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‘ִמכבסת המלאכים’
'Angel Laundry'

Sigalit Landau | סיגלית לנדאו
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על התערוכה: ‘ִמכבסת המלאכים’ בגלריה גבעון

במהלך שנות יצירתה של סיגלית לנדאו, רשמה האמנית חומרי השראה בין
שהיוו מפות רעיוניות לביצוע מיצבים, וידאו ופסלים לבין יומן חיי יום ולילה.

לקראת התערוכה, בחרה לנדאו עבודות צנועות על נייר ועל בסיס ההתבוננות ו"סידור המגירות" הוכנה 
תצוגה המותאמת לגלריה גבעון ]חלק גדול מהסקיצות עדיין נשאר במעמקי ספרי הרישום[.

בעבודות הציור והתחריט שבגלריה ניתן להתוודע לעולם המודע והלא מודע, החשוף לצבעי המלחמה 
]מלחמת הקיום[, הקווים החדים ]חיצים[ והכתמים הגופניים שלפני "היציאה אל העולם".

פגיעות, זמנים שעברו, איזורים לא עמידים, בקושי שמורים ופנטזיות. 

לנדאו, שנוטה להשתית ולהמשיג את מיצביה התזזיתיים על היסטוריה ומיתוסים ולעסוק בזהות 
חברתית, חושפת את האינטימי: הגוף, הילדות והאימהות, כמיהות בקני מידה משתנים, רעב, עקבות של 

רעיונות  לפרויקטים ופסלים שטרם מומשו. 

    
עירומה, מול מכונת כביסה

 
 

תודות לצוות סטודיו לנדאו:

אוצר: צחי חכמון

אדוה בנאור

אייל סגל

איתמר מנדלוביץ’ 

יותם פרום 

נדב קורתי

ניר מוזס

רעות סולמה 

'Angel Laundry' at Givon Gallery
 

In the course of Sigalit Landau's art making, she drew her inspiration to 
the material, mapping her ideas. Those that constitute the carrying out of 
installations, conceptual maps, video and sculpture; day and night life diary.

Landau selected for the show unassuming works on paper on the basis of 
observing and manipulating the studio drawers so as to adapt a display, a 
drawing installation in Givon gallery ]Much of the sketches still remained in 
the depths of the registration books[.

In the show, paintings and etchings through which one becomes familiar, close 
with the conscious and the unconscious, bare to the color tones of war ]the 
struggle for existence[, sharp lines ]arrows[ physical spots and stains before 
the emergence, making its "exit to the world". Injuries, old age, resistant areas 
hardly preserved, and fantasies.

Landau, who tends to conceptualize frenetic installations based on history 
and myths engaging in social identity, reveals here the intimate: the body, 
childhood and motherhood, changing scales cravings, hunger, traces of ideas for 
projects and sculptures to be realized.

Naked, in Front of a Washing Machine

Landau's Team:

