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לאמנות,  קלישר  ספר  בבית  אמנות  למדה   .1955 בשנת  אביב  בתל  נולדה  לוי  כהן  מאיה 

ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. במהלך השנים לימדה בקלישר, בבצלאל אקדמיה לאמנות 

ועיצוב, ירושלים, ובאוניברסיטת תל אביב.

כיום היא מנחה כתות אמן, מתגוררת ויוצרת בתל אביב.

עבודתה העכשווית של כהן לוי, שמיוצגת ע"י גלריה גורדון, נעה במקביל בין ציור, צילום 

ופיסול.

בין תערוכות היחיד שהציגה: מוזיאון ישראל, 1994, מוזיאון תל אביב, 2000, מוזיאון 

הרצליה, 2005, ורבות נוספות בגלריות בתל אביב, לונדון, ניו–יורק, מינכן וברלין. 

מוזיאון  אביב,  תל  מוזיאון  ישראל,  מוזיאון  ביניהם:  רבים  באוספים  נכללות  עבודותיה 

חיפה, המוזיאון היהודי, ניו–יורק, וכן באוספים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.

בין הפרסים והמלגות שקיבלה: פרס מישל קיקואין לציור, הפקולטה לאמנות אוניברסיטת 

תל אביב, פרס ג'נט וג'ורג ג'אפין, קרן התרבות אמריקה–ישראל, פרס שרת התרבות, משרד 

התרבות והספורט, פרס דן סנדל, מוזיאון תל אביב לאמנות, ופרס אי.די.בי., מוזיאון ישראל.

ב–1993 קיבלה את מלגת קרן שרת ללימודים באוניברסיטת בייג'ין. 

Maya Cohen Levy was born in Tel Aviv in 1955. Studied art at the Kalisher 

School of Art, and philosophy at Tel Aviv University. Over the years 

she has taught at Kalisher, The Bezalel Acadamy for Art and Design, 

Jerusalem and at Tel Aviv University.

She currently teaches master classes and lives and works in Tel Aviv.

In her present work, Cohen Levy, who is represented by Gordon Gallery, 

utilizes several mediums concurrently, comprising painting, photography 

and sculpture.

Her solo exhibitions include: The Israel Museum in 1994, Tel Aviv Museum 

of Art in 2000 and Herzliya Museum of Contemporary Art in 2005 as well 

as a multitude of solo exhibitions in galleries in Tel Aviv, London, New 

York, Munich and Berlin.

Her works are featured in many noteworthy collections, including: The 

Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Art, The Jewish 

Museum, New York among numerous other public and private collections 

in Israel and abroad.

She has received many prizes and awards including: Michel Kikoïne 

Prize, Faculty of the Arts, Tel Aviv University, The Janet and George 

Japin, America-Israel Cultural Foundation Prize, Israeli Culture and 

Education Ministry Award, Dan Sandel Sculpture Award, Tel Aviv Museum, 

and the IDB Award, The Israel Museum.

In 1993 she received the America-Israel (Sharet) Cultural Foundation, 

Foreign Study Grant (China).
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אי / זלדה 

ֲאנִי דֹוֶרֶכת ַעל ָהֲאָדָמה

ְּכמֹו ַעל ּגּוף ַחי

ְּכאֹוָתם ְּפִליֵטי ֳאנִּיָה

ֶׁשָעְמדּו ַעל ּגַּבֹו ֶׁשל ִלוְיָָתן

ִּכי ָטעּו ְּבַמְרֵאה ָהֵעינַיִם.

ֲאנִי דֹוֶרֶכת ַעל ֶהָעָפר

ֶׁשַּתְחָּתיו ְמַדְּבִרים ַהַּמיִם

ְמַדְּבִרים ָׁשָרִׁשים

ְמַדְּברֹות ַמָּתכֹות

קֹול ֲהמֹונָם ַמֲחִריׁש ֶאת ָאזְנַי

ְמַסְחֵרר ֶאת ִלִּבי

ּגַם ָהֲאוִיר ִמְתנֹוֵעַע וְָׁשר

ּוַבּגְָבִהים ִמְתּפֹוְצִצים עֹוָלמֹות.

ַרק ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ֱא–ֹלִהים

ִהיא ִאי ַּבְּמַעְרֹּבֶלת.

שירי זלדה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה.

