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יוזם התערוכה אגף משאבי אנוש ,היחידה לשירותי רווחה
אוצרת התערוכה נורית טל-טנא
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דפוס המאירי
הדפסות ומסגור שעשוע מסגרות בע"מ
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אנו נרגשים להציג בפניכם את תערוכת העשור החגיגית של "אמנות מבית".
תערוכה זו ,שהפכה זה מכבר למסורת ,מבטאת את מחוייבות הבנק להוביל נושאים חברתיים-ערכיים ותרבותיים שונים ,ולעודד יצירה
ויצירתיות ,בתחומי הפעילות של הבנק ומעבר לכך .בנק הפועלים ממשיך להיות הבנק המוביל בישראל ,ואנחנו ,כל עובדי הבנק ,דואגים
להיות בחזית הטכנולוגיה ,השירות והיציבות כדי לשמר את המעמד הזה ולקדם את הבנקאות אל העידן של העשור הבא .היצירתיות
והמחשבה המקורית של העובדים ,שמתבטאת גם בתערוכה זו ,מהווים נדבך חשוב בהון האנושי של משפחת בנק הפועלים.
עובדי הבנק בעבר ובהווה ,כתמיד ,מביעים בתערוכה את הפן היצירתי בעשייה שלהם בתחומי האמנות החזותית .מפגש אמנות עכשווי ובן-
דורי ,של עובדי הבנק וגמלאיו .הבנק מעודד וימשיך לעודד את עובדיו בגיוון היכולות והכלים ,המקבלים ביטוי גם בתערוכה זו.
השנה ,במסגרת תערוכה ייחודית זו ,עובדי וגמלאי הבנק נרתמו לתרום מהכנסות יצירותיהם בעבור פרויקט
"אמץ לוחם"  -פרויקט מעורבות חברתית של האגודה למען החייל ,המקשר בין חברות ותורמים מהארץ ומחו”ל לגדודי לוחמים בצה"ל.
בברכת ביקור מהנה בתערוכה,

ציון קינן
מנכ”ל הבנק

אריק פינטו

ממלא מקום מנכ״לCOO ,

ממונה על אסטרטגיה ,משאבים ותפעול
אמנות מבית |
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אמנות מבית  - 2015תערוכת העשור
אנו גאים להציג את תערוכת העשור החגיגית של "אמנות מבית"  -תערוכת אמני
הבנק  -עובדיו וגמלאיו.
התערוכה השנתית ,שהפכה זה מכבר למסורת ,נהגתה כרעיון ויוזמה של יואל
כהן  -מנהל יחידת שירותי הרווחה ,במטרה לתת במה לעובדי וגמלאי הבנק,
לשם הצגת יצירת אמנות המבטאת את רחשי הלב .היצירות מייצגות מגוון מקיף
של עובדים מהסניפים והמחוזות השונים ,יוצרים מוכשרים ממשרות זוטרות
ובכירות ,צעירים וגמלאים ,כולם אמני משפחת "בנק הפועלים".
לרגל ציון תערוכת העשור ,בחרנו לתת מבט רטרוספקטיבי לעבר יצירות נבחרות
משנים קודמות ,וכך אנו מציגים בתערוכה הנוכחית מקבץ תצלומים שהוצגו
בעבר בתערוכות "אמנות מבית" ,לצד יצירות חדשות שטרם הוצגו ונוצרו במיוחד
לתערוכה הנוכחית .בתערוכה מוצגות כ 400 -יצירות שנוצרו במדיות שונות,
המשתרעות על פני חמש קומות של בניין ההנהלה .ביניהן :ציור ,רישום ,צילום,
פיסול ,קליגרפיה יפנית ,הדפס ,תכשיטנות ,פסיפס ,צורפות ,וידאו ארט ,ספר ועוד.
הציור מוצג בטכניקות שונות ,החל מציור מסורתי בשמן על בד ,לצד ציור מופשט
וציור עכשווי על מצעים שונים דוגמת :צלחת פורצלן ,זכוכית ,יריעות בד .כמו כן
מוצגים פסלים שנוצרו בחמר ,בברונזה ,קרמיקה ,גילוף בעץ ,ובבצק סוכר.
מדיה משמעותית נוספת המוצגת בתערוכה היא הצילום ,חלק מהתצלומים
מייצג צילומים שנוצרו בעקבות תצפיות ממושכות וחשיפות שונות
המעוררים אצלנו הצופים נקודת התבוננות חדשה ,לצד תצלומים
אחרים מבוימים ומוקפדים המבקשים לספר סיפור ,רגעים שלא ישובו.
ברוח המודעות לסביבה מוצגות יצירות בשימת דגש לנושא מחזור :דוגמת
תכשיטים שנוצרו בטכניקה מקורית בשימוש בקפסולות קפה ,אובייקטים
פיסולים מניירות ממוחזרים ,וחפצי יודאיקה מרהיבים עשויי כסף בצירוף הלחמת
מטבעות כסף שיצאו מהמחזור.
השנה ,במסגרת תערוכת העשור ,מרבית האמנים המציגים ,תורמים את יצירותיהם
למען פרויקט "אמץ לוחם"  -פרויקט הדגל של הקרן המאוחדת לאגודה למען
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החייל ולקרן לב"י ,במסגרתו מאמצים חברות עסקיות ותורמים מהארץ והעולם
את הגדודים הלוחמים בצה"ל.
כחלק מהערכים בבנק אנו רואים עצמנו מחויבים לסייע לקהילה בה אנו חיים
ובמסגרת זו פועלים בקהילה נרתמה לקחת חלק פעיל גם בתערוכת "אמנות
מבית".
התרומה מיועדת לרווחת הלוחמים ,לחיילים בודדים ולחיילים ממשפחות מעוטות
יכולת .במסגרת האימוץ נרקמים קשרים חמים בין המאמצים למאומצים במגוון
פעילויות משותפות למען החברה והקהילה .בנק הפועלים מאמץ במסגרת
פרויקט "אמץ לוחם" כ 7-יחידות לוחמות ותורם בנוסף לחטיבת הראל ,חטיבת
מילואים ולחיילים הדרוזים בצה"ל .מחווה זו כחלק מהחזון ,מהאסטרטגיה
ומהערכים של הבנק הרואה עצמו מחויב למעורבות פעילה ומובילה בחברה
ובקהילה ,לצד המנהיגות העסקית והיוזמה בתחום הכלכלי .על מנת לממש
תרומה נדיבה זו של עובדי וגימלאי הבנק ,אנו הצופים מתבקשים ומוזמנים
לרכוש את היצירות ,ומחיר היצירה יעבור כתרומה למען מטרה ברוכה זו.
כבכל שנה ,התערוכה מעוררת התרגשות וציפייה ,מפתיע לגלות כיצד
הסטריאוטיפ השחוק של דמות הבנקאי מתנפץ מול עיננו .האמנות מתפרצת
ללא עכבות ,משוחררת על כבלי הדמיון והרגש ליצירה חסרת גבולות .לנו
הצופים ,נותר להתענג על החוויה הויזואלית ,הרגשית והמחשבתית הזו.
ברצוני להודות לשירותי חברה ורווחה של הבנק ,על קיום והשקעה בפרויקט
חשוב זה ,המעודד עשייה ויצירה .תודתי הגדולה ליואל כהן האחראי לפרויקט זה,
לשרונה תיירי ולשלומית זיו ,וכן למעצבי "טחנה לעיצוב" ,וליועץ ההפקה  -גיא
עולמי ,ומעל הכל לאמנים המשתתפים בתערוכה  -עובדי הבנק.
נורית טל-טנא
אוצרת התערוכה  -אמנות מבית  - 2015תערוכת העשור

פועלים בקהילה  -מעורבות חברתית ותרומה לקהילה
כחלק מהחזון ,מהאסטרטגיה ומהערכים של קבוצת בנק הפועלים ,רואה עצמו
הבנק מחוייב למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה ,לצד מנהיגותו
העסקית ויוזמותיו בתחום הכלכלי ,וזאת באמצעות "פועלים בקהילה".
מעורבות זו היא חלק מתפיסה ניהולית מתקדמת ,הגורסת כי גוף אשר פועל
בתוך הקהילה ושואב מתוכה את עובדיו ואת לקוחותיו כאחד  -הינו חלק ממנה,
וכגורם מוביל עסקית ,עליו גם לחזק ,להוביל ולתרום לקידום ולשיפור תנאיהם
של בני הקהילה ,ובמיוחד החלשים שבהם.
ברוח פילוסופיה עסקית זו ,מתנהלת בבנק פעילות קהילתית מגוונת ורחבת
היקף ,אשר מוצאת ביטוי במעורבות חברתית ,בתרומות כספיות ובפעילות
התנדבותית עניפה ,בה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד .פעילות זו
הינה גורם חשוב בתחושת "גאוות היחידה" של העובדים.
"פועלים בקהילה" מקדישה תשומת לב מיוחדת לתחום החינוך ולעשייה אל
מול ילדים ונוער ,מתוך מטרה לקדם את דור העתיד .פועלים בקהילה מקדישה
כמחצית מתקציבה לתחום החינוך ,תוך מתן דגש מיוחד על חינוך להתנהלות
כלכלית נבונה באמצעות מספר פרויקטים ובאמצעות שיתוף פעולה בתוך רשת
אורט להטמעת התכנית.
"פועלים בקהילה" נרתמה לשינוי הרגלי הקריאה של הילדים והנוער בישראל.
מתוך מטרה להעלות את עידוד הקריאה על סדר היום הציבורי ובמסגרת פרויקט

"תקרא תצליח" .מופעלות שעות סיפור ברחבי הארץ ,פעילויות בשבוע הספר,
ומופעלות ספריות ניידות.
הבנק רואה חשיבות רבה בקירוב העם למורשתו ולתרבותו ולכן במסגרת
"פרויקט פסח" פותח הבנק בחינם עשרות אתרים הפרושים ברחבי המדינה
בחול המועד ובכך מתאפשר למאות אלפי אנשים להנות ממיגוון פעילויות.
הבנק מקדם ותומך במספר מוסדות תרבות ואמנות בעלי הכרה בינלאומית,
אשר חרטו על דגלם מובילות ומצוינות בתחומם המטרה המרכזית בפעילות
בתחום זה הינה להנגיש פרויקטים של תרבות ואמנות לקהלי יעד מרוחקים,
ובכלל זה קונצרטים ,הצגות ,אופרה ,סרטים דוקומנטריים ועוד.
הבנק מודע לחשיבות הרבה הקיימת בהשקעה טכנולוגית ,בחינוך ובקידום ילדים
ובני נוער ,ועל-כן תורם הבנק מאות מחשבים וציוד נלווה מדי שנה.
בנוסף מתקיימת פעילות ענפה ומגוונת לחיזוק אוכלוסיות חלשות ותמיכה
במוסדות חינוך ,תרבות ,רווחה ,בריאות ומדע.

