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חמש עשרה שנות צורפות

כדי  מיוחדות  בטכניקות  משתמש  הצורף  שבה  עדינה  יד  מלאכת  היא  הפשטנית  בהגדרתה  צורפות 
לזקק ולטהר מתכות עד שבסופו של דבר הן מעובדות לתכשיט. בשבילי צורפות היא הקשר בין חומר 
לנפש. החומרים, תהליך העבודה והתוצאה המתקבלת הם פועל יוצא של מארג יצירתי שמערב חושים, 
מיומנות וחופש. ביצירותי אני מנסה להעביר את הרגע שבו אני עומדת מול גוש הזהב ובידי האש, ואין 

לי מושג לאן אני הולכת... ואז אני מתחילה. 

האקראיות בתהליך היא מעבר לכל דמיון, והיא מובילה אותי להרפתקה שתוצאותיה אינן ידועות מראש. 
אני בונה, מפרקת, מתקנת ומנסה להשתחרר מכל מה שכבר יצרתי, כדי לצאת שוב לדרך חדשה. שיבוץ 
האבנים הוא החלק האחרון בתהליך. אני משתמשת בהן כדי לשלב צבע בהדגשים שונים, אבל הכוכבים 

הם תמיד האש והמתכת. 

וֲעָטָרה הם שמות של עדיי ראש המוזכרים במקרא, אך בשבילי הם מתארים את התהליך שאני  ְּפֵאר 
עוברת בעבודת הצורפות. אש, חום, התכה ויציקה, זהב, ברזל ואבנים יקרות מציתים את דמיוני ומובילים 
אותי למחוזות שבהם אני מרחפת על כנפי פאר היצירה. הנגלה והנסתר באבני החן, הצבעוניות והחיפוש 
התמידי אחר הזוהר הפנימי של אבנים יקרות, פנינים וזהב, הם כמו כניסה למלכודת של יופי אינסופי, 

והחופש להמריא על כנפי הדמיון וליצור באופן מחושב וספונטני כאחד מסמל בעיניי חירות ושחרור. 

אני אוהבת את המגע הבלתי אמצעי במתכות ובאבנים ואת השילובים שאני עושה עם אבני ג'ייד מסין, 
אלה המגולפות ביד אמן. מעורבותו של אמן נוסף, נסתר, מפגישה אותי עם מיומנויות וירטואוזיות של 
גילוף, המאתגרות אותי ליצור תכשיטים שבהם באות לידי ביטוי היצירתיות ומסורת העבודה של שנינו 
– שלי ושל האמן הנסתר. אני נמשכת מאוד גם לפנינים, ובחיפוש אחר האבנים אני נפעמת בכל פעם 

מחדש מהיופי העולה מהפנינה ומוקרן ממנה –  תמיד ייחודי, תמיד בעוצמה משתנה.

החיבורים והשילובים שאני עושה יוצרים מתח בין המסה והכובד הפיזיים של החומר ובין האסתטיקה 
והיופי של היצירה. צירופים אלה הם בשבילי מהות עבודתי. 

ורדה רותם 
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ורדה רותם - חיבור והנגדה

והנגדות.  חיבורים  של  לעולם  אותנו  מוליך  בו  עוסקת  רותם  שוורדה  המדיום  את  להגדיר  הניסיון 
עבודותיה כוללות פיסול מונומנטלי ומנגד פיסול של תכשיטים, שבהם היא מחברת בין חומרים ׳נמוכים׳ 
לחומרים ׳גבוהים׳ ומגוונים. אלה נעים על פני הרצף שבין מתכות כבדות כגון ברונזה, ברזל, פרספקס 
ונוצות, ובין זהב גבוה )24 קרט( ואבנים יקרות בעיצוב מינימליסטי או עשיר ומורכב. לכאורה התוצאה 
המתבקשת היא יצירות בעלות ניגוד ויזואלי, אבל למעשה החיבור בין חומרים, טכניקות וסוגה נעשה 

בהרמוניה מלאה ויוצר שילובים ושלמות יוצאי דופן.

ממנו  באה  שהיא  הרקע  של  יוצא  פועל  הוא  לעבוד  רותם  בחרה  שבהם  ובחומרים  בממדים  הניגוד 
האירופית;  והתרבות  המקרא   – מהמקורות  היא  לעיצוביה  ההשראה  בהם.  עוסקת  שהיא  והנושאים 

ומנגד - תרבות המזרח הרחוק.

