נטע מור" ,תענוג" ,בית הספר כרמל זבולון ,יגור

קטלוג אינטרנטי
עבודות נבחרות
תלמידי מגמת
אמנויות העיצוב
חלק ב .מאותיות מ-ת

מנהל תקשוב
טכנולוגיה ומערכות מידע
משרד החינוך

תש"פ 2020

מאי פלבן
Dance in the City
תיכון "בן צבי" ,קרית אונו
אמנות דיגיטילית ,קולאז' דיגיטאלי ,גילוף
בלינולאום ,הדפסה על בדים ורקמה

הפרויקט שלי נולד מהתעניינות
בבניינים ובשמיים ,אהבה לקולאז'ים,
לצבע ,לצילום .הוא התחיל מניסיונות
צבעוניים פשוטים על גבי תמונות
שחור-לבן שצילמתי בברלין ומהר מאוד
התאהבתי בתוצרים .כשחזרתי לארץ,
חיפשתי מושא עבודה חדש והבחירה
בתל אביב הייתה טבעית .תמיד נהנתי
לצלם את העיר .הבלאגן ,הצבעים,
הגרפיטי והאנשים הפכו את תל אביב
למעניינת עבורי .כאדם שלפעמים
שוקע בחלומות בהקיץ ,הפנים שלי
הופנו מעלה ,וגיליתי עולם חדש.
התמונות שלי מביאות בפני הצופה את
זווית הראייה שלי ,ודרך העיבוד שלהן
אני משתפת את קו המחשבה שלי.

Dance in the City,מאי פלבן

מאיה כהן
בתאבון
תיכון אלון רמת השרון
אקריליק על דיקט  40x60ס"מ

ישנן אינסוף הגדרות לאוכל.
אם כל העולם היה מסעדה ,איך היו נראות
המנות ומה היה בתוכן?
סלט :ערבוב של ירקות או פירות .לפי מילון
"אריאל" סלט יכול להיות הסוג עליו דיברתי
או "ערבוביה" .הרבה דברים בעולם יכולים
להיכנס לקטגוריה של עולם כערבוביה.
מחית :לפי האקדמיה ללשון העברית,
מחית היא מזון מבושל מעוך או טחון .והרי
כל גוף או עצם מעוך יכול להיחשב למחית.
מרק :לפי האקדמיה ללשון העברית ,מרק
הוא תבשיל נוזלי ,ואם כל תבשיל נוזלי הוא
מרק ,גם כדור הארץ יכול להיכנס
לקטגוריה זו.

מאיה כהן בתאבון

מאיה פיטוסי
"תמונות רחוב"
קריית חינוך מעיין-שחר
 7עבודות ,גילוף על משטחי עץ ,לאחר
הגילוף עברתי עם גלגלת צבע הדפס
שחור.
גודל 50/70:ס"מ

עבודתי נעשתה מתוך מחשבה
להנציח רגעים שנראים לא
חשובים ,רגילים וחסרי משמעות
ולהחיות אותם ולהראות את אותם
הרגעים שחולפים על ידם ,כמו
הומלסים ,קבצנים וגם רגעים
אחרים .רגעים אלו הם חלק חשוב
שכדאי לשים אליהם לב יותר.

מאיה פיטוסי
תמונות רחוב

מוחמד שלבי
יתום
ב"ס תיכון למריג' לעיצוב ואמנות  -נחף
טכניקה מעורבת על בד 210 :ס"מ  110 /ס"מ

אני מוחמד שלבי ,אמי נפטרה לפני זמן לא רב.
הייתי קטן ואמי הייתה צעירה כשנפטרה.
רציתי לבטא את רגשותי כלפי אמא והקשיים שלי ,כי היא חסרה לי,
אני מרגיש לבד.
הבעתי את רגשותיי בצורה ישירה ,עם התייחסות פילוסופית בתוך
העבודה.

מור אצילי
פגמים ייחודיים
הרב תחומי עמק חרוד ,עין חרוד
 10צילומים

פרויקט הגמר באמנות הביא אותי לחשוב על עצמי ועל מה שמייחד
אותי.
חיפשתי משהו חזותי ,חיצוני .הרווח הגדול בין השיניים הקדמיות שלי
תמיד נראה לי כפגם .כשהייתי קטנה התביישתיבשיניים שלי וניסיתי
להסתירן בכל דרך אפשרית.
היום ,כשבגרתי ,אני רואה את הרווח שלי כמשהו ייחודי ,לא כמגרעת או
כדבר המכער אותי.
למדתי לראות שלכל אדם יש משהו קטן ,חיצוני שמציק לו וכל אחד
מתייחס לפגם באופן שונה.
בחרתי להציג את הפגמים המפריעים לנערים ונערות בני גילי ואותי
בתוכם ,לכל אחד מהם יש משהו ייחודי משלו.
יצרתי סידרה בת שתי תמונות ,לכל מצולם תמונה המנציחה אותו
מקרוב ,ללא קישוטים ואיפור ,כשהוא מביט היישר למצלמה וה"פגם"
נחשף.
כך מודגש יופיים של המצולמים והפגם מוסיף ייחוד משלו.
התמונה השנייה מציגה את המצולמים בפעולה שהם אוהבים לעשות
והיא מייחדת אותם .על מנת להראות כי ה"ייחוד" של כל אחד מהם ,לא
מונע ממנו לעשות מה שכל נער או נערה עושים בגילם.

מור אצילי ,פגמים ייחודיים

מוריה זמיר
זום אין זום אווט
תיכון "רמות ים" מכמורת
מיצב מסכות גבס ,גדלים משתנים

אחד הדברים שמעניינים אותי הוא משמעות
חייו של אדם כבן אדם יחידני בעולם לעומת
היותו חלק מקולקטיב .מעניין אותי הפער בין
העולם הפנימי של כל אחד לעומת הריחוק
שמתקיים בין אנשים.
אנחנו חווים כל כך הרבה ומרגישים שהחיים
שלנו זה הדבר היחיד שקיים .אבל הרבה
פעמים המשמעות טמונה במה שאנחנו
מספרים לעצמנו .כל אחד חי את חייו ועושה
שלו ואין כל כך משהו מעבר .יחד עם זאת,
באותו זמן הרגש שלנו והחוויות שאנחנו
עוברים הם הדברים הכי חשובים ועוצמתיים
שיש.הניגודיות הזו רתקה אותי ,העלתה אצלי
שאלות ,וחשבתי רבות כיצד אפשר להתייחס
אליה באמנות .במהלך העבודה על הפרויקט
ניסיתי לתרגם את המחשבות האלו לעבודות.

מוריה זמיר  ,זום אין זום אווט

ציורים ,טוש אקרילי על בד 50/70 ,ס"מ כל אחד

צילומים מטופלים 42/29.7 ,ס"מ כל אחד

צילומים מתוך עבודת וידיאו

מיכאל בקר
חלום בַּ לָּ הֹות
תיכון חקלאי "כדורי",
גליל תחתון
שמן על עץ 200x100 ,ס"מ

בפרוייקט שלי בחרתי ליצור קולאז'
ציורי של סצנות שונות שנראות
כסיוט ,לפיכך החלטתי ליצור את
העבודה בסגנון סוריאליסטי בעזרת
עיוות המציאות ,שילוב אלמנטים
בלתי מציאותיים ושימוש בצבעים
רבים ,מגוונים ובוהקים .השתמשתי
בצבעי שמן בשביל למרוח בצורה
חלומית את הצבעים הניגודיים אחד
לתוך השני .לקחתי השראות
מתולדות האמנות מיצירות כמו
"הצעקה" ו"מלאך נפול" .המחשתי
בעבודה שלי את הרבדים השונים
של הסיוט :פחד ,ייאוש ,סבל,
כישלון וחורבן – בתוך מסגרת של 2
מטרים .הסוריאליזם מרתק אותי
ומאפשר לכל אחד להוציא את
עולמו הפנימי ביותר על הקנבס
בצורה הכי אותנטית ,וזה בדיוק מה
שעשיתי בפרוייקט שלי.

מיכאל בקר ,חלום בַּ לָּ הֹות

מיכל כהן
17
המוסד החינוכי מבואות עירון,
עין שמר
וידאו ,צילום ,אקריליק על בד

בעבודתי חקרתי נושאים הקשורים להתבגרות
בעידן האלקטרוני והדיכוטומיה בין גוף לנפש
דרך התנסויות בטכניקות שונות.
לקחתי השראה מאי-השלמות המושלמת
בצילומיה של נאן גולדין ,הקצב הגס בסרטיו
הניסיוניים של סטן ברקהאג' ,העירום המלנכולי
בציוריו של אגון שילה ואמנים נוספים דומים.
כתבתי פעם ביומן "..לדעת רגש זה להיות ריק.
להרגיש זה ."..הוספתי מילה ואז קשקשתי
מעליה וגם מעל הבאה ועדיין אני לא בטוחה .אני
מקווה שהעבודה שלי משלימה את החסר בדרך
כלשהי.

