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 הצהרת אמן

עבודתי כוללת ציור פיגורטיבי ואובייקטים פיסוליים קונספטואליים שעשויים מחומרים שונים. הציורים 

נעשים לרוב בשמן על בד. אני רואה בהם ציורי דיוקן, גם כאשר קלסתר פנים אינו נוכח בהם. הדימויים 

סיטואציה מצולמת שאני מבוססים על הם מהמציאות סביבי, ולעיתים  לרובשמופיעים בציורים שאובים 

משלבים חומרים רכים וקשים, אביזרים מעולם התפירה והרקמה, מתכת ועץ.  מעמידה. האובייקטים

 לעיתים נשזרים בהם קטעי טקסט אסוציאטיביים או רקמה של מילים. 

הבגד והבד, המתפקדים כמחיצה בין הגוף הנושא אותם ובין העולם החיצוני, הם מוטיבים חוזרים 

היגדים פוליטיים ואוניברסליים. האמירות שאדם ותיי. הם מעלים נושאים אישיים וסובייקטיביים בעבודו

 יואומר על עצמו בבגדיו ובפרטי הלבוש שעל גופו, בין שבמתכוון ובין שבבלי משים, הן בבחינת הכרזות

מה שאסור  בין מה שמותר ופתוח לביןברווח כלפי העולם. אני מתעניינת במתח שבין הגלוי והחבוי, 

 וסגור, בגבולות חמקמקים ובכפל משמעויות מודעים ושאינם מודעים.

חברתית העכשווית, לבעיות מגדר ולקשיי תקשורת. הישירות -יצירותיי מגיבות למציאות הפוליטית

שקט, מנוגדת לרעש התקשורתי הבלתי פוסק ולקשר והנובעת מדימוי פיגורטיבי מסורתי כביכול, שותק 

מוי כזה דורש אורך רוח והקשבה איטית יותר. עבודותיי יעם כולם בכל רגע ורגע מחיינו. ד הכפוי של כולם

שבין האמת הטעון ברווח  ופוגשות את הצופהת באסתטיקה שנעה בין המרומז לפרובוקטיבי, ומאופיינ

 העירומה לגוף הלבוש.
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