים;  וכתבים  קמעות 

השזורים יחדיו.

אירית לוין, אוצרת

מתעתעת, עקב התנודות בין משטר לחופש. במבט ראשון נדמה שעבודות קולאז' גאומטריות אלו 

הן סימטריות, אולם אשליה זו הושגה ללא שימוש בסרגל אלא לפי עין האמן, באופן אינטואיטיבי. 

קווים רוחביים ומאונכים נפגשים תוך שימוש בסולם צבעים מצומצם. העולם הצורני מודבק על 

עבודות שמן ישנות על עץ היוצרות רקע כתמי כהה ומעורפל. בסיס זה משמש מצע לאותיות 

וסמלים הנגלים ונעלמים כגון: עשרת הדיברות, עשרים ושתיים האותיות העבריות, עץ הספירות 

על פי הקבלה היהודית, מנורת בית המקדש העומדת על שלוש רגליים, סולם יעקב ועוד. בזכות 

והיכרותו עם תכנים מארון  מיומנותו הרבה בחומרים,1 כמו גם שליטתו בתכנים אוניברסליים 

הספרים היהודי, הקנה האמן לעבודותיו תרגום מתחדש.

גילה גרינפילד מציגה בתערוכה קולאז'ים מהסדרה Listen to Your Inner Voice, העוסקים 

נופי־נפש המכליאים את המעוצב ואת העזוב, פנים  בסלון כמרחב מחיה. הקולאז'ים הם מעין 

וחוץ, החצנה והפנמה. בעבודותיה היא נדה במחוזות הזמן וממזגת שלושה תחומים אמנותיים 

מחייה: עיצוב, ציורי קיר ואמנות פלסטית.

עיצוב 2

מקורות ההשראה החזותיים של גילה גרינפילד הם כתבי־עת של עיצוב, אדריכלות, אמנות ושירה 

משנות ה־50 וה־60 של המאה העשרים: כתב־עת לתרבות ואמנות Du משוויץ; כתב־עת לאמנות 

לארכיטקטורה כתב־העת  מצרפת;   Aujourd'hui, art et architecture  ולארכיטקטורה 

JA – The Japan Architect מיפן. מקור השראה נוסף הוא תוכנה אינטרנטית לעיצוב חללי 
פנים.

האמנית בונה סביבות חללי פנים, מרביתם ללא נוכחות אנושית, ריקים־נטושים. במרחבים אלו 

צורות  ובין  לרוך  חוסן  בין  הישן לחדש,  בין  "סלוניים" המפגישים  ואביזרים  רהיטים  מופיעים 

גאומטריות שונות. רהיטים מעוצבים – ספות, כורסאות, כיסאות ושולחנות – מוארים באמצעות 

מקורות אור מגוונים: שנדלירים, מנורות שולחן, מנורות עמוד ועוד. דימוי חוזר בעבודותיה הוא 

היא מסמלת עבורי  היא אחד המוטיבים המרכזיים בעבודתי.  הספה האדומה: "הספה האדומה 

חום, ביטחון, בית ואדמה. יש בה גם משהו ארוטי... היא הרהיט החשוב ביותר בבית שלי", אומרת 

גילה גרינפילד.

לעתים מופיעות נשים בעבודות; תמונותיהן תחומות במסגרות על הקיר, כעין איקונות. "צילומי 

שלי  במשפחה  הנשים  כמו  ויופי,  עוצמה  של  כסימבול  נשים  מציגים  אפרו־אמריקאיות  נשים 

צפורה  אמה,  דמות  גם  מופיעה  יותר  מאוחרים  בקולאז'ים  האמנית.  מעידה  בתימן",  שמקורה 

סיבהי גרינפילד, נוכחת־נעדרת במרחב הפרטי. 

1  יצחק גרינפילד לימד בסדנה להכרת חומרים של החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית בשנים  1982–1987.

2  לימודי תקשורת חזותית ב"ויטל" – המרכז ללימודי עיצוב בתל אביב והשראה מכתבי־עת של עיצוב.

3  לימודי ציורי קיר על בניינים עם Cité Création, ליון ועבודה בפרויקטים שונים.