 בעבודות הפיסול והצורפות שלה באים לידי ביטוי בין היתר המאורעות החשובים של ספר בראשית 
לו בעוצמתו, תיאורי אוצרות המקדש, סיפורי  מזווית ראייה אישית. אירוע בריאת העולם, שאין שני 
קפקא ותרבות המזרח הרחוק – כל אלה הובילו אותה אל ההתמודדות עם חומרים, עם טכניקות ועם 
חיבורים לכאורה בלתי אפשריים. עם זאת הם מציגים נאמנה את מקורות ההשראה שלה ואת הדרך 

שבה בחרה ליצור – להבליט את החיבור באמצעות ההנגדה. 

ורדה רותם שוזרת זה בזה אבני חן מגולפות מהמזרח עם תבליטי זהב של דמויות וסיפורים מהמקרא 
בקומפוזיציה מרהיבה. אבני החן – אזמרגד, רובי, טורקיז, פנינים ואמרלד – שקישטו את בגדי הכוהנים* 
עכשווית  בטכניקה  האמונה  בידה  משובצים  ועדינות,  זוך  ויוקרה,  למעמד  סימן  והיו  המקדש  בבית 
ויופי  ובגילוף פיסולי בסדרות של תכשיטים, שבכולם עוברים כחוט השני איכות, חומרים, אסתטיקה 

ברמה גבוהה. כך היא בוראת ויוצרת בתהליך אבולוציוני יצירות בעלות DNA משותף.

תכשיטי הזהב המשובצים אבנים טובות גדלים וצומחים תחת ידיה ונהפכים ל'תכשיטי שולחן' בצורת 
ואלה  יצוקים,  פרספקס  כלובי  בתוך  קפקאי  בעולם  המרחפות  וכסף,  זהב  עשויות  מפוסלות  דמויות 
האחרונים הולכים וגדלים לפסלי ענק עשויים מתכת קשה שמתכופפת, מתעגלת ומתקפלת למגע ידיה. 

כך מחזקת ההנגדה בין הגודל, החומר והעיצוב את החיבור הבלתי אמצעי בין היצירות. 

ָרבּוַע  ָמְשָׁזר. ט  ְוֵשׁׁש  ָשִׁני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ֵאֹפד  ְּכַמֲעֵשׂה  ֹחֵשׁב  ַמֲעֵשׂה  ַהֹחֶשׁן  ַוַיַּעׂש ֶאת  ח   *
ִּפְטָדה  ֹאֶדם  טּור  ָאֶבן  טּוֵרי  ַאְרָּבָעה  בֹו  ַוְיַמְלאּו  י  ָּכפּול.  ָרְחּבֹו  ְוֶזֶרת  ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ַהֹחֶשׁן  ֶאת  ָעׂשּו  ָּכפּול  ָהָיה 
ְוַהּטּור  יג  ְוַאְחָלָמה.  ְשׁבֹו  ֶלֶשׁם  ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִשׁי  יב  ְוָיֲהֹלם.  ֹנֶפְך ַסִּפיר  ְוַהּטּור ַהֵּׁשִּני  יא  ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד. 
ֵהָנּה  ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ְשֹׁמת  ַעל  ְוָהֲאָבִנים  יד  ְּבִמֻלֹּאָתם.  ָזָהב  ִמְשְּׁבצֹות  מּוַסֹּבת  ְוָיְשֵׁפה  שַֹׁהם  ַּתְרִשׁיׁש  ָהְרִביִעי 

ְשֵּׁתים ֶעְשֵׂרה ַעל ְשֹׁמָתם ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ִאיׁש ַעל ְשׁמֹו ִלְשֵׁנים ָעָשׂר ָשֶׁבט. )שמות לט(

אסתי דרורי
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ורדה רותם מייצגת עבורי את הלא-צפוי, מתחדשת מרגע לרגע ויוצרת בתנועה. יצירותיה משלבות חומרי גלם 
איכותיים ביותר: זהב, אבני חן, יהלומים ופנינים משובחות.  המושג ׳מושלם׳ יכול  להשתנות בן רגע, מתוך 
ראייה פנימית המכוונת את השלמת התכשיט - פועל יוצא של אישיותה וכישוריה המשלבים יופי פנימי, 

מקוריות, צבע, חדשנות ושנות ניסיון רבות של ראיית מרחב בהתאמה לפרופורציות.