שלי אמיר
מנהלת קשרי קהילה
אמנות מבית |
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פרט מצילומו של שמיס מיכאל .עשור לאמנות מבית.
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אביר צפורה
מציגה מקבץ ציורי שמן על בד .בהן דמות
נשית מוצגת כשהיא שקועה בהנאה בתוך
עולמה היצירתי .האחת רוקדת והשניה
מנגנת בסקסופון ,ואילו הדמות בציור
השלישי מוצגת כשהיא מנגנת בנבל ,ישובה
בסירה ,לצדה נרות ,פרחים ומפל מים ובפינה
אחרת באגם בו היא משייטת מוצג מקום
מואר ומסתורי...
צפורה מספרת" :כגמלאית אני נהנת
מהעשייה .אוהבת אמנות ויוצרת בתחומים
שונים :ציור ,חריזה ,צריבה על עץ .וכן
מתנדבת בגן ובחוגים לילדים בקשיים
כלכלים ,ומתנדבת כמו כן גם בבית המשפט
בקריות בעזרה לציבור במילוי טפסים".
אשת חייל צפורה ,בין לבין היא מספיקה גם
לצייר לנכדיה ציורי משובבי נפש .דוגמת ציור
הדובונים המגיחים מהמזוודה ,ציור המוצג אף
הוא בתערוכה.

אמנות מבית |
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אהרוני בן
מציג תצלום שצולם בצפון וייאטנם בשנת
 .1995בן מספר" :עמדנו על גדות נהר והמתנו
למעבורת ,ולפתע החלה סערה .ראיתי אישה
שרצה במורד הרוח ומיד התחלתי לרוץ
ולצלם .נדמה שכל הטבע פנה לכיוון הרוח
 העצים ,הגלים בנהר ,שדות האורז ,אישהאחת וגם צלם אחד ...לעיתים כמו בחיים כך
גם בבנק אין ברירה אלא לרוץ בכיוון הרוח
ולא נגדה".
לשנִ י ואבא לאלה .עובד
בן ,יליד  ,1972נשוי ַ
בבנק כמנהל פרויקטים באגף הפיתוח.
דור שני לחובבי צילום .השתתף בתערוכות
נוספות מחוץ לבנק .בתצלומיו הוא שם
דגש לקומפוזיציה מעניינת על פני שכלולים
טכנולוגיים ,ובעיקר קומפוזיציה כזו שתספר
סיפור בין אנשים או בינם לבין הטבע.
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אוזן פרנק
מציג ז'אנר של "גיבורי על" בקומיקס אמריקאי.
מדובר בדמויות מוכרות כגוןMightor, Loki :
מתוך מיתולוגיות וגיבורי ילדות .פרנק מעביר
אותן לפוזיציה וסיפור פנטסטי אחר ,הוא
עושה זאת באמצעות רישום אובססיבי בדיו
שחור על נייר .חלק מהרישומים בשחור-לבן
מקבלים חיים חדשים כאשר מוענק להם
צבע.
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איסכרוב סטלה
לדבריה" :היופי בעיני המתבונן" ,במהלך
השנים תוך עיסוק בצילום שלי והתייחסות
לצילומיהם של אחרים ,נגלו לעיני זוויות
שונות ויופיי של אותו אובייקט מצולם".
עוד היא מספרת" :לעיתים אני זקוקה
להתנתקות מוחלטת ,העיסוק בפרטים
הקטנים מתוקף תפקידי בבנק והשאיפה
להצליח וליישם בצורה מוצלחת את כל
הקשור בו ,מחייב ניתוק מוחלט ו"ניקוי הראש"
הכרחי המיושם תוך העיסוק בצילום".
בתערוכה היא מציגה תצלום אותו היא מכנה
"הדרך אל כל מה שנרצה" .לדבריה" :השביל
בתוך צמחיה ירוקה מדבר מאד אלי ,יציאה
לדרך חדשה שהינה יפה ומזמינה שבסופה
לא ידוע מה מצפה ,אך ההנאה מהדרך עושה
את כל ההבדל."...
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ארוך מיכל
מציגה דיוקנאות בעפרונות צבעונים על נייר.
דיוקן חברתה מעיין ,ובתה שי .ולצדם מוצג
ציור בצבע מים על נייר" ,טבע דומם"  -פירות
וירקות על שולחן ,ציור רב צבע תוך שימת
דגש להשתקפויות והחזרי האור.
לדבריה" :אני משתדלת להיות יצירתית,
ומשתמשת ביצירתיות גם במסגרת תפקידי
באגף תפעול מערך האשראי בחטיבה
העסקית ,לצורך גיבוש פתרונות בתחום
המחשוב ובגיבוש תהליכי עבודה".
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ארזי יצחק
מלווה אותנו בציוריו החל מהתערוכה
הראשונה של "אמנות מבית" .הפעם ארזי
לוקח אותנו לטיול סביב העולם .באמצעות
ציורי השמן הוא מציג פיסות יופי מרחבי
תבל .ביניהן :נוף בחבל רומניה ,אגם ביקאז
(ברומנית .)Lacul Bicaz :וכן מאצ'ו פיצ'ו
( )Matchu Pichuבפרו שנחשב לאחד
מהאתרים היפים ,אפופי הסודיות והמרהיבים
ביותר בפרו ובעולם כולו .זו אחת מערי
האינקה היחידות שנשארו כמעט בשלמותן
ולא נהרסו על ידי הספרדים .בני האינקה
בנו מבנים מאבנים כבדות ומאסיביות החל
מתחילת המאה ה ,15-אגדות ושמועות
גרסו שהמאצ'ו פיצ'ו (משמעות השם "פסגה
עתיקה") הוא מקום קדוש עוד מתקופות
קדומות ביותר .לצד ציורים אלו מוצגים גם
נופים אירופאים :מפלי מים ויערות ירוקים ,וכן
ציור המציג פנינת יופי ארצישראלית  -מבט
על הקניון האדום ,צפונית לאילת.
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ארם אלקנה
העצים והצמחייה פוגשים באלקנה בכל
מקום ,מבקשים ממנו להנציח אותם ,ואלקנה
נענה למבוקשם.
לדבריו" :דברים שאני רואה על הדרך ,ראויים
להיות משותפים ומודגשים בפני הכלל .אני
אוהב לחבר בין התמונות למילים ,להנציח
את הרגע במילים ולא רק בתמונות ,הוצאתי
לאור ספר שירי ילדים בשם ״כף ידו של סבא״
המתאר רגעים בחיי הילדים".
אלקנה מבקש להביא ציטוט מתוך שירו של
נתן זך:

"אני רוצה תמיד עיניים"
"אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות
את יפי העולם ולהלל את היופי
המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל
את מי שעשה אותו יפה להלל
ומלא כל כך מלא יופי"...
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אתרוגי אסנת
משתפת אותנו בתצלום המציג פסלי חול
טבעי.
התצלום צולם בקניון אנטילופ באריזונה
ארה"ב (במהלך טיול משפחתי) .מדובר
בקניון מפותל ,עמוק וצר מתחת לאדמה,
שמאופיין בעיקר ובשל חדירת קרני השמש
אליו ,המאירות אותו בצבעים מרהיבים.
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בגן חיים
מציג מקבץ עבודות שמן .ציורי "טבע דומם"
 פרחים באגרטל ,מזוודת ציור על בד ,וציורישמן שצוירו מתוך רישומים מוקדמים של
הצייר חואן מירו ( ,)Joan Miróלהם הוסיף
צבע.
חיים לומד ציור במועדון "גבעת השלושה"
ובסטודיו האמן צבי וייץ .לדבריו" :לאחר
פרישתי מהבנק נרשמתי לחוג ויטרז'ים
וכעבור שנתיים עברתי לציור .הרגש ,חלומות,
כל אלו ביטוי עצמי מועברים לקנבס
באמצעות חומרים שונים ובטכניקות שונות".
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בוטבול בת-חן
בזמנה הפנוי בת-חן עוסקת בקישוט
ציפורניים .על פורמט זעיר ממדים באמצעות
מכחול דק ועדינות מרבית היא מציירת
פרחים ,פרפרים ,עלים .עיסוק שימושי מיישם
את כשרונה להנאת הנשים המעוניינות
לקשט את ציפורניהן.
בת-חן מבקשת לצטט ציטוט שהינו בעל
משמעות מאוד חזקה עבורה במהלך חייה:

