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 יחזקאל שטרייכמן
 

 .1..6-ב בתל אביב נפטר 60.1.6.51-בבקובנה, ליטה נולד 
מן הבולטים שבאמני ההפשטה בציור הישראלי ומראשי קבוצת "אופקים חדשים". על 

 ( ופרסים רבים נוספים.5..6רס ישראל לציור לשנת תש"ן )יצירתו זכה בפ
 

עם תלמידים כאריה עלה לארץ ישראל ולמד אמנות ב"בצלאל" ביחד  6.91בשנת 
עם  מאיר גור אריה, איור אצל זאב רבן ועוד. ,ארוך, משה קסטל ואביגדור סטימצקי

 ולמד בין היתר אדריכלות במשך שנה בפריז., יצא לאירופה 6.91בשנת  סיום לימודיו
 

 שנת וואלק והשניים נישאו ב-בתל אביב, שם הכיר את צילה הכהןהתגורר שטרייכמן 
 את ישיבתה כדוגמנית עבורו בהרבה מיצירותיו. ניתן לראות. 6.11

 
מרבית עבודותיו בשנים הראשונות לישיבתו של שטרייכמן בארץ ישראל היו בנושאים 

מסורתיים כגון ציורי דיוקן, עירום נשי ותיאורי פנים אחרים. מיעוט מיצירותיו כלל גם 
ס על משיכות מכחול הציור שפיתח היה מודרני באופן מובהק, והתבס תיאורי חוץ. סגנון

 אקספרסיביות ועל צבעים כהים.
 

במסגרת התערוכה הכללית של אגודת  ונה ב"פרס דיזינגוף"זכה לראש 6.16בשנת 
 הציירים והפסלים בבית "הבימה". 

 
 הצטרף שטרייכמן לצוות המורים של "מכון אבני".  6.11בשנת 

 
ר פרטי לציור תחת פתח, ביחד עם הצייר אביגדור סטימצקי, בית ספ 6.10בשנת 

. כמורה, קידם שטרייכמן את האמנות המודרנית 6.11השם "סטודיו", שפעל עד שנת 
 בארץ ישראל.

היה שטרייכמן ממייסדי קבוצת "אופקים חדשים". הוא הציג בכל  6.11בשנת 
התערוכות הקבוצתיות של הקבוצה.  עבודותיו אף הוצגו במסגרת התצוגה הישראלית 

שטרייכמן השתתף בתצוגות קבוצתיות נוספות בוינציה בשנים  בביאנלה של ונציה.
 .6.11-ו 6.09
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 תערוכות יחיד:מבחר חלקי של 

 6.10      מוזיאון תל אביב 
 6.01 מוזיאון תל אביב 
 6.15 מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין 
 6.16 גלריה ישראל, תל אביב 
 6.11 מוזיאון פתח תקווה 
 6.1. ריה מ' ריבנפלד, יפוגל 
 6.11 יחזקאל שטרייכמן, ציורים", מוזיאון ישראל, ירושלים" 
 6.11 יחזקאל שטרייכמן, עבודות שמן", גלריה יודפת, תל אביב" 
 6.10  :בית אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב6.19-6.10"שטרייכמן, ציורים ," 
 6.10 תערוכה רטרוספקטיבית, מוזיאון תל אביב לאמנות 
 6.11 )משכן לאמנות, חולון )ביחד עם דב פייגין 
 6.11 שטרייכמן, עבודות חדשות", גלריה ברטה אורדנג, ירושלים" 
 6.1. גלריה מ' ריבנפלד, יפו 
 6.15 המוזיאון לאמנות חדשה, יפו 
 6.15 המשכן לאמנות ע"ש חיים אתר 
 6.15 גלריה הלל, ירושלים 
 6.16 גלריה גבעון, תל אביב 
 6.10 נים, ירושליםמשכנות שאנ 
 6.11 משכן הכנסת, ירושלים 
 6.11 מוזיאון ישראל, ירושלים 
 6.11 גלריה גבעון, תל אביב 
 6.1.  צבעי מים", מוזיאון תל אביב לאמנות –"יחזקאל שטרייכמן 
 6.1. מוזיאון הכט, חיפה 
 6..5  מוזיאון באר שבע לאמנות ישראלית, באר שבע 
 6..6 תפן "עבודות מאוחרות", המוזיאון הפתוח 
 6..1 יחזקאל שטרייכמן, פיסול בחומר", בית אהרון כהנא, רמת גן" 
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 השכלה

 6.91-6.91 בצלאל, ירושלים 
 6.91-6.91 ארכיטקטורה, פריז 
 6.91-6.16 אקדמיה לאמנות, פירנצה 
 6.15 בית ספר יהודי, פריז 

 
 הוראה

 6.11 ציור בבתי ספר 
 6.16 ציור קיבוץ אשדות יעקב 
 6.11 מכון אבני, תל אביב 
 6.01-6.1. מכון אבני, תל אביב 

 
 פרסים

 6.16 פרס דיזינגוף, תל אביב 
 6.11 פרס דיזינגוף לאמנות הציור והפיסול, עירית תל אביב יפו, תל אביב 
 6.01 פרס דיזינגוף לאמנות הציור והפיסול, עירית תל אביב יפו, תל אביב 
 6.01 פרס רמת גן 
 6.11 פרס מועדון מילוא 
 6.1. פרס דיזינגוף, תל אביב 
 6.11 פרס סנדברג לאמנות ישראלי. מוזיאון ישראל, ירושלים 
 6.16 יקיר תל אביב 
 6.11 פרס ההסתדרות 
 6..5 חתן פרס ישראל לציור 

 
 

 יצירותיו נמצאות באוספים ובמוזיאונים רבים וחשובים בארץ ובעולם.
 
 
 
 