מנהלת  היא  שאיתו  שהזהב,  ומשוכנעת  בעבודתה,  גבולות  פורצת  היא  וטהור.  פורה  ייחודי,  עולם  לוורדה 
דו-שיח, יעשה כרצונה לאורך כל התהליך. לעיתים בסיום יצירה של תכשיט היא יכולה לשנותו ללא היכר 
במכת פטיש, בחיוך ובהנאה, ולגלות עולם חדש, כמו ילד שמנסה את מזלו בעולם שלו חוקים נוקשים משלו. 

יוסי סרברו, .M.A טיפול באמנות

מערכת יחסים מורכבתפורצת גבולות

הן  ומנוגדים.  שונים  אלמנטים  בין  מורכבת  יחסים  מערכת  ביטוי  לידי  מביאה  רותם  ורדה  של  יצירתה 
בפסליה והן בתכשיטיה כל מרכיב הוא חלק המייצג איזון זהיר ומחושב בינו ובין סביבתו: אבן והרקע 
שהיא משובצת בו, דמות קטנה וסביבתה האקרילית, וסרט פלדה שכרוך סביב עמוד תומך. המשותף 
לכל העבודות הוא מרכיב התמיכה. עם זאת תומכים אינם בהכרח רק אובייקט פונקציונלי. ורדה רותם 
מעלה ומרוממת את התועלתיות שבתפקיד התמיכה ביוצרה מערכת יחסים נדירה בין הפונקציונליות 

ובין היופי. 

ומוצקה,  יציבה  בפסלי הפרספקס של רותם מהלכות דמויות זהב בצורה מסוכנת לאורך צלחת פלדה 
שתומכת ביצירה. המתכת החלודה עומדת בניגוד לזהב הזוהר, אבל החיבור ביניהם משלים זה את זה. 
בדומה, בעבודות הצורפות המסגרת העוטפת אבן ירקן היא דף זהב מקומט ודקיק שעומד בניגוד גמור 
לאבן ומדגיש את קשיותה. בכל אחת מהיצירות האלמנטים התומכים – אם זו צלחת פלדה ואם אבן 
ירקן – חשובים בדיוק כמו האלמנט המרכזי שהם תומכים בו. ורדה מטפלת בכל אחד ממרכיבי היצירה 

בכבוד ובאופן המיוחד לה, ויוצרת קומפוזיציות אסתטיות ומעוררות מחשבה. 

ורדה נעה בין תכשיטים קטנים לפסלי ברזל גדולים, ויוצרת קשרים חדשים עם העולם הסובב. הפסלים 
והתכשיטים אינם נראים סטטיים, אלא יש בהם תנועה, והם מביאים לידי ביטוי את התכונות הבסיסיות 
ופלסטיק  אקריליק  כמו  תעשייתיים  מחומרים  שעשויים  פסלים  ממנו.  חלק  היותם  ואת  החומר  של 
עוטפים גופים בתנועה ומנציחים רגע, ופסלי מתכת קשה שבריריים כנייר, ובאמצעות הכיפוף והגלגול 
הם נראים כמתנועעים בקלילות. עבודת הצורפות בזהב מציגה רכות ונראית כאילו עדיין לא התקררה 
רגשות  לייצר  ויכולתה  ורגשי,  קריאטיבי  תהליך  של  תוצר  היא  מיצירותיה  אחת  כל  ההתכה.  מתהליך 

מתוך מתכת היא ללא ספק הישג.

פו וואנג, פרופסור לאדריכלות, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק



צורפות
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סיכה /// זהב 18k ,14k, פנינה

Brooches /// 14k, 18k gold, pearl
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סיכה /// זהב 18k ,14k, רובי, פנינה
Brooch /// 14k, 18k gold, ruby, pearl 
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מחרוזת /// זהב 18k ,14k, טורמלין, רובי

Necklace /// 14k, 18k gold, tourmaline, ruby
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שרשרת ותליון /// שרשרת זהב עתיקה / תליון: זהב 18k, פתיתי זהב 24k, פנינה