"האדם כציפור-
ברוחה של הציפור לעלות מעלה מעלה
בתנאי שתניע את כנפיה ללא הרף
ברגע שתפסיק להניע את כנפיה
הרי היא צונחת ונופלת!"
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בוכריס גולן
כבר בנעוריו היה יוצא גולן אל הנופים
הפתוחים ,עוקב אחרי הטבע ומחפש את
הרגע המסוים הראוי להילכד בעדשת
המצלמה.
לדבריו ,העיסוק בצילום הוא אנטיתזה
לעיסוקו במקצועו בבנק .בין מקורות
השראתו לעניין הצילום נמצא גם הצלם
הטבע הידוע יוסי אשבול ,המתעד את חיי
הטבע בישראל מעל  30שנה.
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ביטון מושית
מציגה את שממת תחנת הרכבת חדרה
מזרח ,אשר נסגרה בשנת .1968
סיפורו של מקום  -התחנה הוקמה על ידי
הרכבת המנדטורית בשנת  1920כחלק
ממיזם הארכת שלוחת רכבת האלונים
העות'מאנית עד לתחנת הרכבת חיפה
מזרח ,על מנת ליצור קישור מסילתי נוח בין
חיפה ללוד וממנה לתל אביב ,לירושלים
ודרומה למצרים .התחנה שירתה את רכבות
הנוסעים בקו חיפה  -קנטרה שהופעל על
ידי הרכבת המנדטורית עד להקמת המדינה.
בשנות ה 50-נסללה מסילת החוף מצומת
רמז שמצפון לתחנה אל תל אביב ועם
פתיחתה בשנת  1953הצטמצם מאוד שירות
רכבות הנוסעים בתחנה .ותחנת חדרה מזרח
המשיכה לשרת רכבות ספורות בקו חיפה
 ירושלים שנסעו על המסילה המזרחיתעד שנת  ,1968אז הופסק לחלוטין שירות
הנוסעים בקו והתחנה נסגרה.
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בן דהן יוסף
יוסף מציג מספר עבודות אובייקטים קטני
ממד .פיסול עשויי עץ ,בצביעה ידנית.
חתלתולים משחקים בחישוק ,ינשוף ותופר
בעת מלאכתו מול מכונת התפירה .את
מלאכת הגילוף למד יוסף באופן עצמאי
מצפייה באינטרנט.
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בר-אוריין יעקב
מציג תצלומים מתוך הסדרה" :אל נא תעקור
נטוע"  -גדמי עצים .והרי האדם הוא עץ השדה.
במהלך ובסוף ימיו חייו לעיתים נפסקים והם
כגדם עץ .יעקב רואה חשיבות רבה לעניין
ולמחשבה שהיצירה צריכה לעורר בצופה.
בין השפעותיו השונות בתחום הצילום הינו
הצלם המוערך אלכס ליבק  -צילום מצב.
לדבריו" :יש משמעות לעצים הגדועים/
שבורים וערימתם על העגלה .זהו מעין דימוי
למות ולקבורה".
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בר-עקיבא ענת
מציגה הדפסים טבעיים על בדי משי ,כותנה,
פשתן וצמר עליהם מודפסים ענפים ,עלים
ופרחים ביניהם פרחי אקליפטוס ועלי גויאבה
וחלקי צמחיה נוספים ,כל אלו מתבשלים
בתהליך כימי ובוטני ייחודי הצופן בתוכו
הפתעות עד לשלב התוצאה הסופית ,בו
הצמח משאיר חותמו על הבד בעוצמת
הצבע מסוים.
קולקציית הבגדים של בר-עקיבא בפתח...
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ברנט רות
מציגה עבודות פיסול העשויות מחומרים
ממחוזרים :בקבוקי פלסטיק ,גזרי עיתון,
מפיות ונייר טואלט .בין הדמויות הצבעוניות:
אם ובתה ,פלמנקו ,וכלבלבים.
לדבריה" :בזמן העבודה אני מכונסת
לעצמי ,מתנתקת ,ההפך המוחלט מעבודתי
היומיומית מול הלקוחות בבנק ,היצירה היא
הפסיכולוג לנפש".
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גולדנשטיין אנה
מבקשת לעשות את העולם יפה יותר
באמצעות הציור ,כאשר היצירה ומציאת
היופי בכל דבר ,הם שמאפשרים לה לחיות
נכונה ולנצח .אנה הציגה בתערוכות שונות,
בתערוכה הנוכחית היא מציגה ציור מופשט,
כאשר אם נתבונן בו במבט נוסף נוכל
להבחין בברבור המשייט לו אי שם" ,אגם
הברבורים".
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גולן שלמה
מגדיר את עצמו כאמן רב תחומי (עוסק
בציור ,קרמיקה ,פסיפס ,ובעבר גם ויטראז'
ועיסת נייר).
מאז פרישתו מניהול סניפים בבנק בשנת
 2010שלמה מעשיר עצמו בלימודי חוגים
שונים ואצל מורים לאמנות.
בתערוכה ,שלמה מציג יצירות פסיפס
מרהיבות :נוף יווני ,שוק באפריקה ופסלי חיות
עשויי חימר :תרנגול ושועל.
העיסוק באומנות הינו יומיומי ,דרך חיים עבורו,
המעניקה לגוף ולנפש תרפיה ,משמעות
ותוכן לחיים.
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גפני עמוס
מגיש לנו סדרת תצלומים בטכניקה
מיוחדת ,המדמה אפקט של ציור ,ללא עיבוד
ממוחשב .במבט ראשון בתצלום נוצרת
תחושת טשטוש וסחרחרת המחייבת את
המבט הנוסף.
לדבריו" :האני מאמין" שלי כצלם הוא שאשרי
שיכול אני להדגיש את הנקודות שבפוקוס,
מבלי לאבד את אלו שמחוץ למסגרת .אני
רוצה להאמין שגם בעבודה השוטפת בבנק
ובקשר עם האנשים הסובבים אותי ,אני
מצליח לממש את "האני מאמין" שלי וכן
בתחומים נוספים".
עמוס משתף אותנו בציטוט מתוך שירו של
נתן אלתרמן – "הצלם":
"עף הזמן ואיננו,
כי שום קסם וכח
לא ימנע את ימינו
מלעוף ולברוח.
זאת יכול רק ,הבינו,
הצלם האמן,
את זרועו רק מרים הוא
ועוצר את הזמן".
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דביר חנוך רינת
בזמנה החופשי מטיילת בעולם במקומות
נידחים .משם היא מביאה לנו תצלומים :סירה
באגם בעיירה נידחת בגיאורגיה ,ותצלום
שצולם באיסלנד ,בחוף ים המשלב חול לבה
מהתפרצות הרי הגעש הסובבים את החוף
וקרחונים שנפלטו מהמים כיהלומים שקופים
גדולי ממדים ,מפגש תעצומות טבע מרהיב.

28

| אמנות מבית

דוד גבריאל
גבריאל טוען כי אמן נדרש לעבוד ולעבוד...
קל לדבר וקשה ליישם .ואכן גבריאל מיישם
בפועל את משנתו כאמן .הוא מציג בתערוכה
מספר ציורים :טבע דומם קלאסי  -מספר
פירות ופינג'אן על מפת שולחן .וציורי נוף
 ילד רכוב על אופניו בנוף הגלילי ,ושערכניסת מבנה אבנים האופייני למבניה של
העיר צפת.

אמנות מבית |

29

דוד הרצל
משתף אותנו בתצלום משפחתי מרגש
בשחור-לבן .הרצל מספר" :אמא ואבא
היו נשואים  63שנים ,שניהם ניצולי שואה.
הצילום צולם לפני תשעה חודשים באיפון
ביום הנשואים .אבא היה חולה באלצהיימר
יותר מעשר שנים ,ונפטר לפני כשלושה
חודשים" .הרצל מבקש להוסיף ולומר מלקחי
חייו ותבונתו ,כי יש לצלם כל הזמן אנשים
שאתה אוהב ,אלו יהיו חלק מהזיכרונות שלך
לעולם".
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דוילנסקי אבי
"אני אוהב לצלם ולתעד את הטבע,
בעיקר רגעים דינאמיים שלא ניתן או
קשה לשחזר .עבורי צילום בעלי חיים
דומה מאוד לצייד  -צריך לשמור על שקט
ולחפש את החיה ,אבל במקום להרוג
אותה אני מקפיא רגע מהחיים שלה לנצח,
כשהשאיפה היא להשתדל שלא להפריע
לטבע או להשפיע עליו בזמן הצילום .אבי
מבקש לצטט:
"Actually, I'm not all that interested
in the subject of photography. Once
the picture is in the box, I'm not all
that interested in what happens
"next. Hunters, after all, aren't cooks
- Henri Cartier-Bresson
וציטוט נוסף שאני מאוד אוהב בנוגע
לטיולים בטבע הוא:
"Take nothing but pictures. Leave
nothing but footprints. Kill nothing
"but time
אבי משתף" :בתצלום הזריחה באגמון
החולה ניתן לראות קבוצה קטנה
מאוד מתוך  30,000העגורים שנודדים
לאגמון בתקופת החורף כדי לאכול
ולהזדווג .זריחה באגמון מספקת
שילוב מעניין של השקט והרוגע של
הטבע שמתעורר ,ביחד עם הרעש

של אלפי העגורים כשהם מתעוררים".
לצדו תצלום נוסף ,קרנף שצולם במהלך
נסיעת ספארי בשמורת טבע קטנה
בדרום אפריקה .ותצלום "הריצה""-ליווינו
במשך מספר ימים את "הנדידה הגדולה"
 נדידה שנתית של יותר ממיליון וחצי גנו,חצי מיליון זברות ועוד מאות אלפי יונקים
אחרים שנודדים בעקבות הגשמים והמזון
במסלול מעגלי מטנזניה לקניה ובחזרה".

אמנות מבית |

31

דיקרמן טלי
אמנית רב תחומית מציגה השנה תצלומים
ווידאו ארט .טלי למדה צילום לפני עשרות
שנים ,ופיתחה תצלומים בשחור-לבן
באמצעות מכשיר הגדלה וקערות לטבילת
נייר הצילום שנחשף לאור .בעבר הצילום
שלה היה תיעודי בעיקרו .כיום ,היא מצלמת
בהתפעלות את יופי העולם הנקרה בדרכה
באמצעות הנייד ,ומתפעמת פעם נוספת
מהפרטים הנגלים לה מהתבוננות בתצלום.
טלי מרבה לצלם פרחים ,העבודה המוצגת
בתערוכה" :פסיפלורה  -מהפרח לפרי"
כוללת סדרת תצלומים  -המתארת את
יופיו של הפרח בשיאו ולאחריו ואת
הפונקציונאליות שלו.
עבודת הוידאו המוצגת מאפשרת כניסה
לעומק והתבוננות מקרוב בפרטי הפרח
ויציאה .התבוננות איטית זו הנעה מול
עינינו במעגליות ,מייצרת אצלנו חווית
צפייה המעניקה שלווה ,והכרה בתהליך.
יופי הבריאה וחכמת הבורא מעסיקים אותה.
לדבריה ,נהוג לחשוב שיפי הפרחים נועד
למשוך חרקים להבטחת המשכיותם .ואולי
החרקים נוצרו להימשך ליופי  -כדי להבטיח
את המשך קיומו של היופי בעולם...
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דניאל עמוס
משתף אותנו בחוויותיו מחופשה בזנזיבר,
לדבריו הקשר בין עבודתו בבנק לתחביב
הצילום הינו הסקרנות ללמוד והרצון להעביר
זאת הלאה .לעמוס חשוב להציג את זנזיבר
משתי זוויות שונות :היופי לצד העוני.
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הולצמן יוכי
מציגה דיפטיך מרשים ,ציור מופשט של דמות
נשית ישובה בין גבעולים רבי צבע .וכן ציור
נוסף בטכניקה אחרת  -דיוקן פני גבר  -ציור
בצבעים עזים המשדר עוצמות וחיות של
אנרגיה .הציור מצויר באמצעות הנחת מרחבי
צבע מנוגדים בהטחת מכחול ושימוש בסכין,
בהשפעת הציירת והצלמת הבינלאומית
.Francoise Nielly
המוטו של יוכי הוא ליהנות מהחיים! ואכן ניכר
שהיא מיישמת זאת.
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הלפרין איריס
מציגה תצלומי נוף כאשר הטכניקה
הצילומית מעניקה להם איזו איכות ציורית.
איריס ,יועצת ארגונית ומפתחת הדרכה.
לדבריה" :בעבודה אני מחפשת זווית מיוחדת
להתבוננות ,ותמיד מעדיפה לראות את היפה,
החצי כוס המלאה .אני רקדנית מזה שנים
רבות ,מתחברת לתנועה וזרימה ,וכשאנחנו
מטיילים בארץ ובעולם ,אני אוהבת להתבונן
מזווית אחרת על דברים ,ויש לפעמים שאני
רואה משהו שעושה לי את זה."...