סרקו לצפיה
בסרטון:

סרקו לצפיה
בעבודה המלאה:

דיו על ניירx15 20 ,ס"מ

אקריליק על בד 50x60 ,ס"מ

מיכל כהן17 ,

אקריליק על בד 18x24 ,ס"מ

דיוקן עצמי ,קולאז' על עץ 170x90 ,ס"מ

אקריליק על בד 40x40 ,ס"מ

מיכל רוטקו
מקום אחר
תיכון "נופי גולן" ,קצרין
 7ציורים  80x60ס"מ ,עפרונות פסטל ,גירי פסטל ,פחם
ואקריליק על מצע .pvc

בעבודה שלי רציתי לדבר על בריחה ,ועל ההתמודדות
עם הדברים שגורמים לנו לרצות לברוח מדברים
שונים בחיים.
רציתי לספר סיפור שיהיה עבורי דוגמא  -שיראה לי
את הדרך הלאה ושיעזור לי להבין דברים .אני מספרת
סיפורים בשביל להבין את עצמי ,ואני תמיד מקווה
שאיכשהו הסיפורים האלה יעזרו לעוד מישהו חוץ
ממני להרגיש קצת יותר טוב עם עצמו.
הייתי רוצה שמי שיסתכל בציור יראה סיפור שלו ובכך
יחוש שהוא מספר סיפור אישי .מטרת העבודה היא
לתת מקום לסיפורים השונים שנוצרים אצל אנשים.

מיכל רוטקו ,מקום אחר

מיקה בהרב
התשובה פשוטה
מבואות עירון
ציורים בצבעי אקריליק על קנבס ועל גיליון ,ציורים בצבעי מים
על דף לצבע מים

רציתי ליצור תוצר שמי שמכיר אותי מייד יזהה
שהוא שלי .החלטתי לצייר נוף שאני רואה מול
העיניים דרך הבעה ורגש ופחות באמצעות
ביטוי של רעיון .פשוט לשים את הצבעים
ולראות מה יקרה ,כלי לרגש ולפורקן.
האמנים האקספרסיוניסטים נתנו לי השראה,
עם המכחול ביד והנוף בעיניים.
קשה להגיד אם באמת הצלחתי להיצמד
לנקודת הפתיחה המקורית או שנשאבתי בכיף
לתוך ציור:
למה בחרתי לצבוע את השמיים האלה דווקא
בכתום? למה דווקא את הפרטים האלה
בחרתי להוריד? התשובה פשוטה – לא יודעת,
הרגשה.
אקריליק על קנבס 150*100 ,ס"מ

צבעי מים על נייר 30*42 ,ס"מ

אקריליק על נייר 70*100 ,ס"מ

בהרב מיקה
התשובה פשוטה

צבעי מים על נייר 30*42 ,ס"מ

אקריליק על קנבס 90*75 ,ס"מ

מירא אבו נעמה
בריונות
תיכון עתיד אלמג'ד ,טייבה
אקריליק על קנבס
 50*70ס"מ
"בריונות" הינה מילה גסה ,המלווה אנשים רבים לאורך כל חייהם .אנשים רבים מכל
הגילים נתקלים במקרים של בריונות ,בין אם הם חווים אותה בעצמם או שהם עדים
לה ,או אלו שמפעילים בריונות כלפי אחרים .במרחב הבית-ספרי כולנו נתקלים
במקרים שכאלה .לכן בחרתי להעלות סוגיה זו באותו מרחב שמחביא בין חלליו
פשעים ,רובם מוסתרים וחלקם גלויים.
כשהצבע אומר הכל ,אין צורך בצילום של אדם כאוב ,לא צריך ציור של אדם שבור,
מספיק לי צבע חם נועז ,צבע פולט ורועש ,צבע צועק.
בחלקה התחתון של היצירה ,הוספתי משפט מסכם לחוויה.
צבע העור שלי ,צבע העיניים שלי ,צבע השיער שלי.
האם הצבע הוא הערך של האדם? בריונות

לא משנה איזו משפחה ,באיזו עיר ,לאן אני שייך או אפילו מאיפה באתי! כולנו
אדם! בריונות
אין הבדל בין גבוהה ונמוך! בריונות
מוציא דיבורים מפיך ללא חשבון! בריונות
לא צריך שצורת גופי או משקלי ימצאו חן בעיניך/בעינכם! בריונות

צבע העור שלי ,צבע העיניים שלי ,צבע השיער שלי.
האם הצבע הוא הערך של האדם? בריונות.

מירא אבו נעמה ,בריונות

לא משנה איזו משפחה ,באיזו עיר ,לאן אני שייך או
אפילו מאיפה באתי! כולנו אדם! בריונות

מוציא דיבורים מפיך ללא חשבון! בריונות

לא צריך שצורת גופי או משקלי ימצאו חן
בעיניך/בעינכם! בריונות

מיתר עטר
שמחת החיים
"עמקים תבור"
ציורי רישום בעפרון ,שני רישומים ,21.10*29.7
רישום 29.7*42

עבודת הגמר שלי עוסקת באחיין שלי  -אגם
ובאחיינית שלי  -אופק .בעבודה שלושה
דיוקנאות.
אגם ואופק מאוד משמעותיים עבורי ,הם
האחיינים הראשונים בחיי ובכל פעם מחדש
הם גורמים לי להרגיש אהבה שאינה תלויה
בדבר.
חשוב לי להדגיש את האושר ,החיוך והקשר,
החיבור ואהבה שיש ביניהם.
דיוקנאות תמיד סיקרנו אותי .זה נראה לי
אתגר בלתי אפשרי.
אני מאושרת וגאה שהצלחתי להביא לידי ביטוי
את האושר והשמחה בחיי  -האחיינים שלי.

מיתר עטר ,שמחת החיים

ציורי רישום בעפרון ,שני רישומים  ,21.10*29.7רישום 29.7*42

מעיין וייס
נקודת מבט
ביה"ס תיכון חדרה בית אליעזר
רישום ,צבעי שמן  ,אקריליק ,על קרטון בגדלים שונים ,דיקט
 1.22כל  2.43וקנבס בגודל 1מ' על  70סמ .רישום בחוטי ברזל.

כשהייתי ילדה ,אנשים שראו אותי היו בטוחים שמוצאי מסין
בגלל העיניים המלוכסנות שלי ,כך ,שמגיל צעיר עיניים
בשבילי הם "אישיו".
הציור הגדול של העיניים מורכב מהרבה עיניים קטנות,
השונות זו מזו בצבען ובצורתן .כשמתרחקים מהציור ניתן
לראות שכל העיניים הקטנות האלה מתלכדות לכדי עין אחת
גדולה.
באמצעות העבודה הזו רציתי לומר שלא משנה מה המוצא,
המין או המעמד ,בסופו של דבר כולנו שווים והעין השלמה
מסמלת את השוויון ולא את השוני.
העיניים מהוות רישום קווי מחוטי ברזל ותלויות מהתקרה
מהוות אשליה אופטית של העין על העין.
הדיוקן העצמי שיצרתי מדגיש כמה העין היא איבר משמעותי
לגבי.

מעיין וייס –נקודת מבט.

מעין אופק
מפלצות וחברים
תיכון עירוני א' ,תל אביב
רישומים בעט שחור על נייר
 21ס"מ  29.5 xס"מ

העבודות שלי הן סדרות של ציורים .כשמסתכלים עליהן באופן
כרונולוגי ,ניתן לראות מעין התפתחות אבולוציונית של הדמויות
שיצרתי .ציירתי ללא מחשבה או כוונה ,אלו הגיעו דווקא בסופה
של כל יצירה ,דרך שאלות שונות:
כיצד הדמויות הולכות? מתקשרות? ממה הן מורכבות? ובעיקר:
אם היה עולם בו הן קיימות ,איך הוא היה נראה?
העבודות בסדרה הן תהליך של חקירת יצורים שונים בסגנונות
מגוונים שבסופו הגעתי לצורה הסופית של התפתחות היצורים -
מפלצות משונות עם חלקי גוף שיכולים להיראות אנושיים ויש
להם מפרקים רבים.
עבדתי עם ציוד פשוט שלדעתי טרם מאוד לעבודות.
בזמן שיצרתי ,הרעיונות המשונים שעלו בראשי נכנסו לציור ,ללא
סינון והיסוס .דרך העבודה הייתה מאוד משחררת ומהנה עבורי
לכן יכולתי לעבוד בצורה חופשית שמבטאת את המחשבות שלי
בדרך הטובה ביותר.

מעין אופק ,מפלצות וחברים

מעין לביא
ללא שם
תיכון "רעות לאמנויות" ,חיפה
 2ציורים ,שמן על בד 90X70 ,ס"מ

מזה תקופה ארוכה שאני עוקבת אחרי אחי הקטן ,אופק,
עם מצלמה ומקפיאה רגעים מחייו ללא ידיעתו .בתמונות
נתון אופק בעולמו האישי ובכך משקף חוויה אותנטית של
אינדיבידואל בעולמנו המודרני ,כאשר התחושה הכוללת
החובקת את מציאותו היומיומית היא של ניכור והדרה.
תמים ואדיב ככול שיהיה ,מודר אופק מן החברה בעוון
חולשתו ושונותו כאחד הסובל מבעיות תיקשורת ,דבר
הנוגע לכל אספקט בחייו וניכר אפילו ברגעים בהם
מניחים לו לנפשו.
בעבודותי ציירתי את אופק כצופה מהצד אל עולמו .דרך
הציור שאפתי להעביר בצורה הריאליסטית ביותר את
מציאות חייו של אופק אל הצופה ,ובכך להפכו לצרכן "יד
שלישית" של החוויה הקשה ולשותף בה – גם הוא כמוני,
אינו אלא צופה מהצד.

בציור הראשון נראה אופק לאחר מקלחת שרוע בחלל
בלתי מוגדר של כתמים אדומים .בשינתו התמימה הוא
חשוף אל העולם ובעת ובעונה אחת מנותק ממנו.

