
 משתתפי התערוכה: 

  21-מוצגת סדרת הטרי קולור מנסה לתת את התשובה כיצד יוצרים אמנות במאה ה  תומר בן חורין בשם  .

המוצגות הן זוגיות, פורטרט עצמי )מיסטר טי( וההיפך מפורטרט עצמי. טכניקה חדשנית המקור   העבודת 

 אקריליק על בד.

 בלוך ציור    עדי נאה  וקורס  לאמנות של שרה בלוך  ציור בסטודיו  אשר חוותה אבדן כבד של בנה, למדה 

 עבודות שמן על בד.   3מופשט ב"קוביה". מביאה 

 וציור. "בעבודותיי מנסה אני להתחקות אחר זיו והארה קטנה הנמשכת   עוסק באומנות אבן  יקיר הרכבי

הענפים  לשמחה.אמן. -מסבך  וטובה  חמימה  הארה  לנו  תמשך  יום  בכל  כי  חיינו.בתקווה,  של  "כסבך" 

לופז   הייחודית מנתניה:  דומיניק  אור, ”האמנית  על  סיפורים  סיפורים.  לספר  זו הדרך שלי  ציור מופשט 

אוטודידקטית, למדתי בעיקר מהטעויות שלי. ציירתי ללא    .עזים, פיקציה ופנטזיהאפלה, תנועה, צבעים  

 הפסקה כמו אימון אבל הרבה יותר מהנה. הסיפוק נוצר תוך כדי עבודה והסוף מפתיע אותי תמיד".  

 לינסקיל שור פיגורטיבית, במגוון טכניקות   אלי  ,בעיקר  ומצייר  רושם  ובעיקר אנשים,   .אמן חיפאי  נופים 

 ותיהם.  ורגש

   אוטיסטית בתפקוד גבוה הציור עבורי הוא כמו תרפיה, זה מרגיש לי כמו להיכנס   "אני   ציירת עדי אלוני

כל ציור שאני מציגה בתערוכה מייצג צד אחר, רגע אחר בחיים ובאישיות של בן אדם ולמקום   .לעולם אחר

 אליו הוא שואף להגיע ולצמוח.

  צירות צבעוניות באמנות דיגיטלית. ציירת מציגה בתערוכה יאינסה רוזיצקי 

 ומשלבת עבודה אנרגטית בכל ציור שלה בטכניקות מעורבות.   ציירת  אורית יצחק 

  כנושא מעניין ורב גוני  מצא בים  איש מחשבים וצייראבי איצקוביץ  . 

  ם  צייר בסגנון סוראליסטי השאוב מהתבוננות במצבים בחיי היום יום, הסצנות והקונפליקטיאבשלום אלון

והשתתף   פירנצה  במוזיאון  הציג  ואבסורדית.  סימבולית  בצורה  כמראה  מועלים  והרגשיים  החברתיים 

 . במספר תערוכות יחיד 

   ציירת מהרצליה מציגה שתיים מיצירותיי בטכניקה צבעונית של אקריליק על בד קנבס. שתי אורנה בסה

   היצירות מראות את היופי של שקיפות המים.

   חיפאי מציג עבודות המאופיינות בסגנון ריאליסטי עם מבט הומוריסטי על המציאות צייר היאיר רוטשילד .

 . עבודותיו מצויירות בשמן או אקריליק על קנבס

 באגודת הציירים  חברה  . נושן ושירי עם, ביו טיוב מציירת, מגלפת, בעלת ערוץ לזמר עברי  רחל קומלוש

חיפה   באוניברסיטת  מלמדת  בחיפה.  מזה והפסלים  מחשב  ושימושי  אקדמית  כתיבה  ספרות,  ומכללות 

 שנים רבות. 

  מציגה ציורי פורטרטים ריאליסטיים של חיות על גבי עץ ופורטרט של נשים בסגנון פופ ארטרננה חייט. 

   צלמת ואמנית שיוצרת צילומים מרהיבים באמצעות חשיפה ארוכה והקפאת הרגע ספיר ברונזברג לוי 

  " ת בתפקוד גבוה הציור עבורה הוא כמו תרפיה, זה מרגיש לה כמו להיכנס לעולם אני אוטיסטיעדי אלוני

אחר. כל ציור שאני מציגה בתערוכה מייצג צד אחר, רגע אחר בחיים ובאישיות של בן אדם ולמקום אליו  

 הוא שואף להגיע ולצמוח".

  אומנית רב תחומית מציירת בעיקר אבסטרקטי באקרילי על קנווס ועל עץמיכל עוז . 

 לוי ומטפלת    רחלית  בת   25ציירת  אנרגטישנה  וציורים  יוצרת סמלים  "עבודותיי  י קשור.  תודעה.  ם משני 

תומכות ומחזקות בתהליך האישי של המתבונן ומקרינים את האנרגיה העצורה בם ומשרים אווירה של  

 רוגע ואיזון".

 גלבר ואמנית    רחל  ציירת  וכן  זו,  תערוכה  טבע   אוצרת  אדם,  שבין  מהחיבור  ההשראה  מקורות  פעילה; 

 והסביבה האישיים. מלמדת ציור במסגרות שונות, מקדמת ציירים להישגים. 