Chain & Pendant /// antique gold chain / Pendant: 18k, 24k gold nuggets, pearl
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Gold is a metallic chemical element. It has unique properties, does not tend to bind chemically 
to other elements, and therefore can only be found in nature in its pure form. Gold is the metal 
with the highest hammering ability. It remains shiny in almost any condition, does not oxidize 
or rust, and is resistant to corrosion after contact with acids or base. Gold was one of the first 
metals used by man, and for a long period was considered one of the most precious metals in the 
world. It symbolized wealth, monarchy and nobility. Gold is mentioned many times in the Bible 
in descriptions of ornaments, the Temple and precious vessels.
When the camels had finished drinking, the man took out a gold nose ring weighing a beka 
and two gold bracelets weighing ten shekels. (Genesis 24:22)
Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold molding around it. 
(Exodus 25:11) 

ָזָהב הוא יסוד כימי מתכתי. הוא בעל תכונות ייחודיות, אינו נוטה להיקשר כימית ליסודות אחרים, ולכן 
ניתן למצוא אותו בטבע בצורתו הטהורה בלבד. הזהב הוא המתכת בעלת כושר המתיחה )ריקוע( הגבוה 
שיתוך  תגובת  בפני  עמיד  והוא  מחליד,  או  מתחמצן  אינו  תנאי,  בכל  כמעט  מבריק  נשאר  הוא  ביותר, 
)קורוזיה( בעקבות מגע עם חומצות או בסיס. זהב הוא אחת המתכות הראשונות ששימשו את האדם, 
במקרא  ואצולה.  מלוכה  עושר,  וסימל  בעולם  ביותר  היקרות  המתכות  אחת  נחשב  ממושכת  ותקופה 

הזהב מוזכר פעמים רבות בתיאורים של עדיים, בית המקדש וכלים יקרים.
ַוְיִהי ַּכֲאֶשׁר ִּכּלּו ַהְגַּמִלּים ִלְשּׁתֹות ַוִיַּּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְשָׁקלֹו ּוְשֵׁני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָשָׂרה ָזָהב 

ִמְשָׁקָלם )בראשית כד, כב(
ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִשׂיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב )שמות כה, יא(
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סיכה /// זהב 18k ,14k, רובי מגולפת, רובי, פנינה, פנינה אפורה

Brooch /// 14k, 18k gold, carved ruby, ruby, pearl, gray pearl



2627
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון: זהב 18k ,14k, אקוומרין, קורונדום

 Necklace & Pendant /// pearls / Pendant: 14k, 18k gold, aquamarine, corundum 



2829
מחרוזת ותליון /// אקוומרין / תליון: זהב 18k ,14k, אקוומרין 

 Necklace & Pendant /// aquamarine / Pendant: 14k, 18k gold, aquamarine 



3031
מחרוזת ותליון /// פנינים צבעוניות / תליון וסוגר: זהב 18k ,14k, טורמלין, רובי מגולפת

Necklace & Pendant /// colored pearls / Pendant: 14k, 18k gold, tourmaline, carved ruby



3233

18k 3 טבעות /// איזמרגד, זהב
 תליון /// זהב 18k ,14k, רובי, כריזופראס, אמזוניט, פנינה

3 rings /// emerald, 18k gold
Pendant /// 14k, 18k gold, ruby, amazonite, pearls, chrysoprase



3435
סיכה /// זהב 14k, פנינים, איזמרגד, קריסטל

Brooch /// 14k gold, pearl, emerald, crystal 



36
שרשרת ותליון /// שרוכי משי / תליון וסוגר: זהב 18k ,14k, פנינה אפורה

Chain & Pendant /// silk laces / Pendant: 14k, 18k gold, gray pearl



383939
שרשרת ותליון /// שרוכי משי  / תליון: זהב 18k ,14k, אגט אדומה, קריסטל 

 Chain & Pendant ///  silk laces / Pendant: 18k, 14k gold, agate cameo, crystal



4041
שרשרת ותליון /// שרוכי משי, חרוזי ג׳ייד / תליון: זהב 18k ,14k, טורקיז, יהלום

 Chain & Pendant /// silk laces,  jade beads / Pendant: 18k, 14k gold, turquoise, diamond



4243
סיכה /// זהב 18k ,14k, פנינה לבנה, פנינה שחורה, קרנליאן

 Brooch /// 14k, 18k gold, white pearl, black pearl, carnelian



4445
שרשרת ותליון /// סרטי משי / תליון: זהב 14k, ג׳ייד מגולפת, רובי מגולפת

 Chain & Pendant /// silk ribbon / 14k gold, carved jade, carved ruby



4647

Ruby is a natural gemstone, one of the types of mineral corundum, which is second to the 
diamond in its hardness but not as sparkling. The ruby comes in a variety of colors ranging from 
pink to intense red, and the brighter the shade, the higher the gem's value. The luster in good 
examples of ruby   is so great that in the past it was believed that a red flame burned in its core. 
In the Bible, ruby is the first stone in the first column of the High Priest's breastplate, and is 
attributed to the tribe of Reuven.