לביא מעין

בציור השני ניתן לראות את אופק
יושב באמבטיה מכווץ ומכונס
בתוך עצמו.
הוא שרוי במעין טרנס  -מרותק
מזרזיפי המים הבוקעים מראש
האמבטיה ושוכח מסביבתו .והזמן
ממשיך לזרום כמו מים.

שמן על בד 90X70 ,ס"מ

נגה סידי
הכוחות הפנימיים שלי
תיכון אורט גרינברג טבעון
 6ציורים שגודלם הם  50/40ס"מ
צבעי אקריליק על בד

בקבוצת עבודה זו אני מציגה את היכולות שלי
וכוחותיי הפנימיים .הסיבה שבחרתי בנושא זה היא
במטרה לשקף לעצמי ולהראות שיש לי גם כוחות
אישיים משלי שלא קשורים ותלויים באנשים ספציפיים
בחיי .יש לי את היכולות לעמוד מול מכשולים
ואתגרים.
האומנות עוזרת לי לבטא זאת בכך שאני עובדת
ומציירת את הכוחות שלי ,ובכך אני מבינה דרך
התהליך ,שאני יכולה להיות גאה במי שאני.
חלק מהתהליך היה לבחור ולחשוב בעצמי מה לצייר
ואיזה כוח אני יכולה לבטא דרך הציור .התהליך הופך
את העבודה למשמעותית ומהנה ,מכניס אותי עמוק
פנימה לתוך הנפש ועוזר לי ללמוד על עצמי.

נגה סידי
הכוחות הפנימיים שלי

נועה אלפרט
דיוקן לעוס
אורט בנימינה
 x 1.80, 1.19מסטיקים עם צבעי מאכל,
דיקט על ארון בגדים

בחרתי להתמקד ברעיון של התמודדות עם פחדים ,קשיים
ומכשולים .לכולנו יש דברים שמפריעים לנו ,גורמים לנו
להרגיש חוסר נוחות ,אבל הם גם מרכיבים אותנו.
בחרתי להשתמש בחומר לא שגרתי :מסטיקים לעוסים מהם
יצרתי דיוקן עצמי.
המסטיק הלעוס כחומר יום יומי ,שמיש ונגיש לכל.
הרעיון בעבודה הוא אפקט ההפתעה .כשהצופה ניצב מרחוק
הוא רואה דמות ,וכשהוא מתקרב הוא מגלה מסטיק לעוס,
חומר שכביכול אמור להיות בפח ובמקום זה ,מוצאים אותו
מודבק על גב הכסא באוטובוס או מתחת לשולחן בבית ספר.
ברגע שהחומר נחשף ,האשליה מתנפצת.
בחרתי להציב את הדיוקן העצמי על ארון בגדים .הארון
מסמל עבורי את אזור הנוחות ,המוגן משאר העולם .הארון
הפרטי שלנו ,מלא בפרטים המאפיינים אותנו ,ומייחדים
אותנו משאר העולם.
תערוכה וירטואלית נועה אלפרט

נועה אלפרט
דיוקן לעוס

נועה גרץ
אי-שלמות = שלמות
ביה"ס החקלאי ויצו נהלל
X45 50ס"מ ,אקריליק על בד.

נולדתי עם מחלה נדירה בשם ״נמליין מיופטי״; סוג של ניוון
שרירים שמשתקף במראה החיצוני .תמיד ניסיתי להדחיק את
חוסר השלמות שמגיע עם כל החבילה הזאת .תמיד חוויתי
עיניים שבוחנות אותי במבט מוזר.
אני מציירת את עצמי במרחב נקי מדימויים ומתמקדת רק
במפגש שלי עם עצמי מבלי להתייחס לסובבים אותי ,מנקודת
מבט כזו שנוח לי להסתכל בה – מרחוק ,מאחור ,עם שיער
גולש .או כזאת שמתקרבת ומתמקדת במום – צלקת או עקמת,
מנסה "לחבק" את הפגמים שלי.
האם הפגמים שבנו ,שאנו כל הזמן עסוקים בלטשטש ,הופכים
אותנו בהכרח לפגומים? אולי להפך  -הם הופכים אותנו
לשלמים?
בעיני אי-שלמות הופכת אותנו לשלמים ולמיוחדים.

נועה הורביץ
עור של פיל
מבואות עירון
אקריליק על בד ,תבנית גבס ,אודיו

בחרתי לעסוק בנושא העירום וההסתרה .חקרתי את גוף האישה
והעור בפרט ,את תחושת החפירה מתחת לעור ולהיות חשופה
לעיני כל ,תוך שימוש בצבעי מונוכרום וצבעים עזים .העבודה
מתכתבת עם האמנות עצמה .אמנות ,בדומה לעירום ,היא סוג של
חשיפה עצמית .כשאמן מפרסם את עבודתו ,היא משתנה ביחס
לפרשנות הצופים .ניסיתי לבטא את הרצון להתחבא מתחת
לשמיכה ,בדומה לתחושה שיש לכולנו כילדים ,כשאנחנו פוחדים
ורוצים להסתיר את עצמנו מפני העולם .עבדתי בטכניקת גבס,
הדורשת עבודה במספר שכבות .גם את העור צריך "לכסות"
בשכבות וחומות מגן כדי "להגן" על מה שבפנים .הוספתי רעשי
רקע לעבודה החזותית ,כדי להעניק לה רובד נוסף של שמיעה
ולבטא את תחושת הגירוי מתחת לשכבות העור.
העבודה באה לשאול  -מהי המשמעות של עירום?
 70ס”מ50X

נועה הורביץ עור של פיל

 50ס”מ40X

 55ס”מ35X

 60ס”מ50X
גבס על תבנית

נועה ויינשטיין
רגעים
בית ספר מקיף "גוונים" ,מועצה
אזורית מנשה
עט שחור על דף  ,A5שמן על שקף A4

שנים רבות אני עוסקת בצילום .מאוד רציתי לעסוק
בצילום בעבודת הגמר שלי ,אך מכיוון שאני לא לומדת
צילום במגמה ,ניסיתי לחפש דרך לשלב זאת בעקיפין
בעבודה.
בחרתי לצלם ולצייר אנשים קרובים אליי :בני משפחה,
חברים ואנשים שהשפיעו עליי .היצירות עוסקות ברגעים
פשוטים ואינטימיים שלי עם המצולם .תפיסה של רגע חד
פעמי והעברתו אל הדף.
בחרתי לצייר בשתי טכניקות :שמן ועט .עט  -מכיוון שזה
המקום הנוח והנגיש ,בו אני מרגישה בטוחה .מאוד עניין
אותי לחקור את צבעי השמן ,שהיו כמעט זרים לי עד כה
ולכן בחרתי גם בהם.
אני מאמינה שהקשר שלי עם כל מצולם מאוד השפיע על
היצירה.
נהנתי לחקור מקרוב את כל אותם פנים שהכרתי במהלך
חיי ולגלות בהם צדדים חדשים ושונים.

נועה ויינשטיין .רגעים

נעה ויגנפלד
( Tempus Fugitמלטינית":הזמן עובר")
תיכון "אלון" ,רמת השרון
קטעים מציור שמן על בד  120X90בחיתוך
והדבקה על סטיל פילם mm 35

״יש ששעה אחת ויחידה נראית בעינינו כנצח ,ולעומת זאת אפשר
ששעה אחת תחלוף כהרף־עין .הלא זה תלוי בחוויות שחווית
בתוך אותה שעה .כי זמן הוא חיים .והחיים שוכנים בלב.״ (מומו,
מיכאל אנדה).
כיכר הבימה תל אביב .נובמבר .אחרי חצות .אני וכמה חברים
קרובים-רחוקים יושבים ואוכלים גלידה .אחד מהם מוצא בקבוק יין
סמוך לשם ומתחיל לשתות .קר לנו אבל זה לא משנה .בכנות אני
לא זוכרת את חצי מהדברים שדיברנו עליהם ,אבל המחשבות
שלי עדיין נודדות לשיחה הזו מידי פעם .לשמר ,לתפוס ,למסגר
ולתלות.
אני מרגישה שאני במרדף ,השעות חומקות לי מבין האצבעות
וחוויות נגמרות עוד בזמן שהן קורות .אני יוצרת רגעים ומקפיאה
אותם בזמן ,הנוסטלגיה שלי משתלטת עליי ואני מנסה לתעד
סיטואציות ,מה שלא פעם ,גורם לי להפסיד אותן.

נעה ויגנפלדTempus Fugit ,

שמן על בד 30X40

שמן על בד 30X30

נועה עקיבא

בצל הריקוד
תיכון "אמירים" ,כפר ורדים
מיצב פיסולי 35 :דמויות בתנועה ,חוט ברזל  ,תלויות
מהתקרה בעזרת חוט דיג שקוף  ,גודל כל דמות כ – 25
ס"מ לערך
 4עבודות  ,ציור באקריליק על תבליט ריבועי גבס בגודל
 1*1ס"מ ,על גב מתכת ,כל עבודה בגודל  70*50ס"מ.

עבודותיי עוסקות בתיאור של תנועה מתמשכת.
זו אשר באה מעולם המחול וחומקת אל
הפלסטיקה והפיסול .המחול מהווה חלק נרחב
בחיי ולכן בחרתי לחקור אותו דרך העולם
הפלסטי ולהתמקד בנראות ובהמשכיות התנועה,
תוך דיאלוג בין הדו-ממד לתלת-ממד.
הדמויות נוצרו מחוטי ברזל ,מתוך כוונה להדגיש
את החוט המחבר בין החוזק והכוח ,לבין
הגמישות .הריחוף והארכת התנועה הן תכונות
מהותיות בעולם הריקוד וניסיתי להמחישן
במיצב.
תבליטי ריבועי הגבס ,שעליהן מרצדות דמויות
רקדניות בתנועה ,הן חלק נוסף בעבודה.
הדמויות נראות כצללים ועוצמת תנועתן
מתבטאת בדמויותיהן המאורכות והחופשיות.
תבליטים אלה נוצרו כהומאז' ליצירתו של דודי
ג'וג'ו אוחיון.

