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 לאה ניקל

 

בהיותה  1191בז'יטומיר שבמערב אוקראינה ועלתה ארצה עם הוריה בשנת  1111נולדה בשנת 

 בת שנתיים. 

נרשמה לסטודיו של יחזקאל שטרייכמן ואביגדור סטימצקי, מחשובי האמנים בקבוצת  1191בשנת 

 "אופקים חדשים" ולמדה שם במשך שנתיים.

. בתקופה מכריעה באמנות האירופית שלאחר 1111 יצאה לפריז ויצרה שם עד שנת 1191בשנת 

מלחמת העולם השנייה, הושפעה ניקל רבות מהאוירה הקוסמופוליטית ששרתה בפריז והתערתה 

חל מפנה ביצירתה, היא התוודעה לסגנון "טאשיזם" המבוסס  1199בחיים האמנותיים שם. משנת 

ביצירותיה קומפוזיציה זה, היא בנתה על ציור מופשט, זרימה והתזת צבע. למרות העבודה בסגנון 

היא הרבתה להשתמש בטכניקות של חריטה, ציור באצבעות, טפטוף  , ובצבעוניות נפלאה.מאורגנת

 ושרבוט.

באותה שנה הציגה את תערוכת היחיד הראשונה שלה בגלריית קמרינסקי בתל אביב. תערוכת 

 (.Galerie Colette Allendyדי )בגלריית קולט אלנ 1191-היחיד הראשונה שלה בפריז הוצגה ב

 

 פרסים והוקרה:

 ."פרס שגרירות ישראל בפריז בתערוכת "ציורים ישראליים בפריז 

 1111רד החינוך והתרבות לציור, שפרס מ 

  ,1119פרס סנדברג לאמנות ישראלית מטעם מוזיאון ישראל 

  ,1119פרס דיזינגוף 

 1119, צרפת מדליה מטעם אונסקו על פעילותה בסדנה ניסויית בניצה 

  ,1111פרס גמזו 

  ,1119פרס ישראל לציור, יחד עם מנשה קדישמן 

 תואר דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה מטעם מכון ויצמן למדע 

  ,1111עיטור אבירת מסדר האמנויות והספרות מטעם שר החוץ הצרפתי 

 

 תערוכות יחיד:

 הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל אביב 1199

 הארלם, הולנד גלריה אספאס, 1191

 גלריה קולט אלנדי, פריז         

 גלריה אספאס, הארלם, הולנד 1191

 "לאה ניקל: ציורים", בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים )קטלוג( 1111

 "לאה ניקל: ציורים", מוזיאון תל אביב, בית דיזינגוף )קטלוג(         

 גלריה אספאס, הארלם, הולנד         

 קל", הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל אביב"לאה ני 1119

 ציורים משנים אחרונות", המוזיאון לאמנות חדשה, חיפה )קטלוג( –"לאה ניקל  1111
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 גלריה גורדון, תל אביב 1111

 הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל אביב 1111

 , תל אביב9"עבודות נבחרות של לאה ניקל" גלריה גורדון  1119

 ", מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין )קטלוג(1111-1111ל: ציורים "לאה ניק 1111

 ישראל, ניו יורק-"צבעי מים, קולאז'ים, טכניקה מעורבת", בית התרבות אמריקה 1119

 "עבודות חדשות", בית התרבות, עיריית רחובות 1111

 ", גלריה שרה גילת, ירושלים1119-1111"לאה ניקל: עבודות  1111

 לריה דביר, תל אביבג 1111

 "לאה ניקל", מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג( 1119

 "לאה ניקל: עבודות נייר" )מסדרת התערוכות "אמנים במשכנות שאננים(, ימין משה,             

 ירושלים         

 מוזיאון ברעם לאמנות יהודית, קיבוץ ברעם         

 יה מימד קטן, תל אביב"לאה ניקל עבודות במימד קטן", גלר 1111

 גלריה מוקוטוף, ניו יורק 1111

 "לאה ניקל עבודות נייר", המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן )קטלוג(         

 גלריה גבעון, תל אביב 1111

 "לאה ניקל", הגלריה בכברי, קיבוץ כברי )דפדפת(         

 גלריה מוקוטוף, ניו יורק 1111

 בות, ערד )קטלוג("לאה ניקל", מרכז תר 1111

 "ניקל" גלריה גבעון, תל אביב )קטלוג(         

 מרכז בארביקן, לונדון )דפדפת(         

 ספר", מוזיאון תל אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין )קטלוג( –"לאה ניקל  1119