אמנות מבית |

35

המדאני-כהן דניאל
מדבר אלינו בפרחים ,מקורות השראתו
לצילומיו הם הטבע ,הנוף ובעלי חיים.
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הרשקו מרים
מאמינה כי ניתן למצוא את היופי בכל דבר,
בתערוכה היא מציגה תצלומים שחור-לבן,
ביניהם רחוב בפראג ,בתה גילי וחוף הים
בבת-ים.
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וישניה מנחם
מציג ציורי שמן בגישה ריאליסטית :נוף פארק
הירקון ,הנחל והעצים סביב ,ודיוקן בת זוגתו
 יהודית .לדבריו" :כשאני מצייר אני נמצאבפאזה אחרת ,עולם אחר ,לא מרגיש את
הזמן."...
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זוננשיין ערן
מביא את הקשת בענן ,סיפור אישי מרגש
ומילות השיר "אור גדול" (מילים :אמיר דדון).
"הקשת בענן שהופיעה פתאום בשהותנו
באוסטריה ,סמלה על השינוי הגדול בחיינו
תחילת ההיריון שהוביל ללידתה של
בכורתנו".
"אור גדול מאיר הכל
ויותר כבר לא צריך לשאול
אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
להתחיל הכל מהתחלה
כמו לנשום בפעם הראשונה
אני כאן אני לא מתבזבז יותר"
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חיט מועיד
בוגר "המדרשה לאמנות" ,תלמידם של אסד
עזי ,יהודית לוין ויאיר גרבוז .לדבריו ,השנה
מסתיימת במהירות ,כאילו עבר זה מכבר
שבוע ,לצערו אין לו זמן להקדיש לציור ,ובכל
זאת הוא מציג לנו מספר ציורי "טבע דומם"
מהשנה החולפת.
על מצע של חתיכת קרש לא מעובד ,מועיד
מציג ציור ראליסטי :לחם ולצדו פינג'ן ובו
קפה מבעבע ,לצד הדוממים הללו מוצג
כיתוב בכתב ערבי מסולסל בו נכתב
"מתגעגע ל "...זהו ציטוט ידוע מתוך השיר של
המשורר הערבי מחמוד דרוויש ,שיר העוסק
בכמיהה ובגעגוע לדברים הפשוטים לקפה
וללחם הביתי של פעם.
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חלף אורנה
מביאה לנו נופים פתוחים ,גבעה ירוקה
מציריך ואגם כחול מקרואטיה .לדבריה ,היא
נמשכת לצילום נופים בעלי מרחב ועוצמה,
המביעים הרמוניה ושלווה למתבונן.
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חן סיגלית
מציגה אומנות שימושית יהודית  -חפצי
יודאיקה – ביניהם :חנוכייה ,פמוט לנר
הבדלה ,גביע לקידוש ,ומתקן לבשמים.
היצירות הן שילוב ייחודי בין עיסוקה של
סיגלית בבנקאות לבין האמנות .היא משלבת
ביצירתה המקורית מטבעות כסף שיצאו
מהמחזור לצד מתכת כסף .מלאכת צורפות
מופלאה.
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טרופה משה
מציג ציור נאיבי המכונה "בפארק הירקון",
ומוסיף לירוק גם לטיפה של תכלת שמים
בשירו"ָ ׁ :ש ַמיִם".
ִּב ְמקוֹם ַה ִּמ ְס ּתוֹר ׁ ֶש ִּלי ֲאנִ י יוׁ ֵֹשב,
יוֹנָ ה ְמלַ ֶּק ֶטת ֵּפרוּרִ ים ִמ ַּכף יָדִ י.
לְ ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ֵאין רֶ ׁ ַשע ָּבעוֹלָ ם,
רַ ק ְּגוָנִ ים ֵאין־סוֹף ׁ ֶשל חוּםָ ,ירֹק ו ְַארְ ָּג ָמן.
וׁ ְָש ַמיִם ׁ ֶש ַענְ נֵ י ְּכ ָב ִ ׂשים לו ְֹק ִקים או ָֹתם,
וְלַ ֲהקוֹת ְּדרוֹרִ ים חוֹרְ צוֹת ָּב ֶהם
נְ ִת ִיבים ׁ ֶשל ח ֶֹפׁש.
© כל הזכויות שמורות למשה טרופה
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טריסטר שושנה
מציגה מקבץ ציורי שמן על בד במנעד
סגנונות .מופשט לצד גישה ריאליסטית .כך
היא מציגה עבודת שמן שצוירה בהשראת
ניסוי לוויין עמוס  -בציור מוצג טיל בגווני
כחול בסגנון קוביסטי .ציור בדיוני נוסף
מציג השתקפויות וארמונות לדמיון המתבונן.
וציור אחר מוצגים בו פרגמנטים של גזעי עץ
במשחקי נגטיב ופוזטיב.
לדבריה ,כפנסיונרית היא עמוסה בפרויקטים
שונים .לאחרונה השתתפה בפרויקט תאטרון
"לספר כדי לחיות" בו היא לקחה חלק
בכתיבת סיפורי זיכרונות שואה וכן הציגה
סדרת ציורים מרגשים בנושא .כאשר ציור
שלה זכה להתנוסס על שער החוברת
הנלוות .לדבריה היא מציירת מתוך משיכה
ואהבה.
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ידיד יעקב (קובי)
מציג באהבה שלושה פסלים שגולפו מעץ
זית ,וסיסם הודי  -עץ המאופיין בכך שליבתו
היא בצבע כהה והיקפו בצבע בהיר יותר
ולפיכך מתאפשר משחק צבע מעניין.
לדבריו העץ הוא שמשחק בנו" .העץ הנחה
אותי כיצד ליצור את הפסל .בגילוף בעץ יש
להוציא את המיותר ולהשתדל לזרום עם
העץ וצורתו וכל זה בא מאהבת העץ והריח
שהוא מפיץ".
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יוסף יפה
מבקשת ליצור מתוך רגש ורצון לשתף
בחוויה,
לדבריה" :העשייה שלי ,כמו האמנות שלי,
מושפעת המון מהיכולת לדמיין וליצור יש
מאין"  -כך היא משתפת אותנו במראות
ליליים של ניו יורק  -עיר האורות! מראה
גשר ברלין המואר המחבר למנהטן וגורדי
השחקים של העיר המזכירים סצנה קולנועית
של נוף קלאסי לילי בניו יורק.
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יציק דרוזדוב לודמילה
מפתיעה אותנו בפסיפס העשוי מקליפות
ביצה צבועות שהודבקו ללוח עץ .מלאכת
אמנות סיזיפית.
לדבריה" :היופי נמצא בפרטים הקטנים .יש
להעריך את הדברים הקטנים שבני האדם
עושים .לעתים קרובות אלו הם המעשים
המשמעותיים והגדולים ביותר שלהם .וכך
גם בעבודת הפסיפס .אלו הן קליפות
הקטנות ביותר שיוצרות את היצירה הגדולה
והמשמעותית .לכל פרט יש משמעות".
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כהן ארנון
מציג מקבץ כלי קרמיקה .ביניהם אמנות
שימושית :ספלים ,קערות וכלי לסוכר עשויים
בטכניקת עבודה על אובניים ,צבועים
בגלזורה צבעונית .לצדם בעלי חיים ,פיל
וציפורים ,שנוצרו בפיסול ידני.
לדבריו" :העבודות הן כלי ביטוי אישי וייחודי
בפיסול פיגורטיבי וכלים שימושיים יחודיים".
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כהנים דינה
זו הפעם הראשונה שדינה לוקחת חלק
בתערוכה.
לדבריה" :תמיד אהבתי את חדוות היצירה,
כבר בילדות עסקתי בעבודת יד :סריגה,
גובלנים ,מקרמה ,כאשר פרשתי מהבנק
לפני כשנה וחצי החלטתי לחזור ליצירה
וגיליתי את האהבה לציור ,לויטראז' ולפיוזינג".
בתערוכה היא מציגה שניים מציורה וקערה
בטכניקת הפיוזינג.
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כסיף רועי
מציג ציור מסורתי במיטבו ,דיוקנאות ו"טבע
דומם" ,בטכניקה של שמן על בד .בין
הדיוקנאות ,מוצגים העתקים בהתייחסות
לציירים הגדולים ( .)Old Masterביניהם
דמותה של המשרתת ,פרגמנט מתוך הציור
הנודע" :יהודית והולופרנס" של קרוואג'יו
( .)1599–1598והציור השני הוא העתק
"דיוקן קורנליוס ון דר גיסט" של ון דייק (1620
בקירוב) .לצד הדיוקנאות מוצג מקבץ ציורי
"טבע דומם" שצוירו מהתבוננות ישירה.
יצירותיו ניחנו בריאליזם מוקפד בעל חן פיוטי.
רועי הציג עד כה בגלריה "חנינא" ,ולומד
לימודי ערב בבית הספר "התחנה" עם
האמנים ארם גרשוני ,דוד ניפו ,רן טננבאום
ואיליה גפטר.
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לב יובל
עוסק בכתיבה ,מציג בפנינו את יצירת
הביכורים שלו  -ספר .היצירה מתחקה
אחר לוחם נוצרי בשנת  1200היוצא
לתור אחר חיים חדשים בעקבות חורבן
אישי אשר חווה בעברו .עלילת מחזור
חייו המורכבת מניעה אותו ממקום אחד
למשנהו בעודו חווה טלטלות אמון פנימיות
וכן זעזוע מן האירועים הפוקדים אותו
הגובים ממנו מחיר נפשי כבד .תנועתו
מתאפיינת בהליכה מתמדת על ציר
הנע בין הצלחה לכישלון ,כאשר לעיתים
הוא סמוך ובטוח כי המושכות בידיו אך
תוצאות מבחן הזמן מלמדות אותו אחרת.
העלילה פוצחת בחזית אחת ,אך עד
מהרה מתפצלת לשתי חזיתות ומתנהלת
במקביל עד להתאחדותה הסופית.
היצירה מושתתת על ספרות מחקר
היסטורית מתקופת ימי הביניים והצלבנים
בארץ ,ומתיימרת להביא בפני הקוראים
סיפור פנטזיה המושתת על נדבך היסטורי.
במסגרת העלילה יבוא הקורא במגע עם
גיבורי העלילה פרי מוחו וכן עם דמויות
אמת מן התקופה כפי שהן עולות משרידי
ההיסטוריה ומספרות המחקר.

