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השראתי. מקור גם שהם - משפחתי לבני באהבה מוקדש זה ספר

עמית. עדי. עומרי. אביבה. גל. יוסי. ארז. איל. מרק. לאה. אברהם.

שביט. אופק. רונית. אורי. יותם. אמירה. גדעון. מיכאל. נועה. ניצן. פאביו. דליה.



בתולדות שני תואר בוגרת אמנות, וחוקרת מרצה בישראל, הבכירות האמנות מאוצרות זייצי'ק-שומר, בלהה
מרכז ממקימי ושם, יד במוזיאון מנהל וכסגנית כאוצרת עבדה בירושלים. העברית האוניברסיטה מטעם האמנות
ישראל במוזיאון יהודית לאמנות המחלקה ומאוצרות מרדכי יד במוזיאון המחודש האגף אוצרת בגין, מנחם

מודן. בהוצאת בישראל", אמנים בעקבות את ספרה, "טיולים והוציאה לתערוכות קטלוגים פרסמה בירושלים.

אמנות,  ולספרי http://www.bellart.co.il לתערוכות והאתר: "BELL-ART" באמנות ליזמות החברה בעלת
ובעולם. בארץ ולגלריות מודרכים למוזיאונים אמנות וטיולי מסעות עורכת



פתח דבר

וראשון מסוגו בעולם של הוא אלבום אמנות נדיר אישית, נגיעה - בישראל אמנות
ובטביעת מכחולם אישית של בנגיעה שמותירים ישראל, ממיטב אמני אמנות יצירות

זמננו. בת מודרנית בינלאומית אמנות אצבעם

יוצרים רב, והומור חוכמה וחום, אור שמקרינות היצירות, ובחירת האמנים שילוב
רב-תחומית מענגת תרבותית לחוויה אותנו שמחבר ומפתיע, עכשווי אמנות אלבום

ומפעימה.

חוויה לעצמו ומבקש סקרנותו את מעוררת שאמנות למי מיועד הקובייה אלבום
יודאיקה פסיפס, פיסול, של אישיות נגיעות לצד וצילום, ציור שמשלבת מיוחדת,

וקרמיקה.

האמנות שהפכו את אמנים לשישים מתוודעים אנחנו שבאלבום, מאתיים היצירות בין
חיים. לדרך

נחשפים אנו מבעבעת, שמפניה ככוס האלבום: של הראשונים בעמודיו בדפדוף כבר
היוצרים. של הייחודי אופיים בשל שונים, אמנותיים ולסגנונות לטעמים

שבבסיס נראה ליצירתם. ההשראה מקורות אל הצצה באלבום מעניקים האמנים כל
החיים ברוח האדם, במחזור האמנים של האישית מהיצירות ניצבת התבוננותם רבות
בין דמיון למציאות.  שילוב לצד ובפוליטיקה, בתרבות הארץ, ועד מוות, בנופי מלידה

זה אמנות באלבום מוגשות  היצירות

נצחית כמורשת חיים - של וכחותם  כתיעוד

אישית. ובנגיעה

זייצי'ק-שומר בלהה



12
125X123 ס"מ 2007 עץ באטליז שמן על

סאשה Okun Sashaאוקון
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127x107 ס"מ 2007 עץ באטליז שמן על

סאשה Okun Sashaאוקון

"מקורות
של ההשראה

אוקון סשה
הסביבה הם:

העוטה האנושית
המזרח על

לצד התיכון,
של ההשפעה

הולדתו עיר
פטרבורג סאן

והדמויות
הגרוטסקיות
יצירתו מתוך

של הספרותית
ניקולאי גוגול."
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107X127 ס"מ 2007 על עץ שמן באטליז היצירה מתוך פרט מוגדל

סאשה Okun Sashaאוקון
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70X100 ס"מ 2004 על נייר בעיפרון עירום רישום

סאשה Okun Sashaאוקון