 הדפסים יחידאיים", מוזיאון ישראל, ירושלים –"לאה ניקל          

 שירים, מאיה בז'רנו", ליד הספריה, מוזיאון תל אביב לאמנות – "לאה ניקל         

 רטרוספקטיבה", מוזיאון תל אביב לאמנות –"לאה ניקל  1119

 

 מבחר פרויקטים מיוחדים:

 מעצבת את התפאורה והתלבושות ליצירת המחול "פינות" בביצוע להקת בת שבע  1111

 לכוריאוגרפיה מאת רינה שיינפלד         

 רפתקה במוזיאון", מוזיאון תל אביב )ספר("ה 1111

 

 מבחר תערוכות קבוצתיות:

 הסלון השני של ציירים צעירים, גלריה בוזאר, פריז 1191

 סלון מאי, פריז          

 "ציירים ישראלים בפריז", גלריה זאק, פריז 1191

 גלריה קאטיה גראנוף, פריז         
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 ז', צרפת )קטלוג(תערוכת אמנות פלאסטית, וילנטא         

 "לחשוף" גלריה שארפנטייה, פריז 1199

 "פני האמנות העכשווית, מתוך שלושה אוספים הולנדיים", ויסהאל, הארלם, הולנד )קטלוג( 1191

 "שלושה ציירים ישראלים מאסכולת פריז", גלריה בלו, מילאנו )קטלוג( 1191

 ות בן אורי, לונדון )קטלוג("אמנים יהודים בני זמננו מצרפת", גלריה לאמנ         

 בר ויהודה ניימן( )קטלוג(-גלריה לה סאליטה, רומא )יחד עם דוד לן 1191

 אמנים", בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים )קטלוג( 19"         

 "מעבר לאל צורני", גלריה קולט אלנדי, פריז 1191

 גלריה ז'אן קאמיון, פריז 1111

 זמננו", המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית, פריז )קטלוג("אמנות ישראלית בת         

 ברי, צרפת-אן-היבטים אחדים של אמנות זמננו", קרסי –"מגמות         

 "הכוורת", גלריה מונומורנסי, פריז        

 "אמנות חדישה בישראל" )תערוכה שלישית(, מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין  1111

 ()קטלוג         

 , ונציה )קטלוג עברי וקטלוג כללי של הביאנלה(19-"ארוך, ניקל, תומרקין", הביאנלה ה 1119

 תערוכת "הפרס הבינלאומי הגדול לאמנות בת זמננו מטעם נסיכות מונקו", ארמון הקונגרס,          

 מונטה קרלו )קטלוג(         

 דדת בארה"ב ובקנדה(, המוזיאון ציירים ופסלים" )תערוכה נו 91"אמנות ישראל:  1119-1111

 לאמנות מודרנית, ניו יורק )קטלוג(         

 "מגמות באמנות ישראלית", מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג( 1119

   תערוכה נודדת בחסות ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ  –"שישה ציירים"          

   מאירוביץ, לאה ניקל, אביגדור סטימצקי, משה אהרון כהנא, יחיאל קריזה, צבי )ישראל,  

  טמיר (.

  מטעם משרד החינוך והתרבות, המועצה  9"ציירי ישראל", תערוכה נודדת מס'  1111-1111

 ישראל )קטלוג(-הציבורית לתרבות ולאמנות וקרן התרבות אמריקה         

 ה היהודית המאוחדת, ציירים ופסלים של המאה העשרים", תערוכה מטעם הפדרצי 91" 1111

 בניין פריק לאמנויות, אוניברסיטת פיטסברג, פיטסברג,פנסילווניה )קטלוג(         

 גלריה גורדון, תל אביב         

 לתרבות תערוכת יחיד תשכ"ח, תערוכה בחסות משרד החינוך והתרבות, המועצה הציבורית 1111

 ולאמנות מגדל דוד, ירושלים )קטלוג(         

 

 "ציור עכשווי מישראל", בוקרשט, רומניה )קטלוג( 1111

 "אני מאמין" הגלריה לאמנותשל אוניברסיטת מדינת ניו יורק, אולבני, ניו יורק         

 "יצירות של אמנים ישראלים מאוסף המוזיאון", המוזיאון לאמנות חדשה, חיפה )קטלוג( 1111

