
 

 | מזל בת יסמין שטינמץ

 

23.02.19-22 

 , תל אביב11אבולעפיה 

 ליווי אוצרותי: אור גלנט 

 

, מציגה חמש עבודות חדשות, פרגמנטים מתוך עיסוק מתמשך , תערוכת סטודיו קצרה של יסמין שטינמץמזל בת

במושגים של מיתוס, טבע וגורל. מוטיב הדג, החוזר בעבודות בתצורות שונות, מהווה בתרבויות רבות סמל למזל טוב 

 סימטרית בין האנושי לחייתי.-ולשפע. דרכו, מבקשת שטינמץ לבחון את מערכת היחסים הא

  

 , שאפשר להשתחל לתוכה כמו אל שק שינה; דגים ורודים קטנים רקומים על ניילון בניין; נשלפרווה של יצור מיתולוגי

מלאכותי בדמות אדם; בובת דג עשויה מפיות כותנה שירשה האמנית מסבתה; מעיל דייגים שנתפס בפיתיון שלו עצמו: 

סת רגל אנושית. על אף משיכתה כל אלו מעמידים במרכזם את המתח בין טבע פראי לטבע מעובד, כזה שניכרת בו דרי

זה המכפיף את הסביבה לצרכיו, בין  –נגוע, אצל שטינמץ הטבע מוצג תמיד מבעד למבט של בני האדם -לבתולי ולבלתי

חיים תכונות או איכויות מסוימות, בניסיון לשפוך דרכם אור -אם באופן פיזי ובין אם מטפורית, דרך משלים המייחסים לבעלי

 .על נסיבות הקיום

 

עיסוק נוסף שחוזר בעבודות הוא היחס בין פנים ומעטפת, או כמו שמכנה זאת שטינמץ, "קרביים ועורות". הקרביים הם, 

השואבת  – ללא כותרתבבטנו כף יד אנושית, ואילו בעבודה  חזיקהדג מ ,דג ממולא –ד גלעתים קרובות, אנושיים: בעבודה 

מוזמן להתכסות ב"פרווה" של כלב ים ולהפוך   הצופה – 1"רצות עם זאבים"עם ארקטית המובאת בספר -השראה מאגדת

נותר , האמנית מרחה את עצמה בלטקס ולאחר שהתייבש קילפה אותו מעליה, כך שנשלבעצמו לתוכנה הפנימי. בעבודה 

 של פעולה טקסית.  עור סינתטי, שאריתמעין כ

 

כמושג  –שם התערוכה, היפוך של צירוף המילים "בת מזל", מעלה אפשרות לקשור את כל אלו גם במחשבה על נשיות 

ידי האמנית כמרכיב בזהות, -היותה אישה נתפסת עלעובדת כתוצר של הבניות חברתיות.  ואבתרבות, כחוויה סובייקטיבית 

 גזרת גורל?שזו אם זהו ״מזל״ או ה -ושם התערוכה מעלה שאלה אישית לגביה, שנותרת בעינה 

 

 ( חיה ויוצרת בתל אביב. בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים. 1991יסמין שטינמץ )ילידת 

 

 

 איור ועיצוב ההזמנה: אליה בר אדון

 תודה לאליה בר אדון, כרמל בר, תמר אוסטרהוף ועינב רזוליו.

 

 רשימת העבודות בתערוכה )משמאל לימין(:

 , לטקס, תאורה. 2019, נשל

 טית, בד, רוכסן. ת, פרווה סינ2019 ללא כותרת,

 , ניילון בניין, פנס אופניים, פיתיון דיג, חוט דיג, מאוורר.2019 ,דייג אוהב דגים

 , מפיות כותנה, רוכסן, יציקת סיליקון, חרוז פנינה, חוט דיג. 2019, דג ממולא -גד 

 רקמה, קופסת עץ, תאורה.  , ניילון בניין, חוט2019 ,ללא כותרת
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