נועה עקיבא ,בצל הריקוד
 4עבודות  ,ציור באקריליק על תבליט ריבועי גבס בגודל  1*1ס"מ ,על גב מתכת ,כל עבודה בגודל  70*50ס"מ.

נועה שפירא
נוף ילדות
בית ספר שק"ד-דרכא ,קיבוץ שדה אליהו
ציור בצבעי שמן על פרוסות עץ זית ואקליפטוס.
 9יחידות קטנות –  11X20ס"מ ,היחידה הגדולה  35X45 -ס"מ

" ָּהאָּ ָּדם אֵ ינֹו אֶ לָּ א ַּת ְבנִ ית נֹוף־מֹולַּ ְדתֹו"
(שאול טשרניחובסקי)

בחרתי להתמקד בשני הנושאים האהובים עלי בציור:
נופים ואנשים.
נולדתי וגדלתי בקיבוץ עין הנצי"ב והנופים שציירתי
הם נופי ילדותי.
אני אוהבת להתבונן בנופים סביבי ולשים לב איך הם
משתנים לאורך השנה ולמחזוריות שבהם .ציירתי
בצבעי שמן על פרוסות עץ זית ואקליפטוס ,שהם
חלק בלתי נפרד מהנוף ומהעצים הגדלים בסביבתי.
הטבעות והצורות הטבועות בתוך הגזע ,הופכות
להיות חלק בלתי נפרד מהיצירה.
העבודה משקפת את שלב ההתבגרות שלי לצד
הטבע והעמק שהם חלק בלתי נפרד מממני ,לקראת
היציאה שלי למקומות שונים ונופים חדשים .ציירתי
את בני כיתתי צועדים בשביל ומפנים את הגב אל
הצופה ,כביטוי לפרידה וליציאה לדרך חדשה.

נועה שפירא,
נוף ילדות

נועם טל
צבעים של ים
קריית חינוך מעיין שחר
 5ציורים .צבעי שמן על משטח עץ  45x30ס''ימ

הפרויקט שלי עוסק בים ובצורות השונות שלו .
העבודה שלי מתייחסת לצבעים השונים,
לפרספקטיבות ולכיוונים השונים של הים והחוף.
מהתחלה מאד משך אותי לצייר נופים ובמיוחד ים.
הנושא הזה אתגר אותי מאד מכיוון שזאת הייתה
הפעם הראשונה שבה התעסקתי בסוג ציור כזה
ובפרטים שבו .במהלך העבודה על הפרויקט ניסיתי
ליצור נגיעה ריאליסטית בציורים אך גם לשמור על
ההבדלים השונים בציור שמפרידים בינו לבין הנוף
במציאות .
ניסיתי ליצור לכל ציור צבע וייחוד משלו שמראים את
מגוון המראות של הים מזוויות שונות ,ואת מגוון
הצבעים שלו .גיליתי בעצמי במהלך הפרויקט כמה
צבעים ושילובי צבעים שונים מרכיבים באמת את
הנופים האלו ,ולמדתי להסתכל עליהם בצורה שונה.

נועם טל ,צבעים של ים

נטע מור
"תענוג"
בית הספר כרמל זבולון ,יגור
צבע אקריליק על בד
 3ציורים בגודל  70 X 100ס"מ.
ההתחממות הגלובלית

בציור "תענוג" של מגריט נראית ילדה תמימה נוגסת בציפור
חיה .הציור עוסק ברוע ובאכזריות הטבועים באנושות .מטרתו
של מגריט הייתה לגרום לצופה לחשוב ,להרהר ולערער .זו
גם מטרת הפרויקט שלי.
כל אחד משלושת הציורים בפרויקט שלי עוסק בהיבט אחר
של ההרסנות ,האכזריות והאלימות המאפיינים את החברה
האנושית:

מלחמה ואלימות

ההתחממות הגלובלית והרס כדור הארץ,
מלחמה ואלימות,
רעב ועוני.
ההתבוננות נעשית תוך שימוש בציטוט דימויים איקוניים
מתולדות האמנות ,כשברקע לכל הציורים מהדהדים שמי
הלילה הסוערים שצייר ואן גוך ב"ליל כוכבים".

רעב ועוני

מור נטע",תענוג" ,פרט :ההתחממות הגלובלית

צבע אקריליק על בד

ניצן אביקסיס
אידיאל היופי שלי
בית החינוך גאון הירדן "דרכא",
נווה איתן
סדרת צילומים ,תמונות בגודל  40/60ס"מ

"את רזה מידי"" ,עלית במשקל?"" ,את לא רוצה
לעשות דיאטה?"" ,את לא מספיק גבוהה"" ,את לא
מספיק יפה"" ,את לא מספיק חטובה".
כך אנו גדלות ,מול מראה שאף פעם לא מראה לנו
מספיק .מגיל צעיר אנחנו רוצות להיות כמו בובת
הברבי ששיחקנו איתה ,נסיכת הדיסני המושלמת
או כמו ההיא עם מיליון העוקבים ברשתות
החברתיות .אבל מי קובע מהו מושלם? מי קובע
מהו האידאל?
אם נחזור אחורה בזמן ,רנואר אהב אותן עגלגלות,
אנגר אהב אותן מערביות ופיקאסו אהב לפרק אותן
ולהרכיב מחדש.
בעיני האישה האידאלית היא אישה שאוהבת את
עצמה ,שמקבלת את הגוף שלה .שום דבר אינו
מושלם אך בהחלט הכל מספיק.
השוני הוא הייחודיות וזה מה שהופך אותך
למושלמת.

ניצן אביקסיס

סיון ענבר
תיכון "רמות ים" מכמורת
ציורים ,שמן על קרטון ,מיצב צילום ,גדלים שונים

אקזיסטנציאליזם  -זרם הפילוסופיה הקיומית ,לפיו
הקיום והאדם חסרי משמעות ותכלית  -האדם יחיה
וימות ללא מטרה מוגדרת ,בחוסר תכלית וידיעה מה
תפקידו או משמעותו.
במהלך השנה העמקתי וקראתי רבות על
אקזיסטנציאליזם .מתוך כך עלו לי המון שאלות :האם
העובדה שאני יודעת שאני קיימת הופכת אותי
לקיימת? איך ניתן להבדיל בין אשליה למציאות? האם
בגלל שאנו יכולים לחוש משהו או לראות אותו או
להגיב אליו באופן רגשי הוא הופך למציאותי וממשי?
שאלות אלו ליוו אותי במהלך העבודה על הפרויקט.
עסקתי בשאלה כיצד דימוי יכול להראות מקרי וחסר
משמעות אך באותו הזמן להיות משמעותי ורגשי
ביותר .יצרתי עבודות מבוימות ומטופלות מאוד ,ומצד
שני לכדתי רגעים בלתי מתוכננים אשר תפסו את
תשומת ליבי .רגעים שלא יכולתי לצפות להם אך ברגע
שהם קרו מולי ידעתי שעלי לעבוד איתם .בעיקר
השתדלתי לעצור ,להתבונן ולהתעניין .לקחת רגע,
לחוות בפגיעות את המציאות ואת החברה .את
השיגעון והייחוד של החיים.

פרט מתוך מיצב צילום ,גדלים שונים

סיון ענבר

פרט מתוך מיצב צילום ,גדלים שונים.

ציורים ,שמן על קרטון 19/29 ,ס"מ כל אחד

נירי למפל
לעמוד בכישלון
המוסד החינוכי מבואות עירון,
עין שמר
פיסול בחוט ברזל 46X173 ,ס"מ
 11ציורים באקריליק על קרמיקה 10X10 ,ס"מ

במהלך שנת י"ב התמיינתי להמון תפקידים בצבא וניגשתי למיונים של
שנות שירות שונות ,אך לא עברתי אף מיון .העבודה שלי מייצגת את
התהליך שעברתי.
בעבודתי התעסקתי בתחושת הכישלון ובריקנות המגיעה איתה .פיסלתי
צורה חלולה בחוט ברזל ,החלל והקיטועים שיוצר החוט משקפים בעיניי
את התחושה הזו .העמידה הכפופה של האיש ותנוחות הדמויות
המצוירות על האריחים מתקשרות לרצון להסתיר את מה שעובר עליי
ולשדר "עסקים כרגיל" כשבפנים הכל מתפרק .הדמויות על האריחים
מסמלות התכנסות פנימה ,מצב של בהייה ,ניסיון להתנתק מהסביבה
אבל בכל זאת להיות נוכחת בה.
העבודה מייצגת אותי בנקודת הזמן הזאת ,כאשר אני מנסה להתקדם
תוך התגוננות מהסערה ,ניסיון להישאר ולעמוד בפני הכישלון.

למפל נירי
לעמוד בכישלון

סשה אלכסנדר חליזוב
"מכשולים בדרך לאיזון"
בי"ס הר וגיא
פלסטלינה ,עד  20ס"מ

העבודה מורכבת ממספר פסלים בפלסטלינה של
דמויות קטנות עד גודל  20ס"מ בסגנון בין ראליסטי
לסוריליסטי .כל עבודה מתחילה באופן אינטואיטיבי
ותוך כדי מקבלת כיוון.
נושאים שמעסיקים אותי בעבודה :איזו ,שיווי משקל,
להתגבר על מכשולים גם טכניים וגם מטאפוריים,
רגשיים .
להגיע לדיוק מקסימלי מבחינה ראליסטית ,מצד שני
ליצור עניין ולחבר פרטים באופן שיצור עניין

ומחשבה.

