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  רשימת עבודותגבעון פורום לאמנות  /    /  גירסה חורפית   -באו   -גבירול-אבן

   ס"מ 120/160שמן על בד  2019אבן גבירול  .1

   ס"מ 180/120שמן על בד  2019) 1. ללא כותרת (קיר ירוק 2

    א. מגזרת סול2

   ס"מ 180/120שמן על בד  2019) 2. ללא כותרת (קיר ירוק 3

   סולא. מגזרת 3

   ס"מ 180/120שמן על בד  2019) 3. ללא כותרת (קיר ירוק 4

    א. מגזרת סול4

    ס"מ 180/140שמן על בד  2019 1פינת המתנה לטקס תה)  待合. ָמִצ'יַאיי ( 5

   ס"מ 180/140שמן על בד  2019 2. ָמִצ'יַאיי 6
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   ס"מ 100/50 2019(מחווה לאדוארד ס. מורס)  בגד רהיט. 7

שקפים וטקסטיל על קרטון ודיקט  2019) 2017כותרת (בהשראת הסרט 'קולומבוס' . ללא 8
          ס"מ 80/100/10

  

  

שקפים וטקסטיל על קרטון ודיקט  2019) 2017. ללא כותרת (בהשראת הסרט 'קולומבוס' 9
         ס"מ 80/100/10

  

    160/140שמן על בד  2017) 2. ללא כותרת (טוקונומה 10

    160/140שמן על בד  2018) 4כותרת (טוקונומה ללא . 11

     160/140שמן על בד  2017) 1. ללא כותרת (טוקונומה 12

     160/140שמן על בד  2017) 3. ללא כותרת (טוקונומה 13

 160/120שמן על בד ושני צעיפי הדפסה דיגיטלית על בד  2015. אבן גבירול נהר בוץ 14
       ס"מ
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  ס"מ 160/80צעיפי הדפסה דיגיטלית על טקסטיל מתוח על מסגרת  2021 . ללא כותרת15

  

  ס"מ 160/80צעיפי הדפסה דיגיטלית על טקסטיל מתוח על מסגרת  2019-21. ג'ין ברודי 16

  

      ס"מ 160/120שמן על בד  2018) 1. ללא כותרת (חולצה 17

     ס"מ 160/120שמן על בד  2018. ללא כותרת (פנים חדר) 18

      ס"מ 160/120שמן על בד  2018) 3תרת (חולצה . ללא כו19

   ס"מ 100/140שמן על קרטון גלי  2021. גשר על אבן גבירול 20

21 .Cédric Villani 2019  ס"מ 100/140שמן על קרטון גלי        

     ס"מ 50/70שמן על בד  2020. ללא כותרת 22

    ס"מ 50/70שמן על בד  2020. ללא כותרת 23

    בגדלים שונים 2021נייר  . מגזרות הדפסה דיגיטלית על24
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   שמן על קרטון גלי 2019(כחול)  1אובי . 25

   שמן על קרטון גלי 2019(שחור)  2אובי . 26

     ס"מ 122/35שמן על בד  2019. ללא כותרת 27

     ס"מ 122/35שמן על בד  2019. ללא כותרת 28

   הדפסה דיגיטלית על נייר, קרטון וטקסטיל 2017. ספרון 29

 

  

  

  

  

  