60x45 ,דקלים, ים המלח, 2014, שמן על בד

Palm Trees, the Dead Sea, 2014, oil on canvas, 60x45
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130x190 ,קוליסים 2, 2014, שמן על בד

Traces 2, 2014, oil on canvas, 130x190

130x180 ,קוליסים 1, 2014, שמן על בד

Traces 1, 2014, oil on canvas, 130x180
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130x190 ,קוליסים 3, 2014, שמן על בד

Traces 3, 2014, oil on canvas, 130x190

130x190 ,קוליסים 4, 2014, שמן על בד

Traces 4, 2014, oil on canvas, 130x190
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90x125 ,פני הירח, 2014, שמן על בד

Surface of the Moon, 2014, oil on canvas, 90x125

90x125 ,דקלים ובולענים, 2014, שמן על בד

Palm Trees and Sinkholes, 2014, oil on canvas, 90x125
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120x160 ,קו ראייה 5, 2014, שמן על בד

Line of Sight 5, 2014, oil on canvas, 120x160

120x160 ,קו ראייה 3, 2014, שמן על בד

Line of Sight 3, 2014, oil on canvas, 120x160
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120x160 ,קו ראייה 2, 2013, שמן על בד

Line of Sight 2, 2013, oil on canvas, 120x160

120x160 ,קו ראייה 4, 2014, שמן על בד

Line of Sight 4, 2014, oil on canvas, 120x160
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64x84 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, טכניקה מעורבת על נייר

From the series: Line of Sight, 2014, mixed media on paper, 64x84

64x84 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, טכניקה מעורבת על נייר

From the series: Line of Sight, 2014, mixed media on paper, 64x84
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64x84 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, טכניקה מעורבת על נייר

From the series: Line of Sight, 2014, mixed media on paper, 64x84

57x76 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, טכניקה מעורבת על נייר

From the series: Line of Sight, 2014, mixed media on paper, 57x76
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120x160 ,קו ראייה 8, 2014, שמן על בד

Line of Sight 8, 2014, oil on canvas, 120x160

63x84 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, טכניקה מעורבת על נייר

From the series: Line of Sight, 2014, mixed media on paper, 63x84
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45x60 ,בולען סיבירי, 2014, שמן על בד

Siberian Sinkhole, 2014, oil on canvas, 45x60

28x38 ,נוף מדבר, 2013, שמן על נייר

Desert Landscape, 2013, oil on paper, 28x38
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125x90 ,דקלים ובולענים, ים המלח, 2014, שמן על בד

Palm Trees and Sinkholes, the Dead Sea, 2014, oil on canvas, 125x90

170x130 ,ירח כפול, 2013, שמן על בד

Double Moon, 2013, oil on canvas, 170x130
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60x45 ,דקלים, ים המלח, 2014, שמן על בד

Palm Trees, The Dead Sea, 2014, oil on canvas, 60x45

60x45 ,דקלים, ים המלח, 2014, שמן על בד

Palm Trees, The Dead Sea, 2014, oil on canvas, 60x45



3233

23x32 ,צומת עזריאלי, 2013, שמן על נייר

Azrieli Junction, 2013, oil on paper, 23x32

23x32 ,צומת עזריאלי, 2012, שמן על נייר

Azrieli Junction, 2012, oil on paper, 23x32

30x42 ,דימונה, 2013, שמן על נייר

Dimona, 2013, oil on paper, 30x42

45x60 ,דקלים, ים המלח, 2014, שמן על בד

Palm Trees, the Dead Sea, 2014, oil on canvas, 45x60
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25x25 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, שמן על בד

From the series: Line of Sight, 2014, oil on canvas, 25x25

25x25 ,מתוך הסדרה: קו ראייה, 2014, שמן על בד

From the series: Line of Sight, 2014, oil on canvas, 25x25
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20x20 ,נוף מדבר, 2013, שמן על בד

Desert Landscape, 2013, oil on canvas, 20x20

25x25 ,נוף מדבר, 2013, שמן על בד

Desert Landscape, 2013, oil on canvas, 25x25
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25x25 ,נוף מדבר, 2013, שמן על בד

Desert Landscape, 2013, oil on canvas, 25x25

25x30 ,נוף מדבר, 2013, שמן על בד

Desert Landscape, 2013, oil on canvas, 25x30
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45x60 ,נוף מדבר, 2013, שמן על בד

Desert Landscape, 2013, oil on canvas, 45x60


