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ריי. הסביבה כשלעצמה אינה מרתיעה, היא אינה מאיימת,  וסוחרי מכוניות נמצא הסטודיו של לאו  באזור התעשיה בלב תל אביב בין מוסכים 
האווירה רגועה יחסית, אנשי עמל רגילים ממלאים את הרחוב. בכניסה אל תוך חדר המדרגות, בעליה התלולה כלפי מעלה, לא ניתן לנחש את 
העושר והצבעוניות הנמצאים בסופה. עם פתיחת הדלת הישנה נגלים עשרות ציורים מסודרים ממתינים למבקר - לקונה. הריח האופף את החלל 

מספר על עבודות הנמצאות עדיין בתהליכי ייבוש. זהו הריח הנכון ביותר למתחם עבודה, זהו ריח הטומן בחובו הבטחה.

מהר מאוד מתממשת הבטחה זו והאמן שולף מהמדפים עשרות רבות של עבודות ומעמידן בקבוצות קטנות לתצוגה. ישנו עניין מיוחד להתבונן 
ביצירות על פי בחירת היוצר, לראות את ההקשרים האסוציאטביים המחברים ביניהן, להבין את ההתכתבויות התרבותיות הנמצאות בחלקן. 

הקסם האמיתי של ליאו ריי נמצא בציוריו הנאיביים בצבעוניות הכמו ילדית, בהתבוננות שלו במציאות. הצייר כובש לבבות בציוריו הכמו פשוטים 
אלינו  לדבר  הוא מצליח  בכל מקרה  אותם,  ולעיתים מקשט  רגילים  לעיתים מגחיך מצבים  איתם.  והאינטראקציה שלנו  רגילים  חיים  בעלי  של 

ישירות. הקלות בה ניתן להבין את יצירותיו ולהתייחס אליהן היא חלק גדול מסוד קסמו ויכולתו לענג את המתבונן. 

קבוצת עבודות גדולות עוסקות בהתכתבות עם העבר ובעיקר עם יצירות מהעבר. עבודות אלה שונות במובהק, הצבעוניות שלהן מתונה יחסית 
ואותה שמחת חיים קסומה אינה נוכחת כלל. אין ביצירות אלה חידושים והשאלה המתבקשת האם נוצרו כדי להוכיח את הידע ואת והאינטלקט של 
היוצר, או אולי כדי לקבל התייחסות מכבדת יותר מהסביבה אשר עשויה אולי בטעות להתייחס בקלות ראש אל הציורים ״הרגילים״ בשל קסמם 

שובה הלב. ייתכן מאוד ששתי ההשערות נכונות ואולי תמצא סיבה נוספת מאחורי המאמץ היצירתי הזה. 

העין והלב נמשכים חזרה אל הציורים הנאיביים משהו, העוסקים בסצנות שוליות מחיי היומיום שלנו, הכובשים בתמימותם ובשמחת החיים הקורנת 
מהם. ליאו ריי קוסם החיים הפשוטים ובזאת גדולתו.

חנה ברק אנגל

לאו ריי
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Leo Ray
Leo Ray’s studio is nestled in an industrial zone in the heart of Tel Aviv, among auto repair shops and car dealerships. Don’t let the area itself 
discourage you, for there is nothing threatening about it; the vibe is quite low-key, with blue-collar workers milling about. In the foyer, there 
is no trace of the colorful richness in store at the end of the steep staircase. And yet, when that old door opens, the eye beholds dozens of 
paintings awaiting the visitor - or buyer. The smell wafting through this studio tells of artwork that is still drying. There is no better aroma for 
an artist’s work space, as it holds a promise.
And this promise is quickly realized when Leo Ray pulls dozens of works from his shelves and places them in small groups for display. 
Of particular interest are works of art chosen by the artist, allowing the visitor a glimpse at the connotations between them, and a fuller 
understanding of their cultural context. 
However, the real magic in Leo Ray’s body of work lies within his naive paintings of childlike colors, and his observations on reality. The 
painter captures the heart with these simple-looking paintings of every day animals and our interaction with them. At times ridiculing ordinary 
situations and at other times embellishing upon them, he always manages to talk to us directly. A big part of his charm lies in the ease with 
which one can understand his art and relate to it, not to mention his ability to delight the beholder. 
A large group of paintings pays homage to history, dealing with other works from the past. These works are distinctly different, their coloring 
relatively mild, and the magical joy of life conspicuously absent. There is no innovation in these works of art, and the question arises whether 
they were created to demonstrate the artist’s knowledge or intellect, or maybe to gain more respect from an art world that might otherwise 
erroneously belittle his simple-looking paintings with their captivating charm. Both hypotheses might well be correct, and maybe there is yet 
another reason behind this creative effort. 
The eye and the heart are drawn back to the somewhat naive paintings, which deal with seemingly insignificant scenes from our daily lives. 
They beguile us with their innocence and the joy of life emanating from them. Leo Ray is a magician of the simple life, and there lies his 
greatest asset.
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