יובל מספר" :לעיתים נטלתי דרור בעיצוב
הדמויות ההיסטוריות ,זאת על פי הפירוט
ההיסטורי המוגבל שניתן לדמויות אלה,
דבר שהוביל לשטחים אפורים הנתונים
לפרשנות אישית".
הספר הינו ספר ראשון בטרילוגיה
מתוכננת( ,בימים אלה יובל מצוי בשלהי
כתיבת הספר השני) בו הרפתקאות
ופנטזיה שלובים זה בזה .באמצעות היצירה
תינתן לכלל סוגי הקוראים האפשרות
לבוא במגע עם פילוסופיה ,הגות ,אבירות,
יהדות ונצרות  -כל אלה כרוכים זה בזה
במעטפת ימי הביניים אפופת המסתורין
וסבוכת החיים .היצירה מתיימרת להביא
מראה בפני הקורא ומאפשרת לו להזדהות
עם מאורעות הדמויות הראשיות ואף עם
הסביבה העוטפת אותם ,שכן יוכל לזהות
בנקל אלמנטים המאכלסים אף את זמננו
אנו .הספר טרם ראה אור בהוצאת ספרים
מסודרת ,אך הספיק להירשם בספריית
הקונגרס של ארה"ב ויובל מצוי בהליכים
מול מספר הוצאות .לעת עתה ,הודפס
עותק  Masterמיוחד שלו במתכונת
הכריכות שנעשו בימי הביניים.
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לוי ניסים
תצלומיו של ניסים הניחנים באיכות ציורית,
מספרים לנו סיפורים אנושיים אודות תרבות
וחיי היומיום אי שם בגואה שבהודו .עולמות
מקבילים במרחב האוניברסאלי שלנו.
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לוינהר אורלי
מקורות השראתה ליצירתה מקורן לרוב
בעקבות טיולים בעולם ,וכך בתערוכה היא
מציגה תצלומים מרהיבים מבורמה :תצלום
פנורמי של פגודות זהב ותצלום נוסף ובו
נראה דייג משייט בדוגיתו הקטנה .לצד
התצלומים אורלי מוסיפה ציור ובו נראה
חתול מדושן ושבע עונג יושב ליד עץ .במקרה
זה ההשראה לציור המתינה לה בבית קפה
שליד הבית .כאמרת הקלישאה הידועה:
האושר לא נמצא רחוק ,וגם לא ההשראה,
לעיתים ההשראה ממש לידינו.
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לזינגר אליק
מציג את רשמיו מהעיר האנגזו ()Hangzou
הנמצאת  190ק"מ דרומית לשנגחאי .העיר
שייכת לפרובינציית  Zhe jiangונמנית על
אחת משבע הערים העתיקות בסין .האנגזו
מכונה 'גן העדן של הארץ' ולמרות שבשנים
האחרונות הוקמו בעיר מספר רב של מרכזי
תעשייה וחקלאות ,עדיין יש בה אתרי תיירות
יפים .מה שתפס את עינו של אליק הם דווקא
"הנמים על הספסל"  -מסתבר שתנומת
צהריים על ספסל ציבורי היא חלק מתרבות
המקום (. :
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ליאון מירי
מציגה תצלומים שצולמו במסגרת קורס
צילום ,שנלמד בביה"ס לצילום "צילום בעם".
התצלומים מוקפדים ויפים ,זנים ,בעלי מאפיין
גיאומטרי סדור .היא מציגה תצלום של
בבושקות סדורות על פי גובה המטילות את
צלן ,ושני תצלומים נוספים שהמושא הצילומי
הוא העץ ,ובעקבות הקונוטציות ששני
התצלומים מעלים אצלה ,היא מעניקה להם
את הכותרות :העץ הנדיב ומשל המסמרים.
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לייזרוביץ אבי
אצל אבי החיים הם "משחק ילדים" .אבי עובד
מזה עשור בבנק ומגדיר עצמו כצלם חובב
כעשרים שנה .לדבריו" :אני מאמין מאוד
בלנסות לתפוס את הרגע בו גופים בתנועה,
ולא ליצור צילום מבויים ,זו בדיוק הדינמיקה
שלנו עם לקוחות ,לנסות לתפוס את הרגע
הנכון שבו נתפרת עסקה".
בתצלומים מוצגים רגעים של משחק בין ילדיו.
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מזרחי יפה
מציגה פסלי חמר פיגורטיביים ,ביניהם
דמותה של ריפונזל  -פניה מכוסות בשיערה
הארוך כצעיף סובב המייצר תנועה .לצדה
דמות גברית ולה צעיף המייצר גם כן זרימה
ותנועתיות .כמו כן מוצגים פסלים בהשראת
זיכרונות מתוקים של ילדות .בנה שחף
(שכיום הוא בן  )38מוצג כפעוט בחיתוליו
היושב על כלבת זאב וכן פסל דמות פעוטה
בבגדים כחולים.
יפה מספרת כי היא סבתא במשרה מלאה
ומנהלת את המרכז לסחר בינלאומי בבנק,
לדבריה פעם בשבוע היא מקדישה שעתיים
שלוש לנשמה  -זמן ריחוף ליצירה ופיסול.
הרעיונות וההשראה מגיעים אליה ממקומות
שונים.
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נאור גבריאלה
ציירת קולוריסטית ,בעלת שפה מגובשת.
גבריאלה החלה את לימודי הציור בשנת
 .1976בתערוכה הנוכחית היא מציגה ציורים
מופשטים ,עזי צבע .היא מושכת על הבד
משיכות צבע מהירות ,תוך שימוש בשפכטל
וטפטופי צבע המטופטפים ישירות על הבד.
לדבריה" :העבודה תמיד נוצרת מתוך כתמי
צבע ,יש השתוללות על הבד" .ציור מופשט
טוב ,הוא כזה שאפשר לראותו מכל צד ,כזה
הוא הציור של גבריאלה.
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נגר איתי
מבקש ליצור ,להתנסות ,ליהנות ,להעז ,ולתת
לדמיון ביטוי מוחשי .הוא מציג בתערוכה את
ציור "הכותל" ,באקריליק על בד.
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נדיר אורלי
מציגה ציוריי קליגרפיה .אורלי למדה
קליגרפיה במשך  5שנים אצל המורה קזואו
אישיאי ,ובימים אלה היא חוזרת לעיסוקה זה.
לדבריה" :היצירה מהווה כלי מפתח לאיזון בין
העבודה לבית .ציור קליגרפיה הינו סוג של
מדיטציה .ככל אמנויות הלחימה מהמזרח,
לא פשוט להבהיר במערב את הערך המופק
מתרגול והתמדה .אני מאמינה שתוצאת
המדיטציה ,הסבלנות ,ההתמדה והדייקנות
מלוות אותי גם במשימות השונות במהלך
עבודתי בבנק".
"כשמתאמנים הרבה על כתיבה ,לאט
לאט מתנתקים מהרצון הבסיסי להצליח
ומתרכזים בעיקר  -הדרך .ההנאה מתהליך
היצירה ,קשה להשגה ככל שתהיה ,מביאה
לתוצאה מופלאה – שלווה ורוגע מזוקק מעין
כמותו".
"לאחרונה בני בן ה  11ביקש להתנסות
בציור קליגרפיה ,השלב הראשון היה "מעצבן"
לדבריו ,לכאורה מה קשה כל כך לצייר קו?
רק מי שיתנסה בכך יוכל להבין את הדייקנות
והשלווה הדרושים לציור צורה פשוטה ,וללא
השלווה לא ניתן להמשיך ליצור תורות
מורכבות יותר .רק התנסות וסבלנות יענו על
כך".
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נווה נועה
מציגה חלל ספריה ישנה ,שצולם באנגליה,
בחנות ספרים יד-שניה הממוקם בבית
דואר השייך לעירייה .באמצעות זווית צילום
מסוימת של החלל הדחוס ,נוצר תצלום בו
הספרים לא מתפקדים רק כאובייקטים
המזמינים לשימוש קריאה ותובנה ,לא
מדובר רק בהתייחסות להיכל ידע גדוש
מדפים וספרים ,אלא צבעוניותם של כריכות
הספרים השונות וצפיפות הספרים המונחים
ושכובים זה לצד זה ועל גבי זה ,כמו גם
משחק הקווים האנכים והאופקים של מדפי
הספרייה ,מקנים להיכל הידע חוויה ויזואלית
בעלת הילת מסתורין ויופי.
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נחליאל נעמה
זו הפעם הראשונה שנעמה משתתפת
בתערוכה .נעמה בעלת תואר ראשון
מהתכנית הרב תחומית באמנות
מאוניברסיטת ת"א ,אוהבת אמנות מודרנית,
ובמיוחד אימפרסיוניסטית ,אך לדבריה הציור
המוצג לא נוצר בעקבות השראה או השפעה
מיוחדת .היא מציגה בפנינו ספסל מיותם,
בפארק בשעת שקיעה.
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נחמיה רוני
מציג יצירות בטכניקה מעורבת ,שיש בהן
ביקורת חברתית בנימה אופטימית ,העבודות
מכונות" :רצח עם  -הסתרה והכחשה".
יצירה אחת מציגה את ההרג ושפיכות
הדמים בעולם בעשור האחרון ,והיצירה
השנייה מתייחסת להרג ולחורבן במאה
השנים האחרונות.
רוני מספר ,כי העבודות בוצעו על שק יוטה
וכוונתם לבטא את הרעיון שאנו נישאר
שזורים זה בזה כמו החוטים וחבלים ,על
אף ולמרות הקרעים וההרג בין העמים,
תמיד יישארו קשרים וגשרים שיחברו אותנו,
והמרקם האנושי שבנו ובינינו ישמר תמיד.