4  לימודי ציור אצל ירדן וולפסון ומאיה כהן לוי, ספרות מקצועית והשאלת מוטיבים תרבותיים תוך סיורים במוזאונים   

ובגלריות ברחבי העולם.
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20 x 25 ,גילה גרינפילד, ספת טורקיז, 2014, קולאז‘ על נייר

 Gila Greenfield, Turquoise Couch, 2014, collage on paper, 25 x 20

28 x 35 ,2017, קולאז‘ על נייר ,II גילה גרינפילד, זמן

Gila Greenfield, Time II, 2017, collage on paper, 35 x 28
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38 x 21 ,גילה גרינפילד, אריות, 2014, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Lions, 2014, collage on paper, 21 x 38
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42 x 31 ,גילה גרינפילד, מסגרות, 2014, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Frames, 2014, collage on paper, 31 x 42 

30 x 40 ,גילה גרינפילד, אריניה הישנה, 2017, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Sleeping Erinya, 2017, collage on paper, 40 x 30
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29 x 21 ,גילה גרינפילד, סלון, 2013, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Lounge, 2013, collage on paper, 21 x 29

40 x 28 ,גילה גרינפילד, שולחן קפה, 2014, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Coffee Table, 2014, collage on paper, 28 x 40
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44 x 19 ,גילה גרינפילד, סיפור מסגרת, 2017, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Storyboard, 2017, collage on paper, 19 x 44
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בתי גילה

גילה היא אישה חזקת אופי. יום אחד אבו חאלד, סתת האבן, עבד בחצר שלנו בעין כרם בבניית 

מדרגות חדשות. גילה הייתה אז בת שש והתבוננה בו בעניין רב. כשסיים לעבוד הניח אבו חלד 

את הכלים והלך. ללא היסוס הרימה גילה את הפטיש והאיזמל והמשיכה לסתת את המדרגות 

החדשות.

יכולת הריכוז של גילה בציור תמיד ריתקה אותי. הספרייה האמנותית שלי הייתה לרשותה וכן 

חלקתי איתה את חוויות יצירת האמנות שלי. לפני שנים נתתי לגילה את האוסף הנדיר והיקר 

של מהדורות הירחון השוויצרי לתרבות ואמנות, Du. ידעתי שהחוברות תהוונה מקור השראה 

עבורה. הירחון היה לקשר של גילה עם התרבות והאמנות של אירופה ולמעשה, זהו קשר עקיף 

כמיהה  לגילה  שיש  הרגשה  לי  יש  תמיד  לארה"ב.  אירופה  ממזרח  שהיגרו  הוריי  משפחת  עם 

לאירופה. יחד עם זאת, יש בעבודתה נגיעה ים-תיכונית חזקה.

עבודות הקולאז' של גילה תמיד עניינו אותי בשל הגישה השונה והמקורית שלה. הקולאז'ים שלה 

מלאי הפתעות. בדרך כלל אני מגביל את הביקורת שלי לענייני קומפוזיציה וטכניקה כדי לא 

לעצור את התהליך האינטואיטיבי בעבודת הקולאז' שלה. 

שנה.  משלושים  יותר  בקולאז'  עוסק  אני  עלי.  האהובות  האמנות  מטכניקות  אחת  היא  קולאז' 

בעבודות אלו אני משתמש בקמעות יהודיים ובפרטים מתוך ״הדפסים שלי )object prints(״, 

ממקורות ארכיאולוגיים מארץ ישראל ומבבל. לעומת זאת, עבודות הקולאז' של גילה מבוססות 

על אובייקטים מחללי פנים של התקופה בת זמננו. 

בחלק מן הקולאז'ים של גילה יש מוטיב של פיסול ערום מאמנות יוון שמשתלב בציורי חדרים 

קסומים מרוהטים בהם תלויות על הקירות מסגרות עם פורטרטים של נשים. בדרך כלל חלק 

מהמסגרות ריקות. אני שואל את עצמי מי יהיו הגיבורים העתידיים שימלאו את המסגרות האלו 

ולמה עד כה גילה מהססת למלא אותן. שאלתי אותה למה נשים מהמשפחה שלנו, למשל אמא או 

דודות, אינן מופיעות בעבודותיה והיא ענתה שיותר קל לה להשתמש במוטיב של נשים אפרו־

אמריקאיות שהן עבורה סמל של עוצמה ויופי, ממש כמו הנשים במשפחה שלנו. 