סשה אלכסנדר חליזוב ,מכשולים בדרך לאיזון

סמדר נועה
שלום כיתה י"ג
הרב תחומי עמק חרוד ,עין חרוד
 6קולאז'ים ,גזרי עיתון על בריסטול 38 X 50 ,ס"מ

עבודתי עוסקת במעברים ,התחלות וההתמודדות שלי
עם חוסר וודאות.
בתהליך היציאה מבית הספר ,ליוו אותי תחושות גירוש וניכור
המבוטאות בדמות חווה המגורשת מגן העדן .דמות חווה לקוחה
מיצירתו של פיטר ואן דר וורף" ,הגירוש של אדם וחווה" וחוזרת
בכל העבודות.
השתמשתי בטכניקת קולאז' כדי להדגיש ולהביע את הניכור.
העבודה עוסקת בדאגות ובחששות שיש לי משינוי ומעבר
למקומות חדשים .הפחד להגיע למקום שאינו מתאים לי,
הקשיים בזמן הסתגלות למקום חדש ולא ידוע ,והחשש
שיידרשו ממני כישורים שלא רכשתי בבית הספר ובבית.
בעבודה אני מנסה לשלב בין אובייקטים מהטבע לפחדים
מהשינוי .האובייקטים מרמזים על השינויים כדבר טבעי כחלק
מגדילה והתפתחות ,אך מיקומן הלא טבעי של החיות ,מבטא
את החשש שלא אתאים למקום ,שלא אשתלב במקום החדש
ואתאקלם בתוכו.

סמדר נועה ,שלום כיתה י"ג
 6קולאז'ים ,גזרי עיתון על בריסטולX 38 50 ,ס"מ

עבד אלחלים חאג'-יחיא
נאג'י אל-עלי
תיכון עתיד אלמג'ד ,טייבה
צבעי זכוכית על זכוכיות
 22*41*41ס"מ

חשבתי איך אפשר להציג את דמותו של אמן הנחשב כאייקון
אמנותי תרבותי? רציתי לנתח את הדמות לרבדים ולקרוא את
המסרים שלה המצויים בין השורות.
התבוננות על העבודה מזוויות שונות מאפשרת לראות את
השכבות ,את דרך עשיית הפורטרט .הסתכלות מלפנים מציגה
את הדיוקן בשלימותו .החלל השקוף משקף את המקומות
הנסתרים של הדמות מול העולם החיצוני.

האמן נאג'י אל-עלי הוא מהחשובים בזמנו שטבע את חותמו
בדרך עשייתו ובדרך בה הלך לעולמו ,וההד שהשאיר עד ימינו.
העקירה שלו עקב גירושו ממולדתו פלסטין ונדודיו לאורך חייו עד
מותו.
העבודה מנציחה את האמן .הקובייה כתא כלא ,השכבות כתחנות
בנדודיו שליטשו את אישיותו ,צבעי השחור-לבן וגווניו שמעידים
על אישיות חזקה ונועזת ,החלל הריק בין השכבות ,המשקפות
אדם שקוף.

עבד אלחלים חאג'-יחיא
נאג'י אלעלי

עדי חונן
חסרת נשימה
אלוני יצחק
טכניקה מעורבת אקריליק על בד80X60

הפרויקט שלי עוסק במחלה הכרונית אסטמה עמה
אני מתמודדת בשנים האחרונות.
הפרויקט מציג את הקשיים היומיומיים שאני חווה ואת
ההגבלות שמציבה המחלה בפניי.
אני מציגה שני היבטים של המחלה  -הפיזי והמנטלי.
בהיבט הפיזי ניתן לראות במרכז כל יצירה דימוי גופני
"נקי" המוצב על פני הסביבה "המלוכלכת" ,המכבידה
על חולי האסטמה לבצע פעולות פיזיות שונות .זהו
הניגוד בין הרצוי למצוי.
בהיבט המנטלי ,אני עוסקת בתחושות שחש חולה
אסטמה במהלך ההתמודדות עם המחלה ובמהלך
התקף אסטמה .ממצב של חדות וחיות ,הופכות
העבודות לצפופות ,מרוחות ומעורפלות.
ניסיתי להעביר את התחושה הכאוטית וחוסר האונים
שאדם חש בזמן התקף אסטמה.

כניסה לגלרייה הוירטואלית

עדי חונן
חסרת נשימה

עדי כהן
קחו ,דברים בפרופרציות
תיכון בגין ,ראש העין
"אסור להתייחס לעולם ברצינות יתרה ,פן נמות
משעמום .הרצינות היא דבר מסוכן ביותר .כדי
להמלט מפניה יש להזעיק את התערבות ההומור".
מרסל דושאן

הפרוייקט שלי עוסק בסתמיות ,בדברים הקטנים
שבדרך כלל לא מייחסים להם חשיבות .דרך הפרוייקט
שלי נתתי לחפצים חסרי משמעות  -מעמד מונומנטלי.
ניתן לראות חפצים בנאלים כמו שדכן ,פומפה ,פחית
וסיכות .בכל חפץ טיפלתי אחרת .ציירתי ,פיסלתי
ועשיתי פוטושופ .כמו מרסל דושאן ,גם ביצירות שלי יש
הומור .הרי לא כל יום רואים שדכן ענק בתערוכת
אמנות .נכון?
מזמינה אתכם להתבונן על החפצים העצומים ולשם
שינוי ,לקחת דברים בפרופורציה.
שדכן
קרטון מצופה בנייר עיתון 100X215 ,ס"מ

עדי כהן ,קחו ,דברים בפרופרציות

סיכה ,צילום ועריכה דיגטלית

לצפייה באתר התערוכהhttps://adicohen068.wixsite.com/mysite-1/blank-1:

פומפה ,יציקת בטון ורדי מייד
גובה הפומפה 100 :ס״מ

פחית ,אקריליק על דיקט עץ
 150X70ס"מ

עדי כרמון
חשודה
בית ספר כרמל זבולון ,יגור
הפרויקט מורכב מ 5-ציורים ומחומרים נוספים
(לוח שעם ,ניירות שונים ,פריטי "רדי מייד")

בפרויקט אני מציגה לעולם את המסע האישי שלי ואת
החיפוש שכנראה לעולם לא יגמר ,אחר תשובה מספקת
לשאלה "מי אני?" המסע ארוך וקשה .כדי לא ליפול בו,
צריך לזכור ולהאחז בדברים החשובים באמת.
הציור המוצג כאן "נתון" ,הוא מרכיב אחד בפרויקט
ומוצגים בו האנשים הקרובים אלי ,המקיפים אותי בחיי
היומיום ,אנשים שבלעדיהם לא הייתי יכולה להתקדם
במסע.
ההשראה לפרויקט לקוחה משני תחומים :סרטי מתח

ופשע ,בהם הבלש מנסה לפצח תעלומה וציוריו
החידתיים של האמן הסוריאליסטי רנה מגריט.
"נתון" ,צבעי שמן על בד 30 X30 ,ס"מ.

עדי כרמון" ,חשודה"

פרט ,שמן על בד

עמית חיינר
פליטות
עין החורש ,תיכון מעיין שחר
צבעי שמן על עץ
ס"מ 5x30x30

הפרויקט שלי עוסק ביחס שבין היופי למצוקה באופן
הצגתן של פליטות בפני החברה המערבית .בחרתי
בנושא זה מכיוון שזה עורר את סקרנותי כיצד ניתן
בכל זאת למצוא יופי במצוקה כל כך גדולה .הטכניקה
בה השתמשתי היא צבעי שמן על עץ .צבעי השמן
אפשרו לי להיכנס לפרטים ולהמחיש עומק וצל
בציור .הניגוד בין העץ הגס לבין צבעי השמן החלקים
מקביל לניגוד בין חייהם של הפליטות לבין התמונות
המוגדרות כ"יפות".

עמית חיינר ,פליטות

עמליה לוי
סבתא אתי
הגימנסיה העברית בירושלים
רישום -עפרונות רישום על נייר אקוורל 4 .בריסטולים של מלבן.

"אתה לא לבד ,תראה כוכב קטן אחד /בו תישען ,מדי פעם כשמזדמן"
בתחילת השנה סבתא שלי ,אסתר (אתי) לוי ,נפטרה באופן פתאומי ולא צפוי .סבתא
שלי הייתה חלק ענק ובלתי נפרד מהחיים שלי ולא רק שלי .המשפחה שלי היא
הדבר החשוב לי ביותר ,כל אדם שמכיר אותי יודע זאת ,לכן ידעתי מההתחלה
שעבודת הגמר שלי תעסוק בהם .אחרי שסבתא שלי נפטרה היה לי ברור שהעבודה
תתמקד בה ,במקום החשוב שלה במשפחה שלנו.
העבודה מונה ארבעה רישומים בשחור לבן .הציור הראשון הוא רישום של סבתא
שלי לבד .היה לי חשוב לצייר את סבתא שלי כמו שהיא ,כפי שהכרתי אותה וכפי
שאני זוכרת אותה ,אצילית ומיוחדת .בשונה משאר הציורים ,בציור הזה היא מצוירת
בצורה מפורטת ומעמיקה ,רציתי שיתאפשר לכולם לראות אותה באותה הצורה בה
אני ראיתי אותה.
הציורים האחרים שונים מהראשון ,בציורים אלה מתואר אחד מבני המשפחה שלי
עם סבתא שלי .אך כאן ,היא מתוארת בקווי מתאר כלליים ללא ירידה לפרטים,
בניגוד אליה ,בן המשפחה השני :אחי הגדול ,אחותי הקטנה וסבי ,מצוירים
בפרוטרוט.
רציתי ליצור הבדל בין הדמויות ,להדגיש את החוסר שלה בחיינו ,בחיי אבל גם
להראות ולהדגיש את הנוכחות והקיימות שלה בנו .סבתא שלי נפטרה ונפער חור
גדול אך כן חשוב לי להדגיש את האופטימיות .היא השאירה בנו את חותם שלה ,את
האהבה והחכמה.
גם אם היא אינה נמצאת בצורה פיזית היא ממשיכה ללוות אותנו.
מוקדש לך סבתא אתי ,עם המון געגוע.