לדבריו" :במאה העשרים הגיעה תופעת
הרצח ההמוני לשיא ,בהשמדה המאורגנת
ביותר ,השיטתית ביותר ובממדים הגדולים
ביותר שיצר האדם .מעשי הרג המוני של
אזרחים לא חמושים הוביל למותם של
למעלה מ 150-מיליון בני אדם במאה
העשרים .בעבודות רציתי לעורר את הרגש
והזעזוע למה שקורה בעולם .בכדי להגביר
את המודעות שיש עדיין שחושבים שניתן
להשמיד עם ,ויש עדיין שמביטים על הנעשה
ולא עושים מאומה ,לא מביעים סלידה ואף
ואדישים לתופעה .לאור ההיסטוריה בת
זמננו וגם היותר מאוחרת הגיע הזמן לעצב
ולשנות את פני העולם  -לעולם טוב יותר".
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סוחר הנרי
מספר" :את דרכי התחלתי מיד לאחר
הבגרות ,כאשר קיבלתי כמתנה מהוריי
מצלמה  EXACTAמסדרת  .ZEISמאז ועד
היום אני מצלם עם המון יצירתיות והשראות
מתחלפות .אני מצלם כ 70-שנה במצלמות
שונות .במהלך השנים לקחתי חלק בחוגים
ותערוכות בארץ ובחו"ל כאחד ,במהלך
השנים השתתפתי בפרויקטים שונים ועוד.
בצילומיי אני רוצה לבטא את היופי של
הטבע והיצירה ,ללא כל השפעה של זרמים
או תרבויות .אני אוהב לגוון בסגנונות".
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סורק גלית
מציגה ערכת תכשיטים לחובבי הקפה.
טבעות ועגילים שנוצרו בעקבות מחשבה
יצירתית מקורית וביצוע יצירתי ומוקפד.
התכשיטים נוצרו בטכניקה מקורית פרי
מוחה הקודח ,קפסולת קפה בשילוב מתכות
 יוזמת מחזור חדשנית.כמו כן מוצגים גם ציורי שמן בהם דמות
האישה נוכחת .כתמיד האישה היא מוטיב
חוזר ביצירותיה ,כפי שגלית נוהגת לומר" :כדי
לראות את יופיה האמיתי של כל אישה ,יש
להסתכל מעבר ליופייה החיצוני".
ברוב יצירותיה האישה היא המרכז ,כאשר
המסתורין בהבעתה מהווה חלון למאבק
הפנימי או החיצוני שלה עם הסביבה .גלית
הציגה עד היום בתערוכות שונות בארץ
ובחו"ל .חלק מיצירותיה נרכשו על ידי
אספנים פרטיים.
גלית נולדה ב 1969-באוסטריה שם גדלה
כילדה ונדדה בחייה בין אירופה ,ישראל
ואסיה .לאורך השנים היא התגוררה בין היתר
בתאילנד ובסינגפור ,למדה אומנות וציור
בטכניקות שונות.
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עקרוני טל
מייצר מבט עכשווי כלפי ירושלים העתיקה,
באמצעות טכנולוגיות טל משלב בין הישן
לחדש.
לדבריו" :למדתי צילום בניו-יורק :בהתחלה
בקווינס קולג' ובהמשך בביה"ס לאמנויות
פארסונס .בארץ עבדתי כעשור כצלם
אופנה ועיתונות ,ניהלתי סטודיו וחנות צילום
לחברת בת של פוג'י בארץ ,שימשתי כצלם
של "דיזינגוף סנטר" ועבדתי כצלם תכשיטים
לחברת "הבורסה לתכשיטים" .כל הנסיון
יחד עיצב את מי שאני היום".
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עשת זוהר
מביא לנו טעימה צבעונית מתרבות קצת
אחרת ,הודו ,טקסיה ומנהגיה השונים .תפילות
הפוג'ה (טקס דתי) ודגלי תפילה טיבטיים
הנתלים על חבל בתקווה שהרוח תגלגל את
התפילה למקום בו התפילות נענות.
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פדר דפנה
מביאה לנו את עולם המנדלות ,המתחיל
מנקודה מרכזית הנוצרת במעגל ראשון
וסביבה מתפתחים עוד שישה מעגלים
כמסמלים את שבעת מעגלי הבריאה -
ימי הבריאה וכניסה למעגל החיים .על פי
בסיס רעיון זה המאפשר התפתחות אין
סופית ,דפנה יוצרת מנדלות מרהיבות.
ביניהן :מנדלת החיים ,מנדלת מגן דוד,
ומנדלה שנוצרה מעשיה אינטואיטיבית
(בניגוד למנדלה המסורתית) המשלבת את
מקלעת השמש ,פרח החיים ומוטיבים נוספים
אחרים .דפנה תושבת יישוב גן יבנה ,בזמנה
הפנוי היא עוסקת בציור המנדלות ומלמדת
סדנאות העצמה באמצעות יצירתן.
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פודמזו סבטלנה
כל רגע בחיים זה משהו מיוחד  -זו השקפתה
של סבטלנה ,וכיון שהטבע מהווה מקור
השראה עבורה ,היא יוצאת אליו ללכוד
בו רגעים מופלאים ,רגעים ברי חלוף שרק
עדשת המצלמה מנציחה.
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פומרנץ אליה
מציגה תרבות קריאה עכשווית באמצעות
דמויותיהן הפיסוליות של ילדים הישובים
על ספסל וקוראים בספר ,לצדם מונחים
הפלאפונים ש"חלילה" לא יפספסו שיחה...
כמו כן מוצגים ציורים מוצגים ציורים ,דמויות
ילדיות מציצות בין פתחים החוצה .בציור אחר
דמות ישישה אלמונית ,ללא פנים ,העונדת
טבעת זהב על אצבעה ...מי הישישה ומה
הסיפור המסופר כאן? הסיפור פתוח לדמיוננו.
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פוקס אסתר
והפעם אסתר מפתיעה ,הציור הראליסטי
המוכר והמוקפד שלה ,פינה את מקומו
למופשט .וכך והיא מגישה לנו שני ציורים
שנוצרו ביד משוחררת ונזילות צבע .מחד:
הבתים והשבילים  -מעשה ידי אדם ,ומאידך:
הים הפתוח כיצירת הטבע .המוטו שלה:
"בידינו הבחירה הנכונה בצבעים שינתבו את
חיינו".
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פיודורוב אלכס
צלם אוטודידקט ,בזמנו החופשי מלמד צילום
בהתנדבות בתוכנית MASA TLALIM
לבעלי פוטנציאל עליה .בתערוכה הנוכחית
אלכס מציג לנו תצלומי יופי נשי .אלכס
מביים וממקם נשים חושניות בסצנות שונות
והן כמו אינן מודעות למצלמה ,מצויות בתוך
עצמן ומחשבותיהן ,הפריימים הצילומים
נראים כאילו נלקחו מאיזו סצנה קולנועית
רומנטית...
המלצתו היא" :קנה ציוד הכי טוב שיש בשוק
ולמד לנצל אותו לטובת הדמיון שלך ואז
השמיים הם הגבול".
אלכס מספר לנו קצת על עצמו:
"I was born in Moscow, Russia, and
made aliyah to Israel in ’95.I am a former
IDF officer, an SAS programmer, a
husband, and a father, and so many
…other things
I have been absolutely captivated by
photography since the first digital
camera has been released.
In every picture I try to emphasize the
"beauty of the moment and the person.
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פלג יעל
מציגה עבודת פסיפס תלת ממדית המרהיבה,
אגרטל פרחים רב צבע ונפח .הפסיפס (הידוע
גם בשם :מוזאיקה) ,הינו אומנות עתיקה
הקיימת כבר אלפי שנים .הפסיפס המסורתי
היה עשוי מחומרים שהיו בטבע ,כגון שיש
וגרניט .את החומרים האלה חתכו לחתיכות
קטנות ומהן הרכיבו את הפסיפסים שאותם
אנו מכירים כיום מבתי כנסת עתיקים ,כנסיות
וחפירות ארכיאולוגיות.
מזה מספר שנים ,שיעל מעשירה עצמה
בסדנאות שונות לשכלול הטכניקה תוך
התנסות אישית .יצירתה חוצה גבולות,
וכך בשנה החולפת הוצגה עבודת פסיפס
שלה כחלק מפרויקט בינלאומי ,בביאנלה
לפסיפס בראוונה.
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פלם ניצה
אמנית אוטודידקטית ,מציגה שני פסלי
ברונזה בהן מוצגת דמות נשית מכונסת
במחשבותיה.
האם זהו סוג של דיוקן עצמי של הפסלת
עצמה? או דמות נשית אחרת שנוצרה
מהרהורי לבה?
"כשאני מפסלת ,אני מרגישה את מימוש
הפסוק "כחומר ביד היוצר" (ירמיהו י"ח)- .
(ניצה פלם).
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פסח אהוד
מציג ציורי שמן בטכניקה עכשוית .ציור
באמצעות מחשב והדפסתו על קנבס.
בציורים מוצגות דמויות נשיות ארוכות פנים
בהשפעת הצייר הידוע מודליאני .לדבריו:
"צריך לגמוע יופי בכל אשר הוא ,ועדיף לדבר
בצבעים!" אהוד מציג מיצירותיו בתערוכות
שונות .אהוד מספר כי המשותף לעבודתו
בבנק ולעיסוקו בציור הוא אהבתו לבני אדם.
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פרימן רותי
לקראת לימודי תואר שני בתרפיה באמנות.
בזמנה הפנוי היא מאמנת ילדים צעירים
לניהול  .ADHDלדבריה ,האמנות ככלי
חשוב ביותר על מנת לעבוד עם ילדים אלו,
לשם בניית הערכתם העצמית" .אמנות היא
דרך חשיבה והיא גם מפתח לריפוי .היא כלי
השלכתי חשוב במיוחד לעבודה עם חלקי
נפש מודחקים במיוחד מול ילדים .בעזרת
צבע ,מוסיקה ותנועה אפשר להביע יותר
רגש מאשר באינספור מילים ,זהו כלי בלתי
אמצעי ,ראשוני ואותנטי" ( -רותי).
רותי משתפת אותנו במחשבותיה אודות
אמנות והאני מאמין שלה כיוצרת" :היצירות
משקפות את החיבור שלי לחלקים השונים
של הנפש  -פיות ומכשפות ואולי יותר מכך-
להטלת ספק ולחקירת המוסכמות ,הדפוסים
והפרדיגמות האישיות של כל אחד מאתנו.
מה היא מכשפה? בעיני רובנו היא סמל
לכיעור ,רשעות ואולי זקנה? לא ולא ,הרי
בכולנו קיימים קצת מזה ,מזה ומזה...
המכשפות שלי הן דווקא סמל לשמחה,
שובבות וצבע .ומה הן פיות ,אם לא יופי מדויק
ואסתטי ,ואולי הן גם יכולות להיות מצוירות
במשיכות צבע מהירות מרומזות ,על רקע
כהה .הכל אפשרי באמנות ובדמיון ,ומאחר
והדמיון הוא השער לכל שינוי ,הרי שהכל
אפשרי בחיים".
"צא למסע הפרטי שלך ,תתחבר לכל
החלקים שבך ...כולל אלו של העצב ,הכאב
והכעס ,כי רק מהם תצמח לך  -שלווה
אמיתית".
76