ביקרה בסטודיו שלי הראיתי לה סדרה של קולאז'ים בהם החומר העיקרי  ערב אחד, כשגילה 

ששימש לבניית העבודה היה סרטי טייפ צבעוניים. היא מאד אהבה את הסדרה הזאת. "אבא בוא 

נעשה תערוכה ביחד", אמרה מיד וכך נולד הרעיון של התערוכה הזאת.

יצחק גרינפילד

24 x 36 ,גילה גרינפילד, סיור גלריה, 2014, קולאז‘ על נייר

Gila Greenfield, Gallery Walk, 2014, collage on paper, 36 x 24
19



One evening, when Gila visited my studio, I showed her a recent series of 
my collages dominated by the use of cloth and plastic tape. She loved it and 
immediately said “Abba let’s have a show together”. And that’s how the idea for 
this exhibition was born.

Yitzhak Greenfield

My daughter Gila

Gila is a woman of strong character. One day when she was six years old, a 
stonecutter named Abu Haled was working on the new stairs in the courtyard of 
our Ein Kerem house. Gila sat there and observed him with great interest. When 
Abu Haled finished his day’s work, he left his tools and went home. Without any 
hesitation, Gila picked up the hammer and chisel and continued to chip at the 
stone. 

Gila’s ability to concentrate on painting has always fascinated me. I placed my art 
library at her disposal, and shared with her my experiences of making art. Years 
ago, I gave Gila my rare collection of Du, a Swiss journal of Art and Culture. I 
knew that these magazines would become a source of inspiration for her. They 
became one of Gila’s links to European art and culture, and in fact an indirect 
bond with my parents’ family who migrated from Eastern Europe to the USA. I 
always felt that Gila had a longing for Europe, and yet in her artworks is a strong 
Mediterranean presence.

I find Gila’s collages special because of her original approach. Her collages are full 
of surprises. I usually limit my critique to matters of composition and technique 
in order not to interfere with her intuitive work process.

Collage is one of my favorite art techniques. I have been working with collage for 
more than 30 years. In my work I use Jewish amulet imagery and details from my 
object prints which are based on archaeological finds from Israel and Babylonia. 
In contrast, Gila’s collages are based on contemporary interiors. 

Some of her works contain motifs of Greek torsos in a landscape of furnished 
interiors. Framed portraits of women hang on the walls. Usually some of the 
frames are empty. I wonder who will be the heroes whose portraits will fill 
these frames, and why Gila has hesitated to fill them till now. When I asked 
her why women from our family, for example, her mother or her aunts, do not 
appear in her artworks, she responded that it was easier for her to use images of 
Afro-American women who symbolize beauty and strength for her, just like the 
women in our family.

20

הסטודיו של גילה גרינפילד

  Gila Greenfield’s studio      
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Yitzhak Greenfield

b. 1932, Brooklyn. Lives and works 
 in Jerusalem.

1945–1947 Drawing and painting 
studies with Abba Ostrovsky and 
Chaim Gross, at the Educational 
Alliance Art School, Manhattan; 
1951 Moved to Israel as a member of 
Hashomer Hatzair, member of Kibbutz 
Gal On and later member of Kibbutz 
Ein Hashofet; 1953–1956 Painting 
studies with Yochanan Simon, Naftali 
Bezem, and Perli Pelzig; Participated in 
numerous solo and group exhibitions 
in Israel and abroad.

Prizes, grants, and collections

1955 Dizengoff Prize for Painting 
and Sculpture; 1960 America-Israel 
Cultural Foundation grant; 1983 Prize 
of the Association for Jewish Art, 
the Hebrew University of Jerusalem. 
His works are in the collections of 
the museums: The Israel Museum, 
Jerusalem; Tel Aviv Museum of 
Art; Haifa Museum of Art; The 
Metropolitan Museum of Art, The 
Jewish Museum, and The Brooklyn 
Museum of Art, New York; The 
Victoria and Albert Museum, London.