לוי עמליה ,סבתא אתי

עיסא רגד
רכילות
ב"ס תיכון למריג' לעיצוב
ואמנות – נחף
 80ס"מ 100/ס"מ רישום על בד

אני תלמיד מוכשר ויש לי את
היכולות והביטחון העצמי ואני אוהב
שהקשרים החברתיים שלי והיחסים
בין כולם יהיו ברורים ושקופים.

למרבה הצער ,אנו חיים בעולם
ובחברה מלאה רכילות ושקרים .בני
אדם מדברים כל הזמן עד כמה הם
כנים עם אחרים.
אהבתי לבטא את הרעיון הזה
בצורה ברורה ,באופן ריאלי וישיר.

עיסא רגד
רכילות
40ס"מ50/ס"מ

ערן שלם
תנועה
בית הספר כרמל זבולון ,יגור
חומרים :רשת לולים
 3דמויות בגודל טבעי ,מוצבות על הקיר

הפרויקט עוסק בגוף ובתנועה ,במה שאני
יכול או רוצה לעשות עם הגוף שלי ובמתיחת
גבולות פיזיים ומנטליים.
בעבודה שלוש דמיות ,הנמצאות ברגעי שיא,
המייצגים שלושה סוגי ספורט מרכזיים בהם
אני עוסק :ריצה ,סלקליין ועמידת ידיים.
הדמויות עשויות מרשת לולים ,חומר קל
ואוורירי שניתן לשנות אותו בכל זמן נתון,
חומר שיש בו איזון בין כוח ונוקשות לבין
גמישות ,איזון שהינו משמעותי בכל סוגי
הספורט.

ערן שלם ,תנועה
צילומים פרטים מתוך הפסל.
צילום מודבק על קאפה ,בגודל  30*50ס"מ.

ענבר פלג
חי...צומח...דומם
ביה"ס החקלאי ויצו נהלל
צילום אנלוגי

הטבע שלנו מדהים ,אני אוהבת
לטייל ולראות עולם ולכן החלטתי
להפנות את המבט שלי אל מה
שמפריע לי להנות מהטבע ,להפנות
את מבט הצופים אל עצמם דרך
התצלומים ,כדי שכל אחד ישאל את
עצמו מה הוא יכול לעשות למען כדור
הארץ והסביבה שלו.
אני שמה את הפוקוס על הנושא הזה
כדי להתריע ולהגיד שאנחנו חייבים
להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי
לשנות את ההתנהגות שלנו ביחס
לטבע ולסביבה.

פלג ענבר
צילום אנלוגי

ענבר רזניק
½1
תיכון "העמק המערבי"
יפעת
רישום בעפרון ופחם 70x100 ,ס"מ

בפרוייקט שלי אני עוסק בקולנוע,
בגלל
בחרתי בנושא זה
האפשרויות האינסופיות שבו.
למרות שזה לא נראה כך,
לקולנוע יש כוח עצום .יש לו את
הכוח לשקף את המציאות שאנו
חיים בה בדרכים לא שגרתיות.
הוא יכול להראות לנו מה היינו
יכולים להיות ,מי היינו רוצים
להיות ומי אנחנו באמת .קולנוע
גם יכול לתת לנו תשובות
לשאלות שאנו שואלים ביום-יום,
ואפילו יותר מזה  -יש לו את
האפשרות לשאול אותנו שאלות
שלפעמים לא ידענו שאנחנו
יכולים לשאול.

ענבר רזניק1½ ,

קרינה פטריקייב
מבט לטבע
תיכון להייטק ואומניות ע"ש
שמעון פרס (שבח מופת לשעבר)
שמן על בד 100\70

פרויקט הגמר שלי מוקדש לנופי טבע
ופרטים טבעיים ,בדרך של התבוננות
וזיכרון של נופי טבע וביצירת מימד
נוסף ליצירות.
בחרתי בנושא זה כי מאז ומתמיד
התלהבתי מיופיו של הטבע .היה בי
רצון לחקור ,להתבונן ולזכור את מה
שחקרתי.
ביצירות אני מבטאת דרכים שונות
להתבוננות אנושית בטבע:
הדרך הראשונה היא יצירתית  -דרך
מכחול וקנבס.
הדרך שניה היא פרטית וסובייקטיבית
 דרך משקפיים ,ושלישית מדעיתוחוקרת  -דרך זכוכית מגדלת.

קרינה פטריקייב,
מבט לטבע

 2ציוריםX 5070 ,ס"מ כל אחד ,שמן על בד

קרן יבלונקה
סיפורו של הקו
תיכון עירוני א' לאומנויות,
תל אביב
עבודות בריקמה ,עט ,בדים וצבעי פנדה
עבודה ברקמה על בד לבן X160 140

בעבודותיי אני עוסקת בקשר שבין
הקו לדמויות ועוסקת בחיפוש
והבנה של הקו ופיתוח הדמויות
מכיוון שהן כולן שונות ומשונות .
העבודות הן אינטואיטיביות ולא
מתוכננות .אני משלבת בעבודותיי
מרקמים שונים וטכניקות שונות.
שלוש עבודות אלה הן תמצית
התערוכה והעשייה שלי ,אשר
מדגישות את החיפוש שלי אחר
הקו.

קרן יבלונקה ,סיפורו של הקו

עבודה עם עט ובדים 100X80

עבודה עם פנדה ועט  80/ 60ס"מ

רונה ארבל
תיכון עירוני א לאמנויות תל
אביב
שלושה פסלים ,צמר על מסכי וידאו.
100ס"מ  100 Xס"מ 70 /ס"מ 40 Xס"מ 30 /ס"מ X
20ס"מ

הפרויקט מורכב משלושה "ייצורי צמר"
שיצרתי ממסכים בהם מופיע ווידאו שצילמתי:
עיניים המתבוננות בצופה ,המתבונן בעבודה.
לכל ייצור עיניים המאפיינות אותו בצבען,
בהבעותיהן ובתנועות האישונים שלהן .מעל
מסכי הווידאו יצרתי מעין שטיחים הבנויים
משכבות של פונפוני צמר שצרתי במהלך
השנה .השילוב של מרקם וגוון הצמר עם
צורות ,צבע ותנועת העיניים ,יוצר ייצור בו
מתבונן המבקר בתערוכה והייצור אף הוא
מתבוננן בו.
המשחק של התבוננות ביצירה באופן פעיל
וסביל והאינטראקציה של יצירה עם הצופה
בה ,מרתק אותי.

רונה ארבל

רותם מנדלבאום
שקט  -אי שקט
בית ספר על אזורי תפן,
כפר ורדים
כסא מצוייר רדי מייד  /וידאו ארט  /קטע שמע

העבודה שלי היא מיצב המכיל רדי מייד
מצויר ,הקרנת ווידאו והאזנה לקטע שמע.
בעבודת החקר נחשפתי לאמנית מרינה
אברמוביץ בכלל ולמיצג "האומן.ית נוכח.ת "
בפרט .המיצג שלה נתפס במבט ראשון
כמשהו מאוד שקט ,אך יש בו פוטנציאל
לחולל סערה בנפש הצופים ובנפשה של
האמנית.
המפגש עם עבודתה לימד אותי שאמנות
יכולה לחדור אלינו ברבדים הכי עמוקים.
ניסיתי ליצור חוויה אמנותית רב חושית
בעזרת חלל מינימליסטי בשחור-לבן .

רותם מנדלבאום

בעבודת הוידאו ארט שלי ""Observe Silenceשאבתי השראה מתרגיל תיאטרון שהתנסיתי בו .ביצירה מגוון דימויים אישיים למושג "אי שקט" מחיי .
קישור ליצירה : https://drive.google.com/file/d/1IZ0B5c0uGGQJEhrtvDl3qLlcaczQ4_ZZ/view
בעבודת המוזיקה שיצרתי יחד עם נדב קלי ", "Time Outלקחנו את היצירה הקלאסית "ארבע העונות "של ויואלדי ,המייצגת את ה"תרבותי "וה"שקט "
ועשינו לה עיבוד למוזיקת דאבסטאפ אלקטרונית .בתוכי ,הסגנון המוזיקלי הרועש הזה ,מייצר שקט פנימי.
קישור ליצירה: https://drive.google.com/file/d/1ywljZMpe4pZMIl85kF5p4k5oLe9E22Y0/view
הנחיות:
שבי בכיסא .כסי את עינייך בעזרת כיסוי העיניים .הצמידי את האוזניות לאוזנייך
ותני למוזיקה לשלוח אותך למסע.