Jade is a stone carved from the minerals jadeite and nephrite and is one of the most precious 
stones in the world. The color of  jade is usually green, is of moderate hardness, does not tend 
to break and range s  from semi-transparent to opaque. In Chinese culture, jade symbolizes 
tradition, heritage and culture. In the Bible, jade is the second stone in the first column of the 
High Priest's breastplate, and is attributed to the tribe of Simeon.

Emerald is a green colored gemstone, a variety of the mineral beryl, and is more costly than 
the diamond. Emerald is hard and has a glassy sparkle. In the Bible, it is the third stone in the first 
column of the High Priest's breastplate, and is attributed to the tribe of Levi.

Then they mounted four rows of precious stones on it. The first row was carnelian, chrysolite 
and beryl. (Exodus 39:10)

Pearl is a common gemstone. It is the most important gem of biological origin. It is created in 
mollusks belonging to the oyster family and in snail shells.  A pearl's value derives from its beauty 
and rarity, and varies according to size, shape, clarity, color and source. 
Gold there is, and pearls in abundance, but lips that speak knowledge are a rare jewel. 
(Proverbs 20:15)
A woman of valor who can find?  Her worth is far beyond pearls (Proverbs 31:10)

ליהלום בקשיותו  רובי, היא אבן חן טבעית, אחת מסוגי המינרל קורונדום, שהוא שני  ֹאֶדם, הקרויה 
אבל אינו נוצץ כמוהו. לרובי גוון הנע מוורוד ועד אדום עז, וככל שהצבע חזק יותר, כך ערכה של האבן 
גבוה יותר. הזוהר בדוגמאותיה הטובות של הרובי רב כל כך, עד שבעבר רווחה האמונה שלהבה אדומה 
בוערת בלבּה. במקרא ֹאֶדם היא האבן הראשונה בטור הראשון בחושן של הכוהן הגדול, והיא מיוחסת 

לשבט ראובן.

האבנים  אחת  והיא  ונפרייט,  ג’ידייט  מהמינרלים  מגולפת  אבן  היא  ג'ייד,  גם  הקרויה  )ִּפְטָדה(,  ירקן 
היקרות בעולם. צבעה של הג'ייד בדרך כלל ירוק, היא בעלת קשיות בינונית, אינה נוטה להישבר ושקופה 
למחצה עד אטומה לחלוטין. בתרבות הסינית הג'ייד מסמלת את המסורת, את המורשת ואת התרבות. 

במקרא פטדה היא האבן השנייה בטור הראשון בחושן של הכוהן הגדול, והיא מיוחסת לשבט שמעון.

ָּבֶרֶקת, הקרויה  גם ִאזמרגד ואמרלד, היא אבן חן ירוקה מהמעלה הראשונה, תצורה של המינרל בריל, 
והיא יקרה יותר מהיהלום. הָּבֶרֶקת  קשה ובעל ברק זגוגי. במקרא היא האבן השלישית בטור הראשון 

בחושן של הכוהן הגדול, והיא מיוחסת לשבט לוי. 

ַוְיַמְלאּו-בֹו-ַארָּבָעה, טּוֵרי ָאֶבן: טּור, ֹאֶדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת-ַהּטּור, ָהֶאָחד )שמות לט, י(

והיא  ביולוגי,  שמקורן  החן  שבאבני  החשובה  היא  מרגלית.  גם  הקרויה  נפוצה  חן  אבן  היא  ּפנינה 
נוצרת ברכיכות שנמנות עם מחלקת הצדפות וכן בקונכיות שבלולים. ערכה של הפנינה נובע מיופייה 

ומנדירותה, והוא משתנה בהתאם לגודלה, לצורתה, לבהירותה, לצבעה ולמקור שממנו נשלתה.
ֵיׁש ָזָהב ְוָרב ְּפִניִנים ּוְכִלי ְיָקר ִשְׂפֵתי ָדַעת )משלי כ, טו(

ֵאֶׁשת-ַחִיל, ִמי ִיְמָצא; ְוָרֹחק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה )משלי לא, י(