Gila Greenfield

b. 1969, Israel. Lives and works in  
Tel Aviv. 

1992–1995 Graduated from  
Vital – The Tel Aviv Center for 
Design Studies, Department of 
Visual Communication; 1995–1997 
Painting studies with Jordan Wolfson 
in Jerusalem; 2001 Graduated Cité 
Création – school for mural paintings 
on buildings, Lyon, France, on a 
residency and studies grant from the 
Jerusalem Municipality; 2011–2014 
Painting studies with Maya Cohen Levi 
at “Hadar Avoda” Studio, Tel Aviv; 
Member, Artist Unit-e group. 

Art activities

2000–2014 Worked on commissioned 
urban mural paintings on buildings and 
in public spaces in Israel and abroad; 
2010 Fata Morgana, solo exhibition 
at  the Artists house Tel Aviv; 2016 
Fresh Paint Contemporary Art Fair, 
Independent Artists’ Greenhouse, 
Tel Aviv; Participated in numerous 
group exhibitions in Israel and abroad.

יצחק גרינפילד

 נולד בברוקלין, ניו יורק בשנת 1932. 
חי ויוצר בירושלים.

1945–1947 למד רישום ופיסול בבית הספר 
 Educational Alliance Art לאמנות
 School במנהטן עם אבא אוסטרובסקי 
וחיים גרוס; היה חבר בתנועת "השומר 
 הצעיר"; 1951 עלה לישראל והיה חבר 

 בקיבוץ גל און ובקיבוץ עין השופט; 
1953–1956 למד ציור אצל יוחנן סימון, 

נפתלי בזם ופרלי פלציג; הציג בתערוכות 
יחיד וקבוצתיות רבות בארץ ובחו"ל.

פרסים, מלגות ואוספים

1955 פרס דיזינגוף לציור; 1960 מלגת קרן 
תרבות אמריקה ישראל; 1983 פרס האגודה 

לאמנות יהודית מטעם האוניברסיטה העברית 
בירושלים. עבודותיו נמצאות באוספי 

The Israel Museum, :המוזיאונים
 Jerusalem; Tel Aviv Museum of 
Art; Haifa Museum of Art; The 

Metropolitan Museum of Art, The 
Jewish Museum, and The Brooklyn 

Museum of Art, New York; The 
Victoria and Albert Museum,  

London.   

גילה גרינפילד

 נולדה בישראל בשנת 1969. 
חיה ויוצרת בתל אביב.

1992–1995 בוגרת "ויטל" – המרכז ללימודי 
עיצוב בתל אביב, מגמה לתקשורת חזותית; 
1995–1997 למדה ציור אצל ירדן וולפסון 

 – Cité Création בירושלים; 2001 בוגרת
בית הספר לציורי קיר על בניינים, ליון, צרפת, 
במסגרת מלגת שהות ולימודים מטעם עיריית 
ירושלים; 2011–2014 למדה ציור אצל מאיה 

כהן לוי בסטודיו "חדר עבודה", תל אביב; 
.Artist Unit-e חברת קבוצת האמנים

פעילות אמנותית

2000–2014 עסקה בפרויקטים מוזמנים של 
ציורי קיר אורבניים על גבי בניינים ובמרחבים 
ציבוריים בארץ ובחו"ל; 2010 תערוכת יחיד, 

 "פאטה מורגנה", בית האמנים, 
תל אביב; 2016 יריד "צבע טרי", חממת 

האמנים העצמאיים, תל אביב; הציגה 
בתערוכות קבוצתיות רבות בארץ ובחו"ל.

