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         . כפי שבא לידי ביטוי דרך מסנני הפנים של אורלי שלםשל העולם החיצוני  ותת לירייו"חוץ ופנים" הם פרשנו-הציורים ב
לפנות  נאלצהאורלי , רונהוקהפת הוטלו הסגרים במגכאשר  .לחופש ולמרחביםזקוקה ש שהיאאורלי חובבת טבע ואנשים, 

ה אלכ בדתה מדמיונה אוש נופיםמראות העבר שנצרבו בתודעתה,  ;הפנימייםומרחביה ת נופיה ולמצוא בתוכה א פנימה
היא כל רגש אפל, לצד לכן ו הרמוניהיופי ואישה שמחפשת אורלי ומאתגרת אבל תקופה קשה זאת הייתה שאליהם נכספה. 

 .לצללים כמו גםהמוארים  אל החללים, בנפשהתקווה, יופי וגאולה. אורלי מזמינה אותנו לכל פינה גם חיפשה 
 
          .בעקיפין יצירותיהשפיע על עורר בה השראה וממ מיקום זה .שטובל בירק ובטבע חיה ויוצרת בישוב הקהילתי ניליורלי א

הזורמים בטיוליה לזרום דרכה אל המצע מים מראות הולמלבלבת הלצמחיה , ביתה הסובבים אתההרים  מאפשרת לנופיהיא 
טבע של ההרמוניות האת הצבעים ומעצימה היא זה, דרך תהליך . בנפשה ובמחשבתהעליו היא יוצרת, לאחר שהם מזוקקים 

במסעות  יהזיכרונות ששאובים מים, יהיא יצרה נופים מקור ,זו תבאמצעות שיטה חקרני אלה.דינמיות ורגישות לסצנות ומגיעה 
, יםתיולא אמ םיימקומות פנטסטירים הם המצוהנופים שבעוד . ופנימיותהממפות נפשה ו והעולם יפה ברחבי הארץטרום המג

 .הננעלתהפנימי של הנשמה המאבק נפשי של אורלי. היא הצליחה לתאר חזותית את המאוד של הנוף  יםתיים אמהם חלק
 

שחלק  תחושהשמעניקים דמעות דמויי  זולגים ופיםטפטבבשחור ובצבעים קרים,  צת יצירות זו מאופיינת בשימושקבו
אלא מטשטשים את הצבעים אינם , הטפטופים האלהביצירות בגשם. אבל מוצף דרך חלון נחוות , או שהסצנות עבודות בוכותהמ

של איזון ורוגע, תחושה , יש גם עשויה לחלחל ליצירותמלנכוליה המגוון לגוון. למרות שהמתבונן עין את  וליכיםומאותם,  יםמאחד
 .העם המציאות החדש "זן"ניסיון להיות 

 
לא פשוט חומר הוא צבע מים  .בגוונים עכוריםנייר את המכתימה בהן היא , בצבעי מיםעבודות יצרה גם סדרת  ו, אורליזתקופה ב

יצירות . צבעי מיםלעבוד בכדי ביטחון עצמי אומץ ו נדרשים. נרשמוכבר שאי אפשר למחוק או להסתיר את הסימנים  לציור שכן
פחות הן . מעודנותאלגנטיות ושקיפות שמאפיינת את הקנבסים שלה, בתוספת את כל הדרמה מכילות של אורלי מים ה

, אורלי משתמשת במדיות צבעשכבת הגבי מסוימות. על בנקודות  לבצבץנייר הלזוהר  נותנות, ויותר אווריריותמאסיביות 
האלגנטיות והכתם לקו ולהדגיש את עושר הצבעים בין שאת הניגודיות  העציםלעל מנת  ,ועפרונותגירי שמן  פחם,  גוןאחרות, כ

  .צבעהכתמי של 
 

נופי חוץ ופנים  ותמתאר חלקןרבוטים. ובש, מלאות בשריטות לוחות עץקטנות ואינטימיות על  קבוצה של עבודותגם אורלי יצרה 
אך  נמהריםסימנים ב אפס מקוםעד  ותמלא ן, והלהתקרבהצנוע מושך את הצופה  םגודלמעט שרוטים ופצועים. י הם כ השנדמ

של  הצטברות מעין, צבעשל  בשכבותעתירים ציורים אלו  ,האווריריותצבעי המים ליצירות בניגוד מוקפדים, עזים וחודרים. 
שמטרידות , ותיטדיסוננ גדושות בהרמוניות  יצירות אלהרעמים קטנות של רגש. -סופותהם  . נדמה כיזה על זהשנערמו רגשות, 

כסדרה של התפרצויות הן נראות יחד כקבוצה, דורים. כאשר היצירות נצפות השממשיכה לתור אחרי יישור האת עינו של הצופה, 
 הקטן. קל לעכל אותן בגלל גודלן; אולם, קטנות

 
לצופה עד הן מזכירות אחד מהשני בשיא המגיפה. כשהורחקנו במה שאיבדנו מתעמקות "חוץ ופנים" -של אורלי שלם בהיצירות 

של אורלי  זקהמציגות את החגם הן חופש תנועה ואינטראקציות חברתיות. יכולנו לחזור לחיים של שפר גורלנו כאשר כמה 
. העבודות של אורלי יצירה ויצירהקושי וגם תקווה בכל גם הצליחה לבטא היא שבה ודאות, חוסר הבתקופה הסוערת של 

 יופי. בעוצמה ובחן, ב זאתוהן עושות בהיסטוריה תקופה חשובה מסמנות 

 פרה שושתריוע  אוצרת התערוכה:

 

  www.orlyshalem.com           050-3366992          orlyshalemart          orlyshalem_art 


