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 חומריבעבודותיה של דרורה דומיני עיבוד  ותארץ עובראודות שמים וודתיות  מדעיות גישות

 משחקי. ל פיזיקליהנע בין ה

 

ת בריא יסיפור של דתילמקור ה התרבות האנושית מראשית קשורותץ המילים שמים ואר

והארץ כממשות  נשגבה. השמיים מצטיירים כמקום והקיום היקום יסודותשל  פירושלו העולם

מאתגרת למחשבה ארץ השמים וה קוטביות את השאיפה הפיזית והרוחנית להפר של המעשי.

  הטבע. מגבלותאת ו האנושי ,האישי את גבולותולהרחיב בקשת לפרוץ מה בעלת מעוף

 

בראשית דרכה  העשריםדרורה דומיני עבדה בסדנא לאמנות בשנות השמונים של המאה 

במסגרת , . כעת1984תערוכת יחיד ראשונה בגלריית הסדנא בשנת  . היא הציגהכאמנית

אמנים שלימדו בה  ת יחיד שלשנה תערוכמדי  מציגה הגלריהסדנא, לפעילות ה העשור הרביעי

 בסדרה.  בעבר. זאת התערוכה הרביעית

 

 ונמשכת בעבודותיה המוקדמותכבר  דומיני אצל נבחנת גבולותהשאיפה האנושית למעוף חוצה 

שנות ב שנוצרופסלים . רישומים ועכשוויותה עבודותיהב גם של הרהור וערעור שני כחוט

תלת ודו ממד. , מעלה ומטה תפיסת, כבידההפרספקטיבה, כוח הכללי את  פרלה ניסו השמונים

יותר  רפו אליהםוצ עם הזמן ערכים פיסוליים מופשטים אךאמצעות ב בעיקר נבחנו ההפרות

המשחזרים סיפוריים  מרכיביםכ השתלבו. אלה החיים סביבתמהמציאות ומ חפציםויותר 

סיפוריים הו המופשטים הגורמים למעוף. דחף הביוגרפיאת ה פקבנימה משחקית ובמידה של ס

באורח משחקי, מהתל  הפועלת מנקודת מבט חילוניתחוויית החיים את  שבעבודות בוחנים

 מתיכיםה מיזוגים ובתעתוע שבין דו ותלת ממד נוצרים מטהבין מעלה וש מתח. בומפוייס

 .ובין האפשרי לבלתי אפשרי דמיוןמציאות לבין חול, לקודש  השוררת בין וטביותק לכאורה

 

 של בתקופת העבודהשנוצרו  רישומיםצג בתערוכה באמצעות יומהקטבים  שלהמשלה  צירוףה

, תערוכהעבור ה במיוחד וצרהנש ,המרכזיתהצבה ב. נוכחיותעבודות באמצעות ובסדנא דומיני 

 נוצרהפסגות דימוי  .מרחב הגלריהב התלויה ארוכה עץ מחיצת פני עלהררי  נוף דימוינפרש 

התלויות  ומחרוזות שרשראותכוח הכבידה המושך מטה מ הנובעותת וקמרוני ותתנוחגרף של מ

 אמני הסדנא ובהנחייתבסדנא בהדרכת  לומדיםילדים ההכינו השרשראות את  .על פני המחיצה

קשת  הפעור המחיצהמרכז ב ,בחלק התחתון .שנת שירותב המשרתיםחברי גרעין אמנויות 

כך, בין מעלה  .בצד האחרולהיבלע  על גלגלים שנוסע במסילה משטחעל גבי  ניתן לגלוש דרכה

רים משפת ובאזכוחפצים עולם של ב, ממדיםבין במעבר  אחורה,וקדימה  בתנועה ומטה,



 מפעמת הפיסול של אנתוני גאודי, קונסטנטין ברנקושי, אנתוני קארו ופליקס גונזלס טורז

 .חיים ניגודיל ש ההכלאה

 

 

 