יצחק גרינפילד, כד יין סיני בהסוואה, 2014, סרטי טייפ צבעוניים על כד חרס

 Yitzhak Greenfield, Chinese Wine Jug  Masquerade, 2014, colored tape strips on ceramic

>
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גילה על אביה

מאז היותי ילדה ובארבעים השנים האחרונות עבדת על קולאז', בעיקר דרך קריעות של ניירות 

שונים ומיוחדים ביד ודרך שימוש בכריכות ספרים ישנים מקרטון ומעור שחלקם היו בעבר ספרי 

קודש. מאז ומתמיד ידעתי שמאחורי הצורה והסמלים בעבודותייך ישנו עולם עשיר המבוסס על 

וקמיעות. כשהתחלנו לעבוד על תערוכה  יהודיים של רפואה  אידיאוגרמות וטקסטים מספרים 

דפיו של  בין  קרוע שנמצא  דף  הורכב משרידי  הראשון שלך  לעובדה שהקולאז'  התוודעתי  זו 

באידיאוגרמות  הבנתי שהעיסוק  גם  צפורה.  אמי,  "רזיאל המלאך" שקיבלת מאביה של  הספר 

הגיאומטריות לא נובע ממקור שכלתני אצלך, אלא מחיבור רגשי לשורשים של המשפחה שלנו. 

אני לא זוכרת גם מתי בדיוק התחלת לעבוד עם סרטי הטייפ הצבעוניים. נראה לי שלפני כעשר 

על  הטייפים  במתיחת  והמשיך  לחו"ל  נוסע  אתה  שאיתן  המזוודות  בסימוני  התחיל  זה  שנים. 

עשרות  ראיתי  כרם.  בעין  לבית  בכניסה  שיושב  העתיק  החרס  כד  ועל  שלך  הפלאפון  עטיפת 

חתיכות טייפ תלויות בסטודיו שלך מעל מוט ואז נוצרה הסדרה המרתקת הזו. 

הסטודיו שלך היווה עבורי תמיד מקור של השראה וקסם. 

על  הטייפים  מתיחת  עובד.  אתה  שבה  הדרך  אותי  מעניינת  שלך.  לעבודה  הערכה  מלאת  אני 

לא  ימים שאתה  כמה  לפני  עץ. אמרת  על  צבע  או מצעים של  ספרים  ישנות של  כריכות  גבי 

אוהב סימטריה, כי מה שסימטרי מת מבחינתך. על אף זאת, יש מספר רב של עבודות שלך שהן 

סימטריות. הדרך שבה אתה יוצר היא מאוד חופשית, והתוצאה היא סימטרית ומדויקת באופן 

מפתיע. דרך האסימטריה לסימטריה. 

דרך ההרפיה והשחרור בעבודה שלך אתה מגיע בסופו של דבר לאיזון. כך אני מרגישה שאתה 

גם בחיים. אני נמשכת לצבעוניות העזה של העבודות בסדרה הזאת ולמורכבות ולגיאומטריה 

עיסוק  בהן  ויש  מחיה  כמרחב  בסלון  עוסקות  זאת  לעומת  עבודותיי  שלהן.  האבסטרקטית 

בגיאומטריה של האלמנטים המרכיבים חלל זה ובחלוקה שלו. יש בעבודותיי אלמנטים "גזורים" 

ממגאזינים לעיצוב שהם לעיתים גם גרפיים והן עוסקות בשאלות הנוגעות לקומפוזיציה. 

עולמך עוסק בחללי תודעה, רוח וסימבוליזם ואני עוסקת בחללי פנים ביתיים ובמרחבים. מרתק 

אותי בעבודותיך היחס בין השמיים לארץ, בין הרוח לחומר. 

גילה גרינפילד

In my works there are “cut out” elements from design periodicals, which are also 
graphic, and which deal with issues of composition.

Your works engage in spirit, symbolism, and spaces of consciousness, while I 
address interior spaces. What fascinates me in your work is the relationship 
between heaven and earth, between spirit and matter.

Gila Greenfield
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יצחק גרינפילד וגילה גרינפילד, 2009

  Yitzhak Greenfield & Gila Greenfield, 2009
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My father Yitzhak

As far back as I remember, since I was a young girl and for the last 40 years, you 
have been making collages. You usually use torn paper of various types, especially 
unique papers, old book bindings of cardboard and leather, some from holy 
books of Jewish texts. I have always known that behind the form and symbols 
in your works lies a rich world based on ideograms and texts from Jewish books 
on folk medicine and amulets. When we began to work on this exhibition, I 
became aware of the fact that your very first collage was made from remnants of 
a tattered page found between the pages of the Book of the Angel Raziel which 
you received from my grandfather, my mother Zipporah’s father. I also realized 
that your engagement in geometric ideograms is not an intellectual exercise for 
you but is an emotional bond with our family roots.