 קלן, המוזיאון העירוני ויסבאדן, גרמניה"עשרים אמנים ישראלים", האנדוורקסקאמר,  1111

 "אמנות ישראלית", מוזיאון תל אביב         
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 ממוריאל ארט גאלרי, אוניברסיטת רוצ'סטר, רוצ'סטר, ניו יורק         

 "דיוקן עצמי באמנות הישראלית", המוזיאון לאמנות חדשה, חיפה )קטלוג( 1111

 ים, פתח תקווה )קטלוג(תערוכת ציור", בית יד לבנ – 9-"ה         

 ", יריד האמנות הבינלאומי, וושינגטון די. סי. )קטלוג(11"הפורום האמריקני: ווש ארט  1111

 " )תערוכה ויריד( בניין קרבייד יוניון, ניו יורק )קטלוג(11"אמנים  1111

 למדינת ישראל )ביוזמת קרן התרבות קנדה  11-פסטיבל אמנות ישראל לרגל חגיגות ה 1111

 טורונטו, קנדה )קטלוג( ישראל(, אוטאווה         

 אמנים ישראלים, הדפסים אמנותיים", הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל אביב 11"         

 "מתקשרים עם קדישמן", מוזיאון ישראל ירושלים )קטלוג( 1111

 בישראל( מוזיאון תל "אמנים בוחרים אמנים" )תערוכה ביוזמת אגודת הציירים והפסלים          

 אביב )קטלוג(         

 "מגמות באמנות ישראלית" תערוכה נודדת בהפקת הגלריה הלאומית של דרום  1111-1111

 אפריקה, קייפטאון ומוזיאון פרטוריה לאמנות בשיתוף עם גלריה גולדמן, חיפה )קטלוג(         

  ת של דרום אפריקה, קייפטאון; גלריה התערוכה מוצגת במקומות הבאים: הגלריה הלאומי         

  לאמנות ע"ש המלך ג'ורג, פורט אליזבט; גלריית דרבן לאמנות, דרבן; גלרית טאטהם         

 לאמנות, פיטרמריצבורג; מוזיאון פרטוריה לאמנות, פרטוריה; גלריה גודמן, יוהנסבורג        

 לאומי לאמנות, באזל )קטלוג(", היריד הבינ1111-1111"מגמות באמנות ישראלית:  1111

 ", המוזיאון היהודי, ניו יורק )קטלוג(1191-1111"אמני ישראל          

 "הדפסים ישראליים מסדנת ברסטון", מוזיאון ישראל, ירושלים 1119

 " )תערוכה בהפקת אגודת הציירים והפסלים בישראל( כנסיית פאול, 19"תל אביב          

 פרנקפורט         

 "מפגש שחור לבן" גלריה רדיוס, תל אביב         

 "אמנים מציגים באילון", קיבוץ אילון )קטלוג( 1111

   יצירות בנות זמננו ממרכז ברסטון לגרפיקה בירושלים" בהפקת  –"אמנים ישראלים בהדפס          

 מוזיאון ישראל ירושלים, גלריה קונקורס, מרכז בארביקן לונדון )קטלוג(         

 "הדפסים ישראליים בני זמננו" המוזיאון הלאומי לאמנויות, סנטיאגו דה צ'ילה )קטלוג(         

 לאמנות" ואלפריזו, צ'ילה )קטלוג( VI-"הבינאלה הבינלאומית ה         

 "צבע אדום" )תערוכה נודדת בהפקת אמנות לעם( בית אריאלה, תל אביב         

 דומם", מוזיאון תל אביב )קטלוג(תערוכת טבע  –"אגס וגם תפוח  1119

   , אמנות ישראלית, איכויות מצטברות" מוזיאון תל אביב, ביתן 1111-1119"שנתיים  1119-1119

 הלנה רובינשטיין )קטלוג(         

 

 "ציוני דרך באמנות הישראלית", מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג( 1119

 אספקלריה, ירושלים"מחווה לאביגדור סטימצקי" גלריה          

 "מראות אישיים", אוסף באטקין לאמנות ישראלית, המוזיאון היהודי, ניו יורק         

 אמנות ישראלית" מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג( –"מאה יצירות מאוספי המוזיאון          
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 יה" המוזיאון המלכותי לאמנויות, אנטוורפן, בלג1111-1119"אמנות בישראל          