רוני רחמים
אל תוך היער
ביה"ס החקלאי ויצו נהלל
 7תצלומים ,צילום דיגיטלי

כילדה קטנה אהבתי אגדות .במשך
השנים גיליתי שמאחורי כל סיפור
תמים על ילדה המטיילת לבדה
ביער ,מסתתר רקע אפל שאילו היו
מספרים לי אותו לפני השינה הייתי
כנראה נשארת מצולקת לשארית
חיי.
הפרויקט עוסק באגדות עליהן
גדלתי ומשלב בין דימויים מוכרים
מהאגדה לעולם האישי שלי.
עבודות הקולנוע של הבימאים טים
בורטון והנרי סילק המתאפיינות
בעיסוק בנושאים גותיים ,מוזרים
ואפלים היוו עבורי השראה.

רוני רחמים ,אל תוך היער
צילום דיגיטלי

ריי וייצמן
מתנותיו הקטנות של הטבע
הרב תחומי עמק חרוד
 3ציורים בצבעי אקריליק על דף אקוורל בגודל גיליון 100על 70

אישה היא בדיוק כמו פרח...
כל אישה והזמן שלה ,כל אישה והקצב שלה.
יש סוגי פרחים רבים .על מנת שהפרח יפרח ,הוא זקוק
לתנאים מסוימים ,כל פרח והצורך שלו.
המשותף לכל הפרחים ,כולם צריכים זמן בשלות .כאשר
הפרח בשל ,הוא מתחיל להפיץ את ריחו ,הוא פורח במלוא
הדרו ,צבעו עז ועלי הכותרת שלו פתוחים ורפויים.
לפרח ,בדומה לאישה ,יש איבר רביה ,יש בו בדרך כלל
איברים זכריים ואיברים נקביים .שחלה המכילה ביציות,
ממנה עולה עמוד עלי שצלקת בראשו .לאחר ההפריה,
השחלה עם הביציות מתפתחת לפרי ובו זרעים.
אני מרגישה מחוברת לנשיות ולמיניות שלי מתוך חיבור
אמיתי לגוף שלי .הנשיות בעיני היא דבר ייחודי ,עדין ועמוק.
היא רכה ,נעימה ומלאת חמלה ,מלאת חיים ,צבעונית ורב
גונית.

ריי וייצמן
מתנותיו הקטנות
של הטבע

שחר לבקוביץ
"כל ישראל חברים"
ביה"ס החקלאי ויצו נהלל
צילום אנלוגי

הדרך הטובה ביותר בעיניי להעביר מחשבה
ורגש היא דרך האנשים המביעים אותם.
הסתובבתי עם המצלמה בכל הארץ :חיפה,
תל אביב ,ירושלים ,נצרת ,הקריות ,עמק
יזרעאל וכל מקום שחשבתי שאמצא בו גיוון.
השתמשתי במצלמה אנלוגית (פילם) כי יש
בה קסם וייחודיות וכל תמונה היא חד
פעמית .התהליך ארוך ומייגע והתמונה
שתלויה בסוף מכילה שעות בדרכים ,בחדר
חושך ובסדנה.

באחת ההסתובבויות שלי בירושלים עברתי
ליד בניין שממנו יצאו ונכנסו אנשים שונים
ועל חזיתו היה כתוב "כל ישראל חברים".
כשראיתי את הבניין הבנתי פתאום את
המשמעות המלאה של הפרויקט שלי.

שחר לבקוביץ
"כל ישראל חברים"

שיר דוקטורס
ניגוד
תיכון "מטרו-ווסט",
רעננה
 8עבודות ,צילום ,שמן על בד ועל עץ ,אקריליק,
סנגווין ,דיו ,גדלים שונים

"מדע ,כמו אמנות ,זה לא העתק של
הטבע אלא יצירתו מחדש".
יעקב ברונובסקי

כל החיים ניסיתי לשלב בין אמנות למדע,
שני תחומי העניין שלי.
אנשים תמיד התפלאו ,משום שיש נטייה
להאמין שאין קשר בין התחומים:
ההומאני מול הריאלי ,הרגש מול השכל.
בעבודה שלי אני חוקרת את הקשר בין
הנושאים ,מבטאת כללים ועקרונות
מדעיים באמצעות כללים אמנותיים.

שיר דוקטורס

שיר סאקומסקי
לא בדיוק
תיכון דמוקרטי "קשת" ,זכרון יעקב
שירה ,כתיבה והלחנה
 3ציורים בצבעי שמן על בד 80X60 ,ס"מ

בעבודתי ניסיתי להעביר את הפער הלא מוסבר ביני לבין
העולם סביבי .תחושה עדינה של חוסר קואורדינציה ושיווי
משקל שמייצרת אצלי אווירה של בידוד וניתוק.
השתמשתי בבעלי חיים כאובייקט מרכזי .עולם החי מרתק
אותי ,הצמחייה והצבעים החיים מרגשים אותי יותר מכל
דבר אחר .מעבר לכך ,הבנתי שדרך האנשת החיות
הזרות ,קל יותר לזהות תחושות עדינות בלי הסחות דעת
שעלולות להיווצר דרך פרצופים אנושיים ומוכרים.
בחרתי לשחק עם עולם הסוריאליזם ,דרכו ניתן להציג את
הניגודיות .במבט ראשון מצטיירים שקט והרמוניה .צבעי
השמן מייצרים זרימה ,והגוונים נעימים .אך במבט שני ניתן
לגלות שכבות נוספות ,לראות שהחיה לא באזור הטבעי לה
ומתחתיה מסתתרים אי נוחות ובלבול.

בסתיו רוצים פחות
אני נוטה לרצות
כשמחשיך מוקדם
האור והעולם יודעים כמותנו
כשכיף רוצים לרקוד
אני נוטה סתם לעמוד
ויש איך לשחרר
יציבות של מיליונר עליי
כשקר רוצים חיבוק
אני לא בדיוק
ויש לי מה לומר
ויש איך לאהוב איתי
בסתיו רוצים פחות
אני נוטה לרצות.

התחלתי בתהליך העבודה מבלי לדעת בדיוק מהו המסר
שמאחורי הציור ,ולמזלי גיליתי אותו בדרך.
https://drive.google.com/open?id=1ml
sDyZBbYymV9KSWaG2uw3-lNTnZybwz

להאזנה לשיר הכנסו לקישור

שיר סאקומסקי
לא בדיוק

להאזנה לשיר הכנסו לקישור

שירה קורן
דברים מסוכנים הנמצאים במקום
הלא נכון
תיכון "אמירים" ,כפר ורדים
 6ציורים ,שמן על דיקט
 12*11ס"מ 12.5*9 ,ס"מ 22.5*17.5 ,ס"מ 23*20 ,ס"מ35*23 ,
ס"מ 27.5*5.,ס"מ

עבודתי עוסקת בחרקים מסוכנים הנמצאים במקומות
שאינם אמורים להיות בהם .ניתן להבדיל בין אדם שאינו
אוהב נחשים ,או פוחד מהם ,לבין אדם שהוא אופיופוב.
אדם זה אינו רק פוחד ממפגש עם נחשים ,אלא חרד
מעצם המחשבה עליהם ,או אף מלראותם על צג
הטלוויזיה ,בתמונות וכדומה .אני אופיופובית.
אני מציירת חרקים הנחים על חלקי גוף אדם .ככל
שמתקרבים לציוריי מבחינים בחרק ,בפרטיו ובמיקומו
הלא-טבעי על גוף האדם .מרבית החרקים אינם
מעוררים אימה כאשר הם מוצגים לבדם ,או בטבע.
אולם ,במפגש עם חלקי גוף אדם הם הופכים למבעיתים
ומעוררי חרדה ופחד.

הבחירה לצייר בצבעי שמן על דיקט ובסגנון ראליסטי,
אפשרה לי ליצור רזולוציות גבוהות של דיוק .כך יכולתי
לצור דימויים ראליסטיים שיהיו מספיק מדויקים ,כדי
לעורר פחד וחרדה בצופה.

שירה קורן
דברים מסוכנים הנמצאים במקום הלא נכון
 6ציורים ,שמן על דיקט
 12*11ס"מ 12.5*9 ,ס"מ 22.5*17.5 ,ס"מ 23*20 ,ס"מ 35*23 ,ס"מ 27.5*5.,ס"מ

שירה שביט
הקול בראש
בית ספר "אמירים" ,כפר ורדים
מיצב
חלל תצוגה :חדר בגודל  3X2מ'  ,קירות צבועים בשחור
אובייקטים:
רדי-מייד  -שולחן ועליו צלחת בקוטר  25ס"מ ,כדור ריטלין ,סכין ומזלג

הפרויקט שלי עוסק בהשפעות הריטלין על חיי .בילדותי
אובחנתי עם בעיות קשב וריכוז והרופאים קבעו כי הריטלין יכול
לשפר את ביצועיי ולעזור לי לממש את יכולותיי.
בכיתה ג' התחלתי לבלוע ריטלין על בסיס יומי קבוע והחלו
יחסי השנאה אהבה שלי עם הכדור .בגיל צעיר נאלצתי
להתמודד עם השלכותיו של הריטלין .היחסים שפיתחתי עם
הכדור היו מורכבים :לעיתים הוא "הציל אותי" במבחן ,או
בשיעור חשוב ,ולפעמים כעסתי עליו ועל מה שהוא גורם לי,
כגון מצב רוח עגמומי וחוסר תיאבון .חייתי בבועה בלתי נראית
ולא הבחנתי במתרחש סביבי .הרחקתי מעליי את חבריי,
הפסקתי לצחוק וטבעתי בסבך מחשבות קודחות .ראשי כמו צף
בחלל והפכתי "ביונית" לשמונה שעות ביום (טווח השפעת
הכדור) .רק בתום טווח השפעתו הייתי חוזרת לחיים.
אני רוצה לתת לצופים בעבודתי להציץ אל חייה של ילדה
הנוטלת ריטלין .התמקדתי בהשפעות הריטלין על גופי ונפשי,
בתחושות שהוא גרם לי וב"חברות" אתו ,המורכבת ובנויה על
יחסי אהבה-שנאה תמידיים .עבודה זו היא הדרך שלי לסיים
את התיכון ולהיפרד סופית מהחבר שלי – הריטלין.