I don’t remember exactly when you began to work with the colored tapes. It 
was about 10 years ago. It began with the marking of the suitcases you used for 
foreign travel, then continued with stretching tapes around your cell phone cover 
and even on the antique clay vase at the entrance to the house in Ein Kerem. I 
saw dozens of pieces of tape hanging from a pole in your studio and then this 
fascinating series was created.

Your studio has always been a place of inspiration and magic for me.

I am full of appreciation for your work. What interests me is the way you work, by 
stretching tapes on old book bindings, or surfaces of color on wood. A few days 
ago you said to me that you don’t like symmetry because whatever is symmetrical 
is dead as you see it. And yet, many of your artworks are symmetrical. You create 
art so very freely, resulting in a surprising symmetry and precision.

By relaxing and releasing in your work, you finally achieve balance. I feel that 
that’s how you are in your life, as well. I am attracted to the bold color of the 
works in this series, and to their complexity and abstract geometry. In contrast, 
my works are engaged in living rooms as habitable spaces. They also engage in 
the geometry of the elements comprising these spaces and their spatial division. 

35 x 50 ,יצחק גרינפילד, שמות, 2011, קולאז‘ על עץ

  Yitzhak Greenfield, Names, 2011, collage on board, 50 x 35   
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עשרת הדיברות 

"ועל ליבם אכתבנה"  ירמיהו ל"א פסוק ל"ב

לא ייפרדו עשרת השערים   

בזכות סורגי הלב

עקוב אחר הנחשול הגואה של דמך

שום ברזל לא יעצור

תעלה מפותלת לא תוכל להעביר

דבר לא ייסתם

נהר מקור חיים

מעגלי אין סוף 

נכתבו מבית הלב

פול רבוף 

 

לגלות את האותיות 

"משגיח מן החלונות"  שיר השירים פרק ב' פסוק ט'

תרשימים מכוסים ברשת

אורות סבכה וצללים 

מאחורי הסימנים המוסתרים

אהובה מסתכלת, מבינה

מה הכתובים שמונחים בליבנו

שאלנו אותה ושמרה סוד

ביקשנו לגלות דברים נשגבים

והיא, לא השיבה

האהבה הופכת כל אדם

לקורא של ליבו

מבעד לחרכים הוא רואה

את אהובתו מביטה

מפענחת סודות 

פול רבוף 

34 x 50 ,יצחק גרינפילד, 22 אותיות יסוד, 2009, קולאז‘ על עץ

          Yitzhak Greenfield, 22 Hebrew Letters, 2009, collage on board, 50  x 34   

>
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50 x 35 ,יצחק גרינפילד, התהוות המנורה, 2011, קולאז‘ על עץ

Yitzhak Greenfield, Menorah Vision, 2011, collage on board, 35  x 50          
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The Ten Commandments
“and write it in their hearts” Jer 31:33

Why cannot the ten gates part?
Because of the bars in your heart.
You must follow the soaring spurt
Of your blood no iron can avert
No contracting tunnel can transport
Not a thing malign block or subvert
The spurt of a source more vital than inert
Is where the endless cycles revert?
The live heart-grotto where He wrote. 

Paul Raboff 

  

Exploring the letters
“he looks forth at the windows” SS. 2:9

A grid laid over the designs
Of lights, lattices and shadows,
Behind these opaque cryptic signs
The beloved peers out and knows

What writings in our heart repose
She is guarded when we ask her
To reveal what most concerns us:
If she loves and gives no answer;

Her love, though, turns each to reader
Of his heart through gridded windows.
Where he sees the beloved peer
Resolving what inscriptions pose.

