
81באזז 2016 כלכליסט

בין הדמיון לחומר תמיד קיים איזשהו פער "
שיש לגשר עליו, והרבה פעמים שם קורות 

התפניות המעניינות"

 השראה: הקולקציה הנוכחית שואבת השראה מישו, 
וכוללת שרשרת וצמיד במראה המזכיר חבל תלייה. 

"שוטטתי במוזיאון הלובר בפריז ונתקלתי בציור 
מהמאה ה־16, שבו רואים חבל כרוך סביב צווארו של 

ישו. מיד התחלתי לחשוב על החבל כדימוי".
 חומרים: כסף ופליז בשילוב עם אבנים טבעיות 

וציפויי זהב. בליין החדש: זהב ואבנים יקרות.
 ביצוע: "אני כל הזמן מלקטת השראות ואובייקטים 

שמעניינים אותי וכותבת רעיונות. כאשר נוצרים 
ההקשרים בין הדברים נרקמת הקולקציה. אז אני 

מתיישבת ומשרבטת את הדגמים ועם זה מתחילים 
לעבוד בסטודיו. אני אוהבת לספר סיפור כלשהו דרך 

 הקולקציה, והקונספט הנבחר מנחה אותי
במהלך הפיתוח של הדגמים".

 שירלי איציק
מעצבת תכשיטים
rubystarstudio.com

איציק מעצבת למותג רובי 
סטאר קולקציות תכשיטים 
אקלקטיות, הנעות על קו 
התפר שבין הגבוה לנמוך, 
בין הגולמי למלוטש. בשנה 
האחרונה חלו שינויים רבים 
בחייה האישיים והמקצועיים 
— היא התחתנה, ילדה בת 

ובמקביל פתחה חלל תצוגה 
חדש ברחוב לילינבלום 46 
בתל אביב, הכולל סטודיו 
ושואו רום, והשיקה קו של 

תכשיטי זהב וטבעות אירוסים

אני יוצרת בדים צרובים, סורקת אותם והופכת "
להדפס חדש. ציור וצילום ממוחשב נהפכים 

למשהו נלבש"
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תמר ברניצקי | מעצבת ואמנית טקסטיל
tamarbranitzky.com

ברניצקי חוקרת בעבודתה טכניקות הדפס מגוונות. היא יוצרת בדי 
ריפוד, בדים לגופי תאורה ובדים לאופנה ועבודות טקסטיל אמנותי 

 השראה: "הקולקציה האחרונה נוצרה 
בהשראת הים. צילמתי עשרות תמונות 
של הים בכל שעה ובכל מצב. זה נהפך 

לא רק לאימג' עצמו אלא גם להלך רוח 
מסוים. החוויה הצבעונית נטמעת בי".

 חומרים: שיפון, כותנה, סאטן, 
בדים מחוספסים ועמידים לריפוד 

ובדים צרובים )פיתוח של ברניצקי, 
בדי כותנה ושיפון שעברו תהליכים 

כימיים ליצירת מראה חדש(; 
עפרונות, צבעי מים, אקריליק, עלים, 

פרחים מיובשים.
 ביצוע: ראשיתם של ההדפסים 

בציורים עדינים של ברניצקי, ציורי 
אקוורל או עפרונות צבעוניים. 

לעתים היא משתמשת בתמונות 
הרבות שהיא מצלמת באייפון שלה 

)צמרות עצים, תהליכי התכלות 
של חומרים אורגניים ובדי תחרה 

ישנים(. אלו נסרקות למחשב ואז היא 
יוצרת תבניות להדפסים: "אמנות 

ההכפלות", היא מסבירה. 


