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אלבום  " מתוך הסדרה ,ליקה שר'אנג

 תצלום צבע, 2005-2007,"משפחתי

שמן  , ללא כותרת, חזדה'פיצמאיר 

 על בד

 דיוקן משפחתי



 דיוקן משפחתי                        
  

איך נסביר שלפעמים  ? מה נגיד, לתאר את המשפחה שלנו ממאיתנואם מישהו יבקש 
?  לפעמים נפגעים ולפעמים מכאיבים ולפעמים לא יודעים, צוחקים ולפעמים מתעצבנים

איך נדע מי ? אם נבקש מסבתא ומאבא לתאר אותה האם זה יהיה אותו דבר -ובכלל
 ?צודק

תמיד אומרים שהיום יש כל כך הרבה  . וגם שונות לשניהכל המשפחות גם דומות אחת 
 ? האם זה נכון. סוגים שונים של משפחות

בעולם האמנות כשמציגים דיוקן משפחתי האנשים הם בעת ובעונה אחת מי שהם  
 .ומי שהאמן סבור שהם, מי שהם רוצים שאחרים יחשבו שהם, מאמינים שהם

,  צבעוניות, שונים אחד מהשני מבחינת טכניקה, הדיוקנאות המשפחתיים שמוצגים כאן
איך משפיעים עלינו ההבדלים האלו כשאנחנו  . וההרכב האנושי שלהם, סגנון אמנותי

האם  ? מה הם גורמים לנו להרגיש? מה הם מזכירים לנו? מסתכלים על כל עבודה
מה  ? מה אנחנו יכולים לדעת על כל משפחה שמוצגת? הדיוקנאות דומים למשפחה שלנו

 ?   אי אפשר לדעת
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 קשרים במשפחה
 
  .."את המשפחה שלי שהולידו בשבילי עליזים וצעירים זה התחיל בשני הורים"

לרוב על ידי  . היא קבוצה חברתית של שני אנשים או יותר הקשורים זה לזה משפחה
 .נישואין או אימוץ וחיים ביחד ביחסי קרבה ותלות הדדית, קשר דם

בין האחים יכולים להיות , בין הורים לילדים, ואמאבין אבא  –קשרים במשפחה 
רן ורונית   גרץבתערוכה מוצגים ציורים של חיה . סבוכים ורבי פנים, חמים ואוהבים

 .המתארים את הקשר בין אחים רניקה'צ
מערכת היחסים בין האחים והאחיות במשפחה היא מערכת היחסים הארוכה ביותר  

 .אחד חווה אותה אחרת וכל.אדםבחייו של 
אחים  . מערכות יחסים בין אחים מאופיינות פעמים רבות ביחסי מסירות ונאמנות

ולמרות המריבות והרצון להרחיק את האח שמפריע  , שומרים על אחיהם הצעירים
 .אח הוא אח וחבר זה משהו אחר -בזמן אמת, לשחק עם חברים
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