Paul Raboff 

  

39 x 60 ,יצחק גרינפילד, עשרת הדיברות, 2011, קולאז‘ על עץ

Yitzhak Greenfield, The Ten Commandments, 2011, collage on board, 60 x 39   

>
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16 x 25 ,יצחק גרינפילד, המלך מופיע, 2000, קולאז‘ על כריכת ספרים

   Yitzhak Greenfield, The King Appears, 2000, collage on book binding, 25 x 16   

17 x 25 ,יצחק גרינפילד, קמע אישון נוריה, 2000, קולאז‘ על כריכת ספרים

Yitzhak Greenfield, Ishon Nuria Amulet, 2000, collage on book binding, 25 x 17   
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41 x 59 ,יצחק גרינפילד, הר סיני, 2010, קולאז‘ על לוח מוקצף

Yitzhak Greenfield, Mt Sinai, 2010, collage on foam board, 59 x 41

39 x 45 ,יצחק גרינפילד, כוכב, 2015, קולאז‘ על עץ

    Yitzhak Greenfield, A Star, 2015, collage on board, 45 x 39   
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34 x 50 ,יצחק גרינפילד, פסגות, 2011, קולאז‘ על עץ

Yitzhak Greenfield, Apex, 2011, collage on board, 50 x 34   

        

17 x 25 ,יצחק גרינפילד, מתן תורה, 2000, קולאז‘ על כריכת ספרים

Yitzhak Greenfield, Vision on the Mountain, 2000, collage on book binding, 25 x 17
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Gila Greenfield employ distinct visual languages and themes. Their multilayered 
works are ample with history, both personal and collective: in Yitzhak it is 
the fundamental aspects of Jewish and universal art and culture, amulets and 
Kabalistic writings, while in Gila, it is the interweaving of elements of design, 
murals, and fine arts.

Irit Levin, curator

 

1 During the years 1982–1987 Yitzhak Greenfield tought in the Material & Art workshop  
at the Art History Department of the Hebrew University.

2  Visual Communication Studies at Vital – The Tel Aviv Center for Design Studies, and 
inspiration by design magazines.

3  Exterior mural painting studies with Cité Création, Lyon, and work on different mural 
projects.

4  Painting studies with Jordan Wolfson and Maya Cohen Levi, professional literature,  
and cultural motifs appropriation while touring museums and galleries worldwide.

50 x 58 ,יצחק גרינפילד, לגלות את האותיות, 2011, קולאז‘ על עץ

 Yitzhak Greenfield, Exploring the Letters, 2011, collage on board, 58  x  50   
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couch: “the red couch is one of the central motifs of my work. It symbolizes 
warmth, security, home, and earth. There is also something erotic about it… It is 
the single most important piece of furniture in my home”, Gila Greenfield says.

Sometimes women appear in the works, their pictures are framed and hung on 
walls, as icons. “Photographs of Afro-American women present them as symbols 
of power and beauty, like the women of my family whose origin is in Yemen”, 
attests the artist. In later collages, her mother, Zipporah Sibahi Greenfield, 
appears as well, absently-present in these intimate spaces.

Murals on Buildings 3

After her studies in France, Greenfield worked on realistic large-scale mural 
projects on buildings in urban environments in Israel and abroad. Such murals 
are nothing like works created in an artist’s studio and shown in a gallery. Murals 
are commissioned works demanding technical, physical, and social skills: 
sustained team work, discipline, work on scaffolding, a specialization by each 
team member regarding subject-matter (plants, figures, etc.). A dialog with 
the surrounding environment is also of great importance. As opposed to those 
external walls, in her intimate collages the artist deals with walls in a different, 
personal manner. The peeling walls in her interiors reveal textures and layers 
of paint as metaphors for the passage of time. Sometimes the walls are flat with 
spackles of paint; at other times they create interplay of between two- and three-
dimensional perspectives.

Fine art s 4

In later years, Greenfield studied drawing and painting, which allowed her to 
work through more complex, personal, inner processes that resulted in her 
collages and oil paintings. “My collages and my paintings nurture each other 
– the collages are painterly and the paintings are collagist”, she observes. The 
artist stumbles upon unique interiors of living rooms, museums, and art galleries 
which she photographs and documents. She appropriates art-historical motifs 
and images from many cultures. The female figure is represented by a torso, a 
recurring motif: “Another classic and powerful representation of the female”, the 
artist says.

Separated by many years of age, father and daughter Yitzhak Greenfield and 

Jewish ideograms including Kabalistic mystic names, Bible and prayer verses, 
amulets and anagrams”, Yitzhak Greenfield recalls.