Curator: Tsahi Hacmon

Adva Benor

Eyal Segal

Itamar Mendelovitch

Yotam From

Nadav Korati

Nir Mozes

Reut Sulmae
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I קומה
 /1

הדוחפים, 2010

עיפרון, פסטל ואקריליק

112X104 ס"מ

אוסף פרטי

 /2

ללא כותרת )קפה ג'יהאד(, 2010

עיפרון וצבעי מים

54X41 ס"מ

 /3

מתווה לטוטם מלח )פארק מלח(, 2011

רישומי טיפקס

35X44.5 ס"מ

 /4

הורים, 1990

גואש, דיו וטוש

53X45 ס"מ

 /5

הורים וילדה, 1990

גואש, דיו וטוש

48.5X63 ס"מ

 /6

ילדה ואבא, 1990

גואש, דיו וטוש

44.5X48 ס"מ
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 /7

עיניים בתוך ים המלח, 2005

תחריט מונוטייפ

62X77 ס"מ

 /13

Peacock Wedlock, 2005

פחם ופסטל על נייר

110X153 ס"מ

אוסף פרטי

 /8

איש ואישה, 1992

Unique - תחריט מונוטייפ

55X43 ס"מ

 /14

Painting in Tokyo, 2002

הדפס על נייר משי, הגדלה של ציור לשון עם צבעי מאכל

143X99 ס"מ

 /9

לדה והטווס, 2004

פחם ופסטל על נייר

175X115 ס"מ

אוסף פרטי

 /15

פני ים, 2008

תצריב אקווטינטה, חומצה חיה בשלושה לוחות

138X197 ס"מ

 /10

רישום הכנה ל 'הפיתרון האינסופי', 2004

פחם ופסטל על נייר

110X159 ס"מ

אוסף פרטי

 /16

דויד ויוחנן )בית הערבה(, 2006

גיר, פסטל, גרפיט וצבעי מים

153X195 ס"מ

 /17

שווארמה שיש, 2011-2009

עיפרון וצבעי מים, רישומים דו-כיווניים

39X32.5 ס"מ

 /18

תיבת נגינה )דונה בלרינה(, 2011-2009

עיפרון וצבעי מים, רישומים דו-כיווניים

39X32.5 ס"מ

 /11

שניים סינים, 2004

פחם ופסטל על נייר

172X73.5 ס"מ

אוסף פרטי

 /12

Matrix-Melon, 2010

פסטל וגרפיט

54X66 ס"מ
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II קומה
 /19

חתך צד, 2010

עיפרון ופסטל על נייר

83X315 ס"מ

אוסף פרטי

 /20

Resident Alien I+II, 1996-מחווה ל

צבעי עיפרון, אקריליק, עט ופסטל

94X42.5 ס"מ

 /21

Two to Tango )יום האדמה(, 2010

עיפרון, צבעי מים, גיר ופסטל

57X44 ס"מ

 /22

The Tunnel of Love, 2010

עיפרון, צבעי מים ופסטל

54X41 ס"מ

 /23

דיג על אגם קפוא, 2005

Unique - תחריט אקווטינטה

32X27 ס"מ

 /24

עומדת לבד על אבטיח, 2005

Unique - תחריט אקווטינטה

31.5X45 ס"מ
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 /25

ללא כותרת, 2007

רישום בעיפרון

30X39 ס"מ

 /31

הממלחה, 2006

תצריב אקווטינטה

37.5X47.5 ס"מ

 /26

Green Glass, White Glass, Brown Glass, 1999

עט על נייר מילימטרי

52X40 ס"מ

 /32

My Head Your Pillow, 2003

רישום על זירוקס

28.5X37 ס"מ

 /27

אימא במגפי רשת לולים וילדה משתינה, 2005

תחריט אקווטינטה

32X45 ס"מ

 /33

מחזיק הגלויות מכוסה בקריסטלים, 2005

Unique - תחריט אקווטינטה

37X48 ס"מ

 /28

ילד שותה דמעותיו, 2005

תחריט אקווטינטה

32X45 ס"מ

 /34

כניסה לחלל הלנה רובינשטיין, 2005

Unique - תחריט אקווטינטה

47X37 ס"מ

 /29

חור ממלח, 2010

עיפרון וצבעי מים

40X52 ס"מ

אוסף פרטי

 /35

מציצה, 2003

רישום וקולאז'

29X37 ס"מ

 /30

בית יציקה, 2006

תחריט אקווטינטה

37.5X47.5 ס"מ

 /36

אימא מחזיקה ילדה משתינה, 2010

עיפרון וצבעי מים

42.5X54 ס"מ
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 /37

הכנה ל 'הפיתרון האינסופי', 2003

רישום בעיפרון

42X34 ס"מ

באדיבות מיכל סהר

 /43

רישום הכנה לפרויקט 'המסיק', 2011

צבעי מים ועיפרון

41X53.5 ס"מ

 /38

בית המלוחה, 2006

תחריט אקווטינטה

64.5X47 ס"מ

 /44

צפה ונופלת, 2010

עיפרון, צבעי מים, גיר ופסטל

37X47 ס"מ

 /39

נ. על החוף, 2006

תצריב אקווטינטה

37.5X47 ס"מ

 /45

נופלת וצפה, 2010

עיפרון, אקריליק ופחם

32X42 ס"מ

אוסף פרטי

 /40

רישום הכנה לפרויקט 'המסיק', 2011

צבעי מים ועיפרון

42.5X52.5 ס"מ

 /46

הגדרת תפקיד, 2003

עיפרון ומדיה מעורבת

28.5X37 ס"מ

אוסף פרטי

 /41

רישום הכנה לפרויקט 'המסיק', 2011

צבעי מים ועיפרון

41X54 ס"מ

 /47

נערה עם ציפורים וירוקת החמור, 2003

עיפרון ופסטל

51.5X39 ס"מ

אוסף פרטי

 /42

רישום הכנה לפרויקט 'המסיק', 2011

צבעי מים ועיפרון

42.5X52 ס"מ

 /48

ניירות בכרס של אבטיח, 2010

צבעי מים ופחם

43X45 ס"מ
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 /49

ספירלות, 2010

צבעי מים

54X42 ס"מ

 /55

DeadSee, 2004 -סקיצה ל

עט כדורי וגיר שמן

23.5X28 ס"מ

 /50

ספירלות, 2010

צבעי מים

54X42 ס"מ

 /56

רישום הכנה לפרויקט 'המסיק', 2011

צבעי מים ועיפרון

41.5X54 ס"מ

 /51

ספירלות, 2010

צבעי מים

54X42 ס"מ

 /57

לא היום )הלכתי אל הסלע האדום(, 2004

עיפרון, גיר, אקריליק וספריי

180X165 ס"מ

אוסף פרטי

 /52

ספירלות, 2010

צבעי מים

54X42 ס"מ

 /58

מפוחית מלחים, 2006

תצריב אקווטינטה

37X47 ס"מ

 /53

גלילי קש בנוף גרמני, 2006

צבעי מים

40X32 ס"מ

 /59

הומאז' לרודן, 2004

עיפרון וצבעי מים,

29X33 ס"מ

 /54

אור קולי, 2006

תחריט צילומי, תצריב

65X47 ס"מ

 /60

One Man‘s Floor is Another Man‘s Feelings, 2010

עט על מפית

25.5X25.5 ס"מ
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חלון, 2012
HD-Video, 12:53

Window, 2012

HD-Video, 12:53
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עיצוב: אייל סגל

צילום יותם פרום

אסיסטנטית: רעות סולמה

Design: Eyal Segal

Photography: Yotam From

Assistant: Reut Sulame