| אמנות מבית

פרלשטיין מירה
מוציאה אותנו מהמשרד עם סלסלה קטנה
מלאה כל טוב ,אל עבר מחוזות הנוף
המופלאים של איטליה ורומניה.
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פרץ דודי
נהנה לאתגר את עצמו .וכך הוא מביא לנו
מבט פנורמי ,מוכפל ומרהיב של נוף נמל
בבפונטה גורדה ,ליד מיאמי בפלורידה
בארה"ב  .וכן תצלום נוסף בו מוצג יופיו של
הטבע ,בשילוב מניפולציה ,התערבות טכנית
של תוכנת המצלמה ,שדה כלניות אדום על
רקע דשא ושמיים במשחקי שחור-לבן.
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פרץ שרון
עזר כנגדו ,אשתו של "הצלם" דודי פרץ.
בני הזוג שניהם עובדי הבנק נאמנה ,והנה
מסתבר שגם שרון ,בעלת יכולות צילומיות
משלה .שרון מציגה ,זו הפעם הראשונה
בתערוכה "אמנות מבית" ,פריחת כלניות
אדומה ,תצלום בעל איכות ציורית.
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קופל זאב
מבקש להביא את המציאות היומיומית בעזרת
המצלמה .כך הוא מביא לנו רגע חשוף מואר
ומוכפל ,תצלום מרהיב ובו מוצגת יונת שלום
מוזהבת המשמשת כחנוכייה מאירה וסביבה
שרשרת קישוטי אורות.
זאב מספר" :את הצילום צילמתי בחיפה,
במושבה הגרמנית ,בתקופת חג החגים,
בשעה חמש בבוקר .חשיפה ארוכה של 30
שניות בשיטת צילום שנקראת "משיכת זום"".
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קורולב מרינה
מציגה בתערוכה מקבץ תכשיטים שילוב של
כסף ,אבני חן -גרנט וסברובסקי ,וכן ציורי
פרחי הלילך וכלניות שנוצרו בטכניקה של
צבעי מים על גבי זכוכית צבעונית .טכניקה
זו מקנה לעבודה אופי מסוים של עבודת
ויטראז' ,כיון והזכוכית מאפשרת לאור לחדור
דרכה.
לדבריה" :אני מקבלת השראה מביקור
במוזיאונים ברחבי העולם ,וקריאה רבה על
אמני העבר .אני מאמינה שכל דבר ניתן
לראותו כאמנות .חשוב לי לגוון וללמוד
נושאים חדשים בתחום .אמנות זה משהו
רוחני ,פנימי ,שבא לידי ביטוי ביצירות שלי".
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קישון מנחם
מחבר פיסות אבן שונות ,מצייר עליהן ומייצר
את הקסם  -יצירות הפסיפס .בעשור האחרון
מנחם עוסק ביצירה במדיות שונות ,לדבריו:
"בכל אחד מאתנו טמון זרע היצירה ,ומי
שמעז להוציא את התשוקה אל הפועל,
תבוא עליו הברכה" .והפעם מנחם העז ,זו
פעם הראשונה שהוא מציג בתערוכה ,ובין
יצירות הפסיפס שלו הוא מקדיש את אחת
היצירות לזכרו של נועם גולדמן ז"ל ,שנפל
במלחמת לבנון השנייה.
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קלניקר אקטור דויד
צלם אוטודידקט ,הציג עד כה בתערוכות
יחיד וקבוצתיות בארץ ובעולם .לדבריו ,כצלם
הוא מקפיד על מספר עניינים :קומפוזיציה
טובה ומעניינת ,עבודה נקיה ,חדות התמונה,
משחקי אור וצל ומשחקי השתקפויות .את
ה"אני מאמין" שלו הוא מיישם כמובן ,והרי לנו
תצלום נפלא של הפסל הסביבתי "Cloud
 ,"Gateיצירתו של הפסל .Anish Kapoor
הפסל ממוקם בפארק המילניום בשיקגו.
אקטור צילם את הפסל מנקודת מרכז
הפסל מבפנים .וכך נוצרה חוויה ויזואלית
מעגלית של השתקפויות  -טבורו של עולם.
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קפיטולסקי מרגריטה
"עץ הרימון נתן ריחו ,"...ריטה מביאה לנו
ניחוחות ויופיו של הטבע :רימונים בשלים
ובקועים בגרעיניהם האדומים לצד פרח
תורמוס ההרים הסגול ועליו פרת משה רבנו,
רגע לפני מעופה.
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קרוטהמר נגה
לדבריה של נגה" :בכל דבר בטבע יש
משהו מן המופלא" ,היא מציגה תצלום טבע
המשרה תחושת שלווה ורוגע.
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קרן גלית
קונדיטורית מוסמכת ,תושבת אילת ,ממתיקה
לנו את התערוכה בפסלי בצק סוכר.
גלית מציגה סצנת "קפה ועוגה" במפגש
של בובותיים ,בהשראת בובות הבלייט
( )Blytheשנוצרו לראשונה בשנת .1972
הבובות מאופיינות בראש גדול ממדים
ביחס לגופן ועיניים גדולות המאופיינות
בצבעים שונים .רק בשנים האחרונות הן
זכו לפופולריות לאחר שאשת עסקים יפנית
הפכה אותן לכוכבות קמפיינים ,אביזרים
וניירת .אספנים קונים אותן במחירים
מופקעים .וישנן מהדורות מיוחדות.
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רגס יניב
מעניק לנו נקודת תצפית ממעוף הציפור-
אודות נמל תעופה בן גוריון.
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רחמני יונית
מציגה אמנות שימושית .מפתיעה בשינוי
סגנוני .בעבר הציגה יצירות רישומית
מינימליסטיות ברישום בברזל .כעת את
המינימליזם מחליף גודש ועושר צבעוני
ופרטים מרובים וצפופים ביצירות שנוצרו
מעיסת נייר ועליהן ציורים אורנמנטאליים
בהשראת ובהשפעתה המשכרת של הודו,
בשילוב אלמנטים מהטבע פרחים ,בעלי חיים
ונגיעות גראפיות (יונית מגיעה מעולם העיצוב
הגרפי) .וכך בטכניקה חדשה זו היא מציגה
מקבץ יצירות מגוון ומרהיב .בחלקן חבוי
הומור ,כך למשל מוצגת קערה שהיא כגוף
של בעלי חיים דמיוני ולו רגליים וראש.
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רפקין בירמן יוליה
מציגה פסל ,מעמד דמוי עץ לשעון נוזלי
בהשראת ציורי השעון הנודעים בציורו של
הצייר סאלבדור דאלי -
("The Persistence of Memory", Dali ,1931).
השעונים סימלו בציוריו הסוראליסטים
את היחסיות של המרחב והזמן .סמל לזמן
החולף ,הם הופכים נוזליים ומפסיקים
לתפקד ,ובכך התייחס דאלי לעיוות הזמנים
הנוצר במוחו של החולם או הישן.
יוליה מציינת כי באמנות יש חשיבות לחוש
את החומר ולמגע הישיר בידיים.
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שאודר מיכאל
לוקח את עניין הצילום ברצינות .הוא מתכנן
את מוקד האתר הצילומי ,משתמש בציוד
מקצועי ולומד ללא הרף תוך ניסיונות
ומפגשים עם עולם הצילום .מיקי ניחן בכשרון
לתפוס את הרגע ,את הזווית ,תוך כדי
התייחסות לאור ולאופן לכידת הסיטואציה
הייחודית בעדשת המצלמה .הוא מציג לנו
מספר תצלומים איכותיים ומרתקים .מיקי
מספר" :כחלק מטיול לא שיגרתי לקובה,
הגעתי לבית קברות ,היה מקום מסוים בו
חפרו קבר ,וכלב ישב שעות על המצבה,
נאמן לאדונו ,באשר הוא נמצא ."...תצלום
זה צולם בקומפוזיציה מרכזית ,תוך עיבוד
הצילום לשחור-לבן המקנה נופח מרתק
נוסף לתצלום ,כל המרכיבים יחדיו יצרו
תצלום אנושי מרגש ,חד פעמי.
עוד מקובה ,מוצג תצלום של מכונית כחולה
השועטת מולנו על פני כביש בוצי .תצלום
מרתק נוסף צולם בעת חשכה בו נראית
בחורה העומדת במרכז הכביש ומצדדיה
וכמו גם מעליה ודרכה קרני אורות של
רכבים ,אורות אלכסונים בוהקים .האם
מדובר כאן בדמות בשר ודם? האם זה זיכרון
עקוב מדם? הסיפור פתוח לדימיונכם .מיקי
מספר אודות התצלום" :צילמתי בכניסה
למצדה ,בארבע לפנות בוקר .הדוגמנית
ניצבה במרכז הכביש כאשר משני צדדיה
נסעו רכבים והאירו ,הצילום צולם בחשיפה
ארוכה ,כך שהתאפשר "מריחת" האורות
הקדמיים והאחוריים".
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שגיא טוביה
יוצר ,צורף ומעצב תכשיטים ,יצירת אמנות
ייחודית עשויה כסף ,שהינה שילוב של
טכניקות ,מיומנות אמנותית וטכניות,
וחומרים מן הטבע .כך למשל הוא מציג
בתערוכה שרשרת ולה תליון כסף ,דמוי
פרח הבוגנוויליה ,וכן שרשרת כסף ולה תליון
משולב של יציקת פרי העוזרד.
טוביה מבקש לצטט את המשורר והסופר
אדגר אלן פו (" :)Edgar Allan Poeאמנות
היא מסירתן הנאמנה של אבחנות
החושים בטבע מבעד לצעיף הנשמה".
טוביה מציין כי יש נקודת חיבור בין יצירותיו
לעבודתו בבנק ,גישתו המשותפת לעיסוקיו
בתחומים השונים היא כי "יש להסתכל
מחוץ לקופסא ,ולאפשר דיאלוג עם ספקים
וקבלנים מנקודת מבט רחבה ופתוחה".
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שי-נחום אביבה
בשפה ציורית אישית ומגובשת שפיתחה
אביבה בשנים האחרונות ,היא מציגה
שני ציורים .בציור רב צבע והתרחשות,
המכונה "האמנית כילדה" ,אביבה
מבקשת להציג את ה"צבר החדש"
בדמותה שלה כילדה .לדבריה" :כילדת
דור שני שנולדה בארץ ,התפיסה היתה
ליצור אזרח ישראלי חדש ששורשיו בארץ
ישראל ,ומחיקת העבר .מפת הארץ ללא
גבולות המצוירת ברקע ,מסמלת זאת.
הילדה בציור מתוארת כמציירת במחברת
ובספר – משל לעיסוקי בציור כיום ,ואילו
הכוכבים המוצגים בציור הם כתזכורת
לציונות ולדגל שהוצע ע"י הרצל ,לכל
אלה מתווספת אורנומנטיקה ממקורות
השפעות שונות :מאטיס ,גוגן ,אר-נובו".
בתערוכה מוצגת יצירה נוספת" :ללא
כותרת" ,באקריליק על עץ ,שם מוצגת
דמות אמה של אביבה כ"איקונה" ,כשהיא
מוכתרת ע"י מלאכים קטנים (איקונה
שהיא סוג של רדי מייד ו"קדושה" פרטית
של אביבה) ,וכן בתחתית הציור מוצגת
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דמות ילד ,בנה של אביבה.
"עבודתי בוחנת את הגבולות בין
האמנות ה"גבוהה" ל"נמוכה" .מלאכת
היד המאופיינת כעודפות וריבוי פרטים,
דקורטיביות מודגשת ונטייה לקישוטיות,
כל אלה משויכים ל"נמוך" ול"לא נחשב",
אך לאחרונה חוזרים למרכז העשייה
האמנותית .במהות יצירתי ,העמלנית
והפתיינית ,אני מבקשת ללכוד את
מבטו של הצופה אל הדמויות שבציורי
המשתלבות בתוך המארג השטוח
והצבעוני של שטיח אוריינטלי ,את
מצע הציור מדמה אני למלאכת רקמה.
ראשיתו של הציור בתצלום אישי המוטבע
בחפץ יומיומי כגון :שטיח ,כד ,אורנמנטיקה
מזרחית ,אותם אני משלבת בסיפור אישי.
המהות המבדלת של עבודותיי היא בחינה
של זהות ופורטרט עצמי המשולבים
במסורת ובתרבות האישית שלי במטרה
לשלב בין מזרח למערב"( - .אביבה שי-
נחום).