In the current series, Lights and Lines, the artist chose to work in acrylic, oil, 
and strips of tape made of cloth and plastic on wood. The simultaneously rigid 
and free placing of these strips of tape may result in an illusionary effect of a 
hand drawing. At first, the collages seem symmetrical; however, this illusion was 
achieved not by the use of a ruler but by the intuitive eye of the artist.

Horizontal and vertical lines intersect within a restricted palette of colors. They 
are carefully placed on old oil paintings on wood that serve as their dimly vague 
backdrop. Then, symbols and letters seem to appear and disappear such as those 
of the Ten Commandments, the 22 letters of the Hebrew alphabet, the Kabalistic 
Tree of Spheres, the tripod Temple Menorah, Jacob’s Ladder, and more. The 
artist’s great mastery of various media and materials,1 his fluency in universal 
themes, and his knowledge of Jewish themes have invested his work with new 
meaning.

Gila Greenfield presents collages from the series Listen to Your Inner Voice, which 
deals with the living room as a habitable space. These works present themselves 
as manifestations of an inner psyche, fusing together a carefully-planned design 
scheme and a flimsily-discarded one, the internal and the exterior, extroversion 
and introversion. In her works, Greenfield moves through time, combining three 
artistic aspects: interior design, murals, and fine art.

Design2

Greenfield’s visual sources of inspirations are 1950s and 1960s interior design, 
architecture, art, and poetry magazines: Du, a Swiss art and culture publication; 
the French Aujourd’hui: art et architecture; and the Japanese JA – the Japan 
Architect. Another source of inspiration is an online interior design tool.

The artist constructs empty-deserted interior spaces, mostly without human 
presence. These feature “parlor” furniture and accessories which juxtapose old 
and new, rigidity and laxness, and different geometric shapes. The design pieces 
– couches, armchairs, chairs, and tables – are lit by diverse sources: chandeliers, 
desk lamps, standing lamps, and more. A recurring image in her works is a red 
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The exhibition by Yitzhak Greenfield and Gila Greenfield at Artspace, Tel Aviv,  
is a meeting of two artists: a father and a daughter sharing in their lives 
experiences, loves, and memories. Here is an intimate discourse between two 
artists who nevertheless, allow each other autonomous space. The two create, 
each in their own way, collages that echo their respective inner worlds, bringing 
together diverse sources of inspiration and techniques.

The current collages in Yitzhak Greenfield’s series Lights and Lines were created 
out of the artist’s profound appreciation of spiritual and cultural symbols of the 
Jewish heritage. “The experience of Jewish life, myth and fantasy, the Hebrew 
letters, and holy names were always present in my life. Stories my mother and 
grandmother told of old Europe, of love and loss, how to mend the heart with 
prayer – were a large part of my childhood”, the artist attests.

Greenfield began creating collages in the 1970s while concurrently working in 
other media: “Piecing together fragments of paintings, of prints, or strips of 
tape into a work of art enables to introduce multiple layers of meaning into that 
piece and to bring together distinct elements in a historical or fanciful way”, the 
artist says. His early collages were inspired by his hometown of Jerusalem, using 
materials such as book binding and details of old volumes, Jewish amulets, as 
well as different bits of paper and print – all imbued with the remnants of time 
and space. His later collages are geometric and are inspired by Jewish motifs. 
The many drawers in his studio brim with raw materials he uses which are 
transformed from their original purpose.

“After many years of living in Israel, I found Hebrew books on amulets and 
medicine, among them The Angel Raziel and Medicine and Life from Jerusalem. 
My father-in-law, Rabbi Shalom Sibahi, gave me a handwritten manuscript of 
The Angel Raziel […] Often these books would be illuminated with ideograms 
– drawings of symbols or signs which stand for a wider, universal concept […]      40 x 60 ,יצחק גרינפילד, סורגים ופתחים, 2011, קולאז‘ על עץ

Yitzhak Greenfield, Lattices and Casement, 2011, collage on board, 60  x  40
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29 x 46 ,יצחק גרינפילד, ספירות, 2011, קולאז‘ על עץ

  Yitzhak Greenfield, Sephirot, 2011, collage on board, 46 x 29

In memory of Zipporah Sibahi Greenfield
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