שירה שביט ,הקול בראש
מיצב
אוביקטים:
• תמונת סטודיו  -שחור לבן 0.70*1.00 ,מ'
• אובייקט פיסולי  -ידיים אוחזות בכדור ריטלין קשורות
בחבל בגודל טבעי.
• אוביקט פיסולי  -קופסת ריטלין 60*40 ,ס"מ+
 6כדורי ריטלין ,קוטר  5ס"מ ,אורך  11ס"מ
• רדי-מייד  -שולחן ועליו צלחת בקוטר  25ס"מ ,כדור ריטלין  ,סכין ומזלג

שנהב שקלים
עבודות של שנהב
תיכון עירוני א' לאמנויות ,תל
אביב יפו
פיסול בחוטי ברזל ופרווה ,רישום בעט על דיקט ,רישום
בעט על נייר .

הפסלים והאיורים הם פרי דמיוני המוזר.
אני אוהבת להתחיל אותם עם צורה או קו
שלא אדע מראש את סופו .כך התת מודע
משתלט על היצירה ועוזר לי לפרוק רגשות
שלא הייתי מודעת לקיומם.
הפרויקט "עבודות של שנהב "הוא הפורקן
של החששות ,הלחצים והתהיות שיש לי
על העולם.
עיקר הפרויקט הוא פורטרטים עצמיים
ופסלים של מפלצות שונות ומשונות.
https://drive.google.com/drive/folders/15lb5
s0tb_UjfHkTekZ6l1MgJ6BYPBvfl?usp=sharing

שקלים שנהב

שני הרדוף
חומר מקומי
תיכון שקד טבעון
 6ציורים בצבעי שמן על דיקט משומש ,הציורים נעים סביב X40 80ס"מ

העבודה נולדה מתוך סקרנות כלפי האמנות הישראלית.
זיהיתי שהציורים באמנות הישראלית מעוררים בי תחושה
מוכרת ,נוסטלגית ,שייכת .הבנתי שזה נובע מתוך ההתרגשות
עם מפגש מוכר ,עם דימוי או נוף מזוהה.
אספתי דימויים ויזואליים מהיומיום הישראלי ,שיש בהם מכנה
משותף רחב ,לעין הישראלית.
בחרתי לצייר את הסצנות על דיקטים משומשים ,בדומה לאופי
הישראלי ,הלא פורמאלי .הלכלוך והשריטות חושפים את
שעבר עליהם ,מתכתבים עם הישירות והבלתי אמצעיות
הישראלית.
צבעי השמן הלא מדוללים ,נטולי השקיפות מיצגים את הכאן
ועכשיו.
לצד הישירות שיוצרים המצע והמדיום ,הסצנה מוצגת
בכתמים היוצרים טשטוש וחוסר בהירות.
הסצנה הפרומה משאירה מקום לרמיזה ונותנת לצופה חופש
להשלים ולחדד את התמונה בהתאם לחוויה הצרובה
בזיכרונו.

שני הרדוף

שקד אבוטבול
דיוקן עצמי Mystery Clearly -
Described
ביה"ס החקלאי ויצו נהלל
 150 x 120ס"מ  ,שמן על בד

היפר ריאליזם הוא טכניקת ציור המנסה לייצר אשליה של
מציאות.
המציאות הוודאית על פי רנה דקארט היא זו המתקיימת
בעצם המחשבה" :אני חושב משמע אני קיים" .באותה
המידה בה אנו משתכנעים שציור היפר-ריאליסטי הוא
תמונת מציאות ,ישנם סיכויים רבים שהמציאות שאנו
בטוחים בה היא גם אשליה.
ציירתי את עצמי בענק בניסיון להגיע לכל הפרטים.
התעמקתי בחיפוש אחר הצבעוניות הנכונה ביותר.
תהליך העבודה חיזק את שאלת המוצא שבה עוסק
הפרויקט – מה היא מציאות?

" There is nothing as mysterious as a fact clearly
)described" (Garry Winogrand

שקד פרידמן
שומן
קריית חינוך "מעיין שחר" ,עין
החורש
 6ציורים בגדלים שונים (הציור הנ"ל X50 70ס"מ) ,
צבעי שמן על בד

"תמיד אומרים שהיופי הוא בעיני המתבונן.
אבל מה קורה כשאת הוא המתבונן? מה
קורה כשאת מתבוננת בעצמך?"
הפרויקט שלי עוסק בנושא דימוי גוף .דימוי
גוף הוא האופן בו האדם תופס וחווה את
האסתטיקה ומידת המשיכה של גופו .הוא
כולל את התפיסות ,המחשבות ,הרגשות
והמשאלות המתעוררות אצל אדם לגבי גופו.
דימוי הגוף יכול להיות חיובי ,שלילי או משתנה
ביחס לחלקי גוף שונים ,או תקופות במעגל
החיים.
הנושא מועבר באמצעות ציורים המציגים
חלקים שונים בגוף שלי ,שבהם לרוב יש קפלי
שומן הנראים לעין .השימוש בגוף שלי
בפרויקט ממחיש את האובססיה הקיימת
כמעט אצל כל אחד בחברה כלפי הגוף ואופן
נראותו.

שקד פרידמן

 60X80ס”מ

 35X45ס”מ

תהילה קדוש
אתה יכול ליצור רעש
תיכון אורט אורן ,עפולה
שמן על נייר.
הלשון היא שריר בפה שבעזרתו אנחנו יוצרים צלילים שונים
ומפיקים קול .בעזרת התנועה הוויזואלית שאני מציגה יהיה
אפשרי גם לנחש את הקול שייצא מהפה.
האמנות הראשונה שנעשתה על ידי האדם בהתפתחותו
בתקופות קדומות הייתה להמציא כינויים לדברים ,שזהו בעצם
המבע האמנותי הראשון ,במרכזו עומדת הלשון.
כל קול שאנו מפיקים בעזרת הלשון יוצא אל החלל ומשפיע על
שאר הנוכחים בחדר .לשון קשורה באופן האוטומטי והברור
ביותר ליכולת הביטוי וההבעה של האדם ,ואתה אנחנו יכולים
גם לחרוץ גורלות "מוות וחיים ביד הלשון".
בפרויקט שאותו אני מציגה ציירתי מתמונות בהם צילמתי את
עצמי כרפרנס לציור ,כך אני מציגה פן אישי יותר ,שמבטא את
השיח שקיים בי מהיותי קטנה ,תמיד הרגשתי צורך להילחם
בשביל כל אדם שלא יכול היה להשמיע מספיק קול.
עם השנים ,למילים ,לקול ולדרך בה אנחנו בוחרים להביע את
עצמנו ,משמעות בעלת משקל ,וצריך לבחור אותם בקפידה.
למדתי זאת דרך עולם האמנות ,שצריך לדייק .ושאפילו לא
להגיד דבר ,לא להשמיע קול ,זו גם בחירה .וגם לה השפעה על
המרחב.

קדוש תהילה ,אתה יכול ליצור רעש

 50/70ס״מ

 70/50ס״מ

 21/29ס״מ

תומר זילכה
הדמיון של הטבע
תיכון "מטרווסט ”,רעננה
סרט אנימציה ,פחם על נייר

היופי בחוסר המשמעות של הכל .בלגן ענקי
של דברים מרצדים .איכשהו העולם הוא איך
שהוא ,ויש יופי בכך שהחיים בכלל נוצרו
ושיצאו בדרך שהם עכשיו .הכל הוא כפי
שהוא כתוצאה ממקריות .היופי בהיווצרות של
דבר חדש מתוך דבר קטן ,שונה לגמרי ממנו
ומתגלה כיותר מסך חלקיו -
מוחות עושים את זה ,נמלים עושות את זה,
בעצם הכל עושה את זה.

בסרט ניסיתי להמחיש את מה שאני קורא לו
"הדמיון של הטבע"  -המורכבות והיופי
שקיימים בכל רגע ובכל פעולה ,בכל מקום.

תומר זילכה ,הדמיון של הטבע

קישור לסרט

תמרה יהודה
תנועה
תיכון עירוני א לאמנויות ,תל אביב
רישומי עטים ועפרונות על נייר
x 21 cm 14 cm.

הפרוייקט שלי עוסק בתנועה .בחרתי
להסתכל על צילומים של חברי ועל דימויי
גוף שמצאתי ולהמיר את התנועה התלת
מימדיות לדימויים דו מימדיים על גבי נייר.
מטרת העבודה שלי הייתה להחיות את
התנועה .תנועה היא מהות החיים ,היא
נמצאת בכל דבר ובכל אחד .בלי תנועה
היינו כלום ושום דבר.
העבודה שלי בנויה מסדרה של עבודות
קטנות ,חלקן בעיפרון וחלקן בעט שחור,
ובהם יש לרוב דמות או חלק גוף שאמור
לשקף תנועה .כל עבודה קטנה עומדת
כשלעצמה ,אך כל העבודות יחד יוצרות את
התמונה.

תמרה
יהודה
תנועה

