
 
 

 
 

 חנה אורלוף

( הייתה פסלת וציירת, שהוסיפה לפיסול המודרני "תבלין 8691 - 8111חנה אורלוף )
 -של חיוניות ועסיסיות יומיומית" וקירבה אותו לאדם הפשוט. היא נולדה בשנת תרמ"ח 

באוקראינה למשפחה יהודית מסורתית שטיפחה תרבות עברית. כשהייתה  8111
נסעה אורלוף לפריז  22גיעה לגיל אורלוף נערה צעירה עלתה המשפחה לארץ, וכשה

 04-כדי ללמוד אמנות. שם נישאה למשורר היהודי יוסטמן ושם חיה ופעלה כ
תוך שמירה על קשר עם הארץ ועם המתרחש בה. בפריז הכירה חנה אורלוף    שנה,

את גדולי הציירים והפסלים של אסכולת פריז, אך הקרובים לה במיוחד היו האמנים 
דיאו מודיליאני יליד איטליה והצייר יליד רוסיה חיים סוטין, שהשפיעו היהודים, ובהם אמ

חנה אורלוף עסקה ברישום דיוקנאות של   אלא גם באישיותם. -עליה לא רק בסגנונם 
דמויות בודדות וקבוצות, בפיסול של ילדים ובעלי חיים, נשים וגברים. את פסליה יצרה 

"חומר חי יותר" כדבריה.  -לפסל בעץ אך יותר מכל אהבה  -מאבן, משיש ומברונזה 
אורלוף השכילה ליצור אמנות עממית ברמה גבוהה עם סגנון אישי מובהק וייחודי. 

(, "אישה 8692"חוה" ) -ביצירותיה הפיסוליות הרבתה לתאר את דמות האישה והֵאם 
דמות מלאה שקווי דמותה עגולים וזורמים. אחד  -( 8620(, "אם וילד" )8601הרה" )

וי האפיון של יצירותיה הוא ההומור העדין, שלעולם אינו גולש "לתוך תחומי מתו
הסטירה והסרקזם". אורלוף הוסיפה לדמויות "ארשת חן" על ידי "סילוף זהיר, אוהד 

ואמהי" של הדמות. עולמה של חנה אורלוף היה אוניברסלי, והשתרע "מגדות הסיינה 
שמרה כאמור על קשרים עם הארץ,  בפריז  במהלך כל שנותיה  ועד להרי הגליל".

 -הכירה את הדמויות הבולטות בשדה האמנות והפוליטיקה וגם פיסלה את דיוקנותיהם 
 -(, השחקנית חנה רובינא )תרצ"ו 8629 -ובהם המשורר חיים נחמן ביאליק )תרפ"ו 

( וראש 8601 -גוריון )תשי"ח -דוד בן  ( והצייר ראובן רובין, ראש המשלה הראשון8699
ממשלה השלישי לוי אשכול. אנדרטאות פרי יצירתה ניצבות ברחבי הארץ, ובהן: ה

פסל של אם וילד בקיבוץ עין גב, פסל הנשר   הפסל לזכר דב גרונר וחבריו ברמת גן,
 בקיבוץ רביבים ועוד.

 -יצירותיה של חנה אורלוף מוצגות במרבית המוזיאונים החשובים לאמנות מודרנית 
בפריז, בניו יורק ובישראל, וכן באוספים פרטיים. מקורות ההשראה ליצירותיה היו 

וארצישראליותה: "היא הופיעה תמיד כבת הארץ, וביתה היה, מאז ומתמיד,  -יהדותה 
ש המוצאים סמליות במותה כאן בארץ: היא ולפיכך י  אי ארצישראלי בבירת צרפת."

במהלך ההכנות לתערוכה גדולה לכבוד יובל  8691 -נפטרה בישראל בשנת תשכ"ח 
 להולדתה. 14-ה
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