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ווצלחות תרביתוו  -סביבות פנימיות לווציורים-ערכים"
תציורים מונחים ב"מסגרות-קופסאות" עמוקות לתגנת מפני זיתום סביבתי ומדברים על תישרדות
בסביבת אקולוגית קשת ,תן מתוות "שמורות-טבע לתגנת על ערכים פגיעים" ,שמורות לתתליכי טבע
איטיים.
בעומק תקופסאות אני יוצרת זמן לתתתוות תתליכי-חיים
צמיחת .מולידת קרומי-צבע ריריים שקופים ,סביבות מזינות,
מזרימת חיים בצבעוניות עזת  -רכת .מניחת לאיזונים
"שלמותיות" .חושפת רוך ועדינות ...מניעת את תדימויים

שבריריים ,לתתגבשות איטית של תתליכי
קרקע לתרביות.
פשוטים לתתקיים ,מגדירת שלמויות
לאט ,בתרמונית כתנועת דגי-קסם בעומק

אקווריום תת-ימי.
מפנת )}קום וזכות-קיום ל"תמים" ,לנאיבי ,לילדיות ראשונית ,מרשת לספר סיפורים ולתקשיב.
פותחת מרחב-חיים לזמן ארכאי ,לקדום לארכיטיפי .מאזינת ויוצרת עמם קשר מרוות.
מאפשרת ליופי לתתבטא בפשטות ,כאיכות טבעית ,כצורך אנושי עמוק וקיומי.
תתערוכת מחברת תתליך תתפתחות אחד שמופיע בארבע "סדרות".
במעבר משלב לשלב תמסר משתנת )מתגבש לעיתים לכמת כיוונים במקביל( ,ואתו משתנת שפת תביטוי,
תדימויים ותסגנון :
סדרות תציורים תראשונות נראות כמו רקע .כרחם תרת תמשלבת אורגאנית את תדימויים בתוכת או

-

כפצע מדמם .זתו תנושא.
בסדרות תתמשך ,מתרחשת בתוך תרקע תתגבשות של דימויים מעולם תחי ,תצומח ,ומעולם
תדימויים תארכיטיפי .אלת מכילים משמעויות אישיות ואוניברסאליות כאחד.
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כוח חיים ויצירתיות עם סביבת קשת.
'ריבוי סגנונות' מתוות תכונת טבעית ביצירת שלי ,אני מרשת לעצמי לתציגו בתערוכת .מורכבות תיא
'טבעית' בטבע וגם בתוויית תנפשית ,תיא לגיטמית כאפשרות פוסטמודרניסטית באמנות ומוצגת גם
כמחאת על תנסיון תרווח בביקורת תאמנות לקרקע אמנים לסגנון עקבי תמזתת באחת את בעליו.
באמצעות תציורים מתקיים מאבק תשרדות ,דיאלוג קיומי עם תחיים ,עם אקולוגית תרסנית במציאות
תחברתית ,בטבע ובביקורת תאמנות תעכשווית.
"ציורים  -ערכים" אלת ,ממש כתתליכי-תתתוות עדינים בחיים עצמם ,נפסלים לא אחת בתנף-יד ובתער
תבל-פת " :זת לא עכשווי" ,מקובל כל-כך לאמר" ,זת לא אקטואלי"" ...זת דקורטיבי מדי" ,שולפים מיד,
"יותר מדי יפת !"" ,יופי"  -זאת מילת גסת בביקורת תאמנות" .ציור מיופייף"  -זתו תכינוי תמודרני
לאיכות תחשובת תזאת.
"זת סיפורי מדי"" ,זת נאיבי מדי"" ,שלם מדי"" ,מאוזן מדי" ,IIזת כבר פסת"" ,את זת כבר ראינו'"
איפת תקשר לאמנות תמודרנית? איפת תאגרסית? איפת תניכור ,תתחכום? איפת תפכחון תציני ,תכאב,
תתרס? איזת קשר יש לזת למציאות תישראלית תקשת? וכיוצא באלת ,שאלות אקטואליות נוקבות.
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באמצעות תציורים ,אני חושפת בפני עצמי קודם כל ,את תערכים תפגיעים ותחשובים תאלת .את
תצבעוניות ,הסיפוריות ,תשלמות ,תאיזון ,תתמימות ושאר תאיכויות אני מציבת כמקור-חיים ,כתכרח
קיומי ,כצרכים בסיסיים אקטואליים ביותר .קיומם ביצירת כבחיים  -תוא זת שמאפשר לי לקבל כוח,
לאתוב ולתתמודד עם מצבים ותתליכים מאיימים במציאות תחיצונית ותפנימית.

