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אמיר משלבת בעבודתה אהבה למקום, אהבה למקור, אהבה למסורות ואהבת היצירה. ציוריה נובעים מתוך הצורך לשמר, לזכור, להזכיר ולפרש. 
נקודת המוצא שלה היא מקומות שונים בארץ, פינות המשלבות טבע ואורבניות. את אלה היא מנציחה - מקפיאה בצילום, ולאחר מכן נשענת על 
'סקיצת הצילום' כמקור ליצירתה שלה המציגה את העולם הפרשני שלה. בציוריה משלבת אמיר מסורות ציור קלאסיות שבהם יש הקפדה על 
התבוננות תוך דיאלוג עם המציאות, סוג של ייצוג המציאות, יחד עם עבודות מכחול הנשענות על ציור האקוורל הסיני. משהו שיושב על קו התפר 

שבין נאמנות למציאות ובין יצירת אווירה, משהו שמייצר שיח בין רציונליזם ורוח, ואולי גם בין שכל לרגש.
צילום ממש, מבקשת אמיר לבטל  נהפוך הוא, את האמת הצילומית אותה השיגה באמצעות  צילומית,  הציור של אמיר לא מבקש להציג אמת 
ובין  ועל הדומות שלו למציאות,  ולהחיותה מחדש בדרכה שלה. השילוב בין מסורות קלאסיות שיש בהם ממן הקפדה על הנראות של הדימוי 

האמת שמאחורי הציור צילום 

רחל אמיר

Amir’s works are interwoven with love for the place, for the origin, 
for tradition and artistic creation. Her paintings draw on the need 
to preserve, remember, remind and interpret. Her starting point 
comprises different places around Israel, spots where nature 
meets urbanity. She immortalizes-freezes these in photographs, 
and later draws on ‘photo sketch’ as a source for her own art, 
while laying out her own interpretive world.
In her works, Amir incorporates classical painting traditions, which 
uphold observation and dialogue with reality - a representation 
of reality, if you will - coupled with brush strokes inspired by 
Chinese aquarelles. They tread the seamline between faithful 
representation and atmosphere, which inspires discourse 
between rationalism and spirit, and perhaps between rationale 
and emotion. 
Amir’s painting work does not seek to offer a photographic 
truth, on the contrary. Amir seeks to take the photographic truth 
obtained through actual photography, then obliterate and resurrect 
it in her own terms. The combination of classical traditions, 
with their painstaking treatment of the image’s visibility and its 
resemblance of reality, and soft, watery, somewhat free brush 
strokes, represents a fascinating dialogue between boundaries 
and freedom.
The same dialogue between boundaries and freedom is also 
suggested by the very unique choice of works where natural and 
urban landscapes interweave to create a new landscape, born 
of Amir’s personal point of view, as captured by the camera and 
subjected to another transformative stage, through the language 
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משהו,  וחופשיות  רכות  מימיות  צבע  משיחות 
מייצג דיאלוג מרתק בין גבולות ובין חופש. 

אותו דיאלוג בין גבולות ובין חופש עולה גם מתוך 
הבחירה המאד מיוחדת בעבודות בהם משתלבים 
ונארגים זה בזה נופי טבע ונופים אורבניים ויוצרים 
נוף חדש, זה שנולד מתוך נקודת המבט האישית 
והמשיכה  העדשה,  בעין  נקלטה  אשר  שלה, 
באמצעות  טרנספורמציה  של  שלב  עוד  לעבור 

שפת הציור.
מראות הטבע המשתלבים בין מבנים, המופיעים 
במרבית העבודות הופכים להיות אמירה נוקבת. 

אינו  כאילו  לכאורה  שמתנהג  המוקפד,  הציור 
מוקפד, הופך להיות אובייקט העומד בפני עצמו, 
עצמו  על  מעיד  כשאינו  שגם  בכך  הוא  וכוחו 
הוא  המציאות,  העתק  או  חיקוי  להיות  כמבקש 
הוא  לומר,  רוצה  הפנימיות.  איכויותיו  על  שומר 
עצמו,  בפני  מוקפד  תוצר  להיות  מנת  על  מוקפד 
ולא על מנת לשרת מראות או מקומות מסוימים. 
צילומי מקום,  ניתן ללמוד שההישענות על  מכך 
הם רק תירוץ למסע היצירה, כמו גם מצביעים על 

סוג של בחירה וכיוון.
את  להבליט  היוצרת  של  צורך  כאן  שאין  נראה 
המיומנויות הטכניות שלה, ולא בזה עיקר עניינה, 
מחווה  של  כסוג  אלה  ביכולות  להשתמש  אלא, 
למראות טבע ועיר שאהובים עליה, ובכך להרחיב 
נוספת.  הצצה  בהצעת  והמוכר,  לעין  הנראה  את 
דווקא  כוח,  שמשדרות  עבודות  הן  אלה  עבודות 

בשל העובדה שאינן משתמשות בכוח. 
אמיר מלהטטת בין האמת הצילומית, ובין האמת 
אמת,  בזמן  מביאה  היא  אותה  הסובייקטיבית 
הוא זמן הציור. עבודת הציור שלה היא פרשנות 
שנראה  מה  בין  משלבת  היא  שבו  הנראה,  על 
היה לעיניה, בין מה שנקלט מתוך בחירתה בעין 
להראות  מבקשת  שהיא  האופן  ובין  המצלמה, 
זאת, לאחר תהליך של עיון, זיקוק, בחירה, ונקיטת 
'סיפור  הכל  בסך  המכחול.  הנחת  היא   – עמדה 
פשוט' שמביא עמו את האמת היחסית של הדבר 

הנראה לעין.
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of painting. The natural scenes weaving through structures in 
most of Amir’s works become a poignant statement.
The painstaking painting work, which feigns casualness, becomes 
an object in its own rights. Its power lies in the fact that even 
when it doesn’t profess to imitate or replicate reality, it retains its 
intrinsic qualities. In other words, it is painstaking in order to be an 
immaculate product in itself, rather than serve any particular scene 
or place. This in turn attests that the reliance on photographed 
scenes is but a pretext for the creative journey. It points at what 
may be seen as a choice and direction.
There seems to be no need on the artist’s part to celebrate her 
technical skill, nor is it her main concern; rather, she wishes to use 
these skills as a homage to her beloved natural and urban scenes, 
and thereby expand the apparent and familiar, by offering another 
glimpse.
These works convey a sense of power, by dint of using no power 
at all.
Amir juggles photographic truth and the subjective truth she 
offers in real time - the painting time. Her painting work is an 
interpretation of the apparent; she takes what her eyes perceive, 
through her choice of the camera, and combines it with the way 
in which she seeks to show it, following a process of studying, 
distilling, choosing and stance-taking – by applying the brush. Just 
a simple tale that offers the relative truth of the apparent.
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