שיץ אהד
מציג רישום על צלחת פורצלן 25 ,ס"מ
קוטר .היצירה מתארת פעולת הורדת חולצה
ברישום קווי על גבי צלחת פורצלן.
יצירה ייחודית זו נוצרה בהשראת אומנות
הסילואט (המציגה רק את קווי המתאר של
העצם ,כאשר החלל שביניהם מלא בצבע
אחיד וללא פרטים) מהמאות הקודמות ,וכן
בהשראת אמנות בת זמננו ,דוגמת האמנים
העכשוויים :ג'וליאן אופי ( ,)Julian opieשחלק
מיצירותיו הינן רישומים על כלי קרמיקה
שימושיים וכן האמן הישראלי  -גיל מרקו שני.
שני אמנים שבאמצעות רישום ומעט פרטים
יוצרים את היצירה.
לדבריו" :האמנות והאסתטיקה נמצאות
סביבנו בכל מקום .אפילו פעולות שגרתיות
וחומרים יומיומיים המקיפים אותנו יכולים
לשמש מקור השראה".
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שיריאן חלפון נאוה
מציגה שינוי והתפתחות משמעותית באמנות
שלה ,תוך שהיא מושפעת מהאמנית הנודעת
 .Francoise Niellyחלק מיצירותיה הן
העתקים של היצירות הנודעות ,בעקבות כך
הפלטה שלה הפכה לנועזת יותר (כמו נאוה
עצמה) וכך גם אופן השימוש והשמת הצבע
מבטא דרך אחרת בעשיה הציורית שלה כפי
שהיתה עד כה.
בתערוכה מוצג ציור המכיל משטחי צבע
עזים המונחים זה לצד זה :ורוד בזוקה
לצד זהוב זרחני לצד סגול ,הניגודיות של
הצבעים ואופן הנחת משטחי הצבע מקנים
זוויתיות ועומק ,וכמו מפסלים את פני הדמות
המצוירת.
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שכניק מרדכי (מוטי)
מגלף ומפסל בעץ .יופיו הטבעי והגולמי של
העץ הופך ליצירה ייחודית ולאמנות שימושית,
באמצעות שימוש בסכיני גילוף ואזמלים
עדינים ומכות פטיש מדויקות ,מוטי יוצר לנו
אהבה .שתי יצירות פיסוליות המבטאות זוגיות
ואהבה ,וכסא בר המזמין אותנו לישיבה.
מוטי עובד הבנק מזה  36שנה .נכה צה"ל,
לדבריו"" :בית הלוחם" מקום העוזר בשיקום
ונותן אפשרויות רבות להתנסות במספר גדול
מאד של תחומים .עבודות העץ הם אפשרות
מושלמת לשלב "ידיים טובות" ואפשרות
להביע את יכולת היצירה".
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שם-טוב אלי
מצלם מספר שנים ולדבריו ,לומד ומתמקצע
עם הזמן .אלי מתמקד בעיקר בצילומי נוף
ותרבויות .להגדרתו הוא מחפש "זווית אחרת"
את המשהו השונה בנוף ,באמצעות נקודת
מבטו .כך הוא מציג בפנינו מקבץ סירות
מיותמות עזות צבע ,שצולמו במלטה.
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שמואל בנימין
פותח לנו חלון אל עבר יפן המסורתית.
בתצלום אחד מוצג מקדש ,פביליון הזהב -
בקיוטו ,הנחשב לאחת מיצירות המופת של
האסתטיקה היפנית ,היושב ליד פני אגם וגן
יפהפה .ובתצלום השני פני רקדנית מתוכשטת
ומאופרת המציגה אמנויות במה מסורתיות.
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שמיס מיכאל
מביא לנו פרגמנט של סימני הזמן בתצלום
אותו הוא מכנה" :תורת המספרים".
בתצלום נראה חלק ממבנה ישן ,ברחוב
השוק  10בתל אביב ,על קיר המבנה כתובית
ישנה ומעומעמת המעידה על כך כי המבנה
שימש בעבר כקו-אופ הנמל .לצדה כתוביות
שחוקות אחרות וכתוביות עכשוויות יותר ,כל
אלה בצירוף טיח וצבע מתקלף ,חושפים את
סיפוריו המשתנים של המבנה .סימנים בזמן,
וחיבור בין עבר להווה .לדבריו" :העובדה שכל
מתקין ,הציב שילוט מבלי לפגוע בשילוט
הקודם ,נותן חומר למחשבה  -מדוע לא ירד
השילוט הקודם? ואולי יש כאן משהו מיסטי
במספר  ?10אני איש מערכות מידע בבנק
ועוסק במספרים .סדרות של מספרים וצורות
שונות שלהם מושכות את העין שלי".
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שמש אפי
אפי מנהל הבית בישראכרט .החל לפסל
בעקבות חברתו יפה מזרחי .לדבריו הוא
שואב השראה מיפה מורתו והם מפסלים
יחדיו .בתערוכה אפי מציג שלושה פסלי חמר
של דמויות גבריות .דמות של בחור שרירי
במלוא כוחותיו ,עוצר לרגע מעבודתו ורוכן
לעבר ברז מים ,ולצדו שני גברים נוספים
בגיל של אמצע החיים ,יושבים שקועים
בהרהורים ...עתידנו לאן...
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שפיר דרור
לדבריו" :העבודה בבנק מסייעת לי להבחין
ולהתבונן לא רק בגלוי ובברור לעין ,אלא
גם פנימה ,אל החבוי והנסתר" .דרור מבקש
להביא את החיים כפי שהוא רואה אותם
אל הצופים ,לעורר עניין ומחשבה נוספת.
ובהמשך לדבריו הוא מציג תצלום קיר ברחוב
חיים בן עטר ,ליד גינה ציבורית ,בשכונת
פלורנטין בת"א ,על הקיר ציור גרפיטי ובו
מצוירים גיבורי רוק צעירים ויפים ,אלה שהלכו
בטרם עת ונשארו יפים לנצח :גי'ם מוריסון,
איימי ווינהואוס ,קורט קוביין ועוד .והם כמו
מביטים עלינו מלמעלה...
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שפלטר נופר
לומדת זו השנה השמינית ציור ורישום במכון
לאמנות חזותית פתח תקווה אצל האמן
אנטון בידרמן .מציירת מתוך התבוננות,
בגישה ריאליסטית.
מקור השראתו של רישום הדיו "גוונים של
ירוק בשחור" הגיע מהשפה הציורית של
עבודות הדיו של ואן גוך .לצד רישום זה היא
מציגה ציורים בצבעי מים על נייר ,כך בציור
"בריטניה אהובתי" מוצג נוף אורבני בלונדון
 השמיים דרמטיים מול מבנים צפופיםמתקופות שונות כמו נלחמים על מיקומם.
וציור נוסף בצבעי מים בו מוצג מפגש עוצמתי
בין שמיים שעל גבול סערה בנוף פסטורלי
ירוק ומואר.
לדבריה" :אמנות אמורה לכוון את המבט
שלנו לנקודות אותן אנחנו נוטים ל"פספס"
במרוץ החיים ,להאיר את שכבר הפסקנו
להתבונן ולהתעניין בו .אני מתעניינת בעיקר
בנקודות העימות וההרמוניה בין טבע
למעשה ידי אדם ,בין נוף פראי לנוף אורבני".
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שרת יורם
מציג לנו את החיים הטובים של הגיל
השלישי ,בין ביקוריו התכופים בניו יורק אצל
משפחתו ,בנותיו ונכדיו ,הוא רושם את העיר
הסואנת .בתערוכה הנוכחית הוא מציג לנו
רישום בטושים על נייר .רחובותיה הסואנים
ואנשיה של העיר ,עבודת רישום צבעונית
גדושה בפרטים.
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תמרי חנוך
מביא את אדריכלות הטבע ,הים וסלעיו
במלוא עוצמתם כפי שהם משתקפים
בתצלומיו .בעקבותם עולה בחנוך המנגינה,
שירו של אלתרמן " -גדליה רבע איש"

"...וְדַ י ָס ַח ְב ִּתי ְּכ ָבר ַ ׂש ִּקים
וְרַ ְצ ִּתי ֵה ָּנה ׁ ָש ָּמה -
ֲאנִ י רו ֶֹצה לַ ֶּמרְ ַח ִּקים,
ֲאנִ י רו ֶֹצה ַה ּי ָָּמה.
ֹל-גדוֹל
ִּכי ָהעוֹלָ ם ָּגדו ָּ
ָצרִ יךְ לִ רְ אוֹת ּבוֹ ֶאת ַה ּכֹל,
ֶאת ֶה ָערִ ים ו ְַהׁ ְּשלָ ִטים
ו ְֶאת ֲע ֶ ׂשרֶ ת ַהׁ ְּש ָב ִטים"....
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