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שידורים
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" תערוכה מאוד ממולצת בחיפה ,ב"פירמידה ,זאת גלריה שאני אוהבת לדבר עליה ,כי
היא גלריה בוואדיי סליב ,מאוד מעניין ,אגב אברהם אילת מנהל אותה.
שרה כהנא בתערוכתה" אחיזה "עוסקת בדמות האישה שפורצת ,גם אם מדברים על אמנות
אקספרסיבית מגלים ששרה עוסקת בדברים מאוד פנימיים וחיצוניים ,נשים שלה צומחות
מתוך משטחי צבע ,שכבות שכבות של צבע,מאוד מאוד אקספרסיבי ,בעצם משלבת ומורה איך
אמנות,אם דיברנו על רגש,איך אמנות היא לא בהכרח צריכה לשקף את המציאות כמו
שהיא,אלא יותר לשקף את נפשו של האמן,תערוכה מאוד מעניינת ובכלל וואדי סליב ,המקום
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" אני ממליץ על התערוכה של שרה כהנא המוצגת בבית האמנים בת"א .הייחודיות שלה נובעת מכך שהיא
מציגה את המיניות הנשית בפרופורציה,יודעת לעצב את המיניות הנשית הבוטה ,האקספרסיבית אבל
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