 אוסף אמנות ישראלית בת זמננו, מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין         

     "הפשטה לירית/אנפורמל" )תערוכה שלישית בסדרת תערוכות מאוסף המוזיאון(, מוזיאון          

 חיפה לאמנות חדשה         

 "קו ציורים" תערוכה ניידת בהפקת אמנות לעם )קטלוג( 1111

 " )אוצרת מרי אונגליסטה(, גלריה מוקוטוף, ניו יורק )קטלוג(11-"ארטישראל: שנות ה         

  " )תערוכה בהפקת מוזיאון ישראל, ירושלים בשיתוף עם 1111-1111"אמנות ישראל          

     שגרירות ישראל בספרד והמחלקה לקשרי תרבות ומדע במשרד החוץ, ירושלים(, מדריד          

 וברצלונה )קטלוג עברי וקטלוג ספרדי(         

 "יובל החמישים לחולון" המשכן לאמנות, חולון )קטלוג(         

  תערוכת ציור ישראלי בן זמננו" תערוכה בהפקת מחלקת התרבות של  –"אמנות בישראל          

 קטלוניה ומוזיאון ישראל בירושלים )קטלוג(         

 ציור ישראלי בפורמט גדול", המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת  –אמן -פורמט, פורמט-"אמן 1111

 גן )קטלוג(         

 "תערוכת אמני ישראל לרגל שישים שנה לבת ים" מוזיאון בת ים )קטלוג(         

 "ג'ון בייל, לאה ניקל, רפי לביא, שלמה ויתקין, אפרים ליפשיץ, פנחס צינוביץ, יחזקאל          

 יעקב )קטלוג(-מן" מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, קיבוץ אשדותשטרייכ         

 הטריינאלה העולמית הראשונה להדפסים בפורמט קטן, עיריית שמאלייר, אוברניי, צרפת  1111

 )קטלוג(         

 "הסטודיה", אגודת הציירים והפסלים, תל אביב )ספר( 1111

 ות, ביתן הלנה רובינשטיין"רכישות חדשות", מוזיאון תל אביב לאמנ         

 "עבודות לא רציניות של אמנים רציניים", אגודת הציירים והפסלים, תל אביב )קטלוג( 1111

 "דיאלוג עם סטימצקי )אמנים במחווה לצייר(", סדנאות האמנים, תל אביב )סטודיו,          

 (1111אוקטובר          

 דת בהפקת משרד החינוך והתרבות, קרן "סוד הצמצום הצבעוני", תערוכה נוד 1111-1111

 ישראל ואמנות לעם. התערוכה הוצגה במקומות הבאים: מרכז מ' -תרבות אמריקה         

 סמילנסקי, רחובות; בית יד לבנים, פתח תקווה ועוד )קטלוג(         

  "מצבים ישראל" )תערוכה מאוסף ד"ר ר.הושרל/ו.אספרגר, בשיתוף עם גלריה גבעון תל 1119

 אביב(, בית האמנים ביתניין, ברלין )קטלוג(         

 , 19"נופים ישראליים בני זמננו" )בהפקת משרד החוץ ומשרד האוצר, ירושלים(, אקספו          

 ביתן האמנויות, סוויליה, ספרד )קטלוג(         

 ישראל, ירושלים אברמוב", מוזיאון-אמנות ישראלית מאוספי אילה זקס –"גבורות לאילה          

 "הדפס +" מוזיאון אשדוד         

 "מראות חדשים" גלריה ברברה סקוט, מיאמי, פלורידה )קטלוג(         

 פלורנס מילר לאמנות, סדנת ההדפס ירושלים"היזון חוזר", מרכז  1111

 "סימן קריאה" מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד )קטלוג( 1119
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 מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג( שנה לסדנת ההדפס ירושלים"עשרים  –"חותם הדפס          

 " גלריה ברברה סקוט, מיאמי )קטלוג(11"ארט מיאמי          

 " הבינאלה הראשונה של דרום אפריקה, 19אפריקוס  –"ביינאלת יוהנסבורג  1119-1119

 .יוהנסבורג )קטלוג(         

 

 

ן ונטמנה בבית העלמין במושב קדרון. היא ממחלת הסרט 9119לאה ניקל נפטרה בספטמבר 

 הותירה אחריה את בעלה, סם ליימן, בתה זיוה, נכדים ונינים.

 

 


