hana barak engel at dnipro art museum in ukraine
between sacred and profane
Hana Barak Engel is in constant search for parallels between
ancient cultures and mythologies, especially Kabbalah, explored
from a secular point of view and in light of various esoteric theories.
The first use of this concept is attributed to the Greek philosopher
Aristotle, who divided all knowledge into two categories: Exoteric
(outside) knowledge, i.e. common knowledge, and Esoteric
(inside) knowledge, accessible only to an inner circle. The graphic
language she has developed over time is a “symbolization’ of the
human figure in the use of the two-dimensional. The canvas is flat,
the forms minimalistic, radiant and well-lighted over a colorful or
totally black background. A metaphysical existence is just out of
reach, a substitute for physical being. In one of the artist’s most
prominent series, we see the Tree of Knowledge, which can
be literally read in Hebrew. According to Kabbalah, the world
was created with a word, making Adam and Eve and the Tree
of Knowledge just a short leap away. Hana’s semiotics (formal
language, signs and symbols) includes adventure and fantasy as
well as faith, creating a unique language which is all hers.
Anthropology as the core theme has led her to explore ancient
cultures, dealing with man throughout the ages, at all stages of
life. Anthropology’s main focus is culture, and she assumes that
over the years, man everywhere has developed the ability to see
the world as symbols, and to shape himself, society and his whole
world accordingly. The artist’s premise is embedded in the feeling
that our culture today is just an extension of ancient cultures
that thrived, and then inexplicably disappeared. Her insatiable

curiosity pushes her to search and gather pieces of information.
Her body of work often stems from bits of knowledge she has
processed, analyzed and understood. At times, her paintings offer
situations she has delved into, until she clearly understood their
gist. Mythology has spawned many works, with the enchantment
of stories about gods and humans giving rise to creativity, and the
results are highly varied - the Minotaur painting is a Chimera (or
hybrid) with a bull’s head and human body, living in an inscrutable
labyrinth. And that labyrinth in turn has a dual meaning, both its
original meaning and the artist’s interpretation. The opportunity
to have a different “reading” of the same content neatly fits her
work.
Hana Barak Engel’s art takes us far away and deep into ancient
cultures, with musings about forces and the meaning of images
both then and now. Using reduction, she builds on a symbolic
essence equal to the force of faith. With a few lines, she draws
human figures (mostly female), devoid of flesh. These images
are taken from different religions, ancient cultures, and life itself.
This reduction to bare elements empowers the symbolic force
and turns it into icons, much like Brancusi’s Bird or The Kiss, or
Matisse’s dancers. Thus we get a still image of solid forms and
transparent shapes that reaffirms the superficiality of the plane
as a modernist value and as a semiotic value identified in art as
a link to ancient worlds, expressing sharpness and concentration
of destiny.

Dr. Anton Bidermann
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חנה ברק אנגל במוזיאון לאמנות בדניפרו ,אוקראינה.
בין קודש לחול
חנה ברק אנגל נמצאת בחיפוש מתמשך אחר נקודות השקה בין
תרבויות ומיתולוגיות קדומות ובעיקר לקבלה במבט חילוני יחד עם
תיאוריות אזוטריות כאלה ואחרות .השימוש המקורי של המושג
מיוחס לאריסטו ,הפילוסוף היווני ,שחילק את הידע לשניים :ידע
אקזוטרי (חיצוני) ,שהוא נחלת הכלל ,וידע אזוטרי (פנימי) ,הידוע רק
לאנשי סוד .השפה הציורית שפיתחה עם הזמן היא "הסמלה" של
הדמות האנושית ובשפה דו ממדית .שטיחות בד הקנבס ,דמויות
מינימליסטיות ,בהירות ומוארות על רקע צבעוניות עזה או חשוכה.
קיום רוחני החומק מלכידה כתחליף לנוכחות פיזית.באחת הסדרות
הבולטות של האמנית נפגוש בעץ הדעת שניתן לקריאה מילולית
ובשפה העברית .על פי הקבלה נברא העולם מהמילה ,מכאן קצרה
הדרך אל "אדם וחווה" ועץ הדעת .הסמיוטיקה (שפה פורמאלית
ומערכות סמלים) הרחיבה הרפתקאות ,פנטזיה ואמונה ויצרה שפה
ייחודית המלווה את האמנית עד היום.
אנתרופולוגיה כנושא מרכזי הובילו אותה לחקר תרבויות קדומות
שעוסקות באדם בכל הזמנים ,ובכל רובדי חייו  .המוקד המרכזי של
האנתרופולוגיה הוא התרבות ,והיא יוצאת מתוך הנחה כי לאורך
השנים ,האדם ,בכל מקום ,פיתח יכולת לראות את העולם בצורה
סמלית ,ולעצב את עצמו ,את החברה ואת העולם כולו ,על פי יסודות
הללו .הנחת היסוד של האמנית נעוצה בתחושה שהתרבות שלנו
היום הינה המשכיות לתרבויות קדומות אשר היו כאן ונקטעו מסיבה

לא מובנת .הסקרנות הבלתי ניתנת לשובע דוחפת אותה לחיפושים
ולאיסוף פיסות מידע .היצירות שלה נובעות לעיתים קרובות מתוך
קטעי מידע אשר הצליחה לעכל ,לנתח ולהבין .לעיתים הציורים
מתארים סיטואציות בהן התעמקה והצליחה להגיע לבהירות
ההבנה והמעשה .המיתולוגיות הניבו הרבה עבודות ,קסמי הסיפורים
הכתובים לאנושות ולאלים הזמינו יצירתיות והתוצאות מגוונות ביותר
 ציור "המינוטאור" של האמנית היא כימרה (הכלאה ,או בן כלאיים)ראש פר וגוף אנושי חי בתוך המבוך הבלתי פתיר .המבוך כדואליות
בין פרשנות האמנית למקור .האפשרות ״לקריאה״ אחרת של אותם
תכנים משתלבת היטב עם יצירתה.
יצירותיה של חנה ברק אנגל לוקחות אותנו הרחק והעמק אל תרבויות
קדומות ובהן הרהורים על כוחות ועל משמעות הדימויים בעבר
ביחס להיום .בדרך הצמצום היא בונה תמצית סימבולית שוות-ערך
לכוח האמונה .בקו מתאר מציירת האמנית דמויי אדם (לרוב דמות
האישה) נטולת בשרניות .הדימויים לקוחים מדתות שונות ,מתרבויות
קדומות ומהחיים .הצמצום ליסודות העיקריים מעצימים את הכוח
הסמלי לאיקונין בדומה לציפור והנשיקה של ברנקוזי ולרקדניות של
מאטיס .מתקבלת תמונת דממה ובה צורות מוצקות וצורות שקופות
המאשרות מחדש את שטיחות המישור כערך מודרניסטי וכערך
סמיוטי המזוהה במעשה האמנות וכיסוד מקשר לעולמות קדומים
המגלים חדות וריכוז של גורל.

דר .אנטון בידרמן
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