4849
3 מחרוזות ותליונים /// מחרוזת פנינים / תליון: זהב 18k, 14k, יהלומים

3 Necklaces & Pendants /// pearl necklaces / 14k, 18k gold, diamonds



5051
סיכה /// זהב 14k, קוורץ, קורל, אגט מגולפת, אקוומרין מגולפת

Brooch /// 14k gold, quartz, coral, carved agate, carved aquamarine



5253

תליון /// זהב 18k ,14k, ג׳ייד מגולפת, בת כ-100 שנה

Pendant /// 14k, 18k gold, 100 year-old carved jade
*Figurine - replica of bronze sculpture, 'Before' /// דמות - העתק מפסל ברונזה, ׳בטרם׳*



5455

שרשרת ותליון /// זהב 18k / תליון: זהב 22k, ג׳ייד מגולפת, גרנט, קורל, קוורץ
Chain & Pendant /// 18k gold / Pendant: 22k gold, carved jade, garnet, coral, quartz



5657
שרשרת ותליון /// סרטי משי / תליון: זהב 18k ,14k, ג׳ייד מגולפת, רובי 

Chain & Pendant ///  silk ribbon / Pendant: 18k, 14k gold, carved jade, ruby



5859
מחרוזת ותליון /// כריזופראס / תליון: זהב 22k ,14k, ג׳ייד מגולפת, טורמלין 

Necklace & Pendant ///  chrysoprase / Pendant: 14k, 22k gold, carved jade, tourmaline



6061
מחרוזת ותליון /// שרשרת פנינים נבחרות / תליון וסוגר: זהב 18k, 14k, אמרלד, ג׳ייד מגולפת  

Necklace & Pendant /// selected wild pearls / Pendant: 14k, 18k gold, carved jade 



6263
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון: זהב 22k ,18k ,14k, רובי, ג׳ייד מגולפת 

Necklace & Pendant /// pearls / Pendant: 14k, 18k, 22k gold, ruby, carved jade



6465
תליון /// זהב 22k ,18k, ג׳ייד מגולפת

Pendant /// 18k, 22k gold, ruby, carved jade



6667
תליון /// זהב 22k , ג׳ייד מגולפת, פנינים, גרנט

Pendant /// 22k gold, carved jade, pearls, garnet



6869
תליון /// זהב 18k ,14k, ג׳ייד מגולפת, רובי מגולפת

Pendant /// 14k, 18k gold, carved jade, carved ruby 



7071
 מחרוזת /// זהב 14k, פנינים שטוחות, חרוז שן, עור

Necklace /// 14k gold, flat pearls, natural bone bead, leather



7273
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון וסוגר: זהב 14k, 9k, אלמנט עתיק, רובי

Necklace & Pendant /// pearls / Pendant clasp: 9k, 14k gold, antique element, ruby



7475

ודרמטיות הפונות  יוצר תנועה  ונוצות  יקרות  זהב, אבנים  ניגודי של  צירוף   | ונוצות  אבנים יקרות  
אל הרגש ואל הדמיון. הסדר והחוקים הנוקשים של הצורפות והירידה המדוקדקת לפרטים מתבטלים 
אחרים,  ולקשט  להדר  כדי  שנוצרו  היקרים,  התכשיטים  הנוצות.  ציצות  שפע  באמצעות  ומתרככים 
בנונשלנטיות  ומשתלבים  מסתדרים  וזהב  פרא  נוצות  יקרות,  אבנים  בעצמם.  ומתקשטים  מתהדרים 
תלבושות  עטויים  המשתתפים  שבו  בארוקי  מנשף  הלקוחה  לתמונה  בדומה  זה,  בתוך  וזה  זה  לצד  זה 

ותכשיטים שמטרתם לייצר סצנה של דרמה, מתח, פאר והתרגשות.

Gem Stones and Feathers | The contradictory combination of gold, gem stones and 
feathers creates movement and drama that speak to the heart and the mind. The strict order 
and rules of jewelry making and the meticulous detail it entails are suspended and softened 
by the abundant feather plumage. The expensive jewelry, fashioned in order to adorn others, is 
itself adorned and decorated. Precious stones, wild feathers and gold are casually arranged and 
integrated like a scene of Baroque revelry and merrymaking, where the guests wear elaborate 
costumes and jewels whose purpose is to create a sense of drama, tension, luxury and excitement. 



7677
 מחרוזת /// זהב 14k, פנינים שטוחות, חרוז שן, עור

Necklace /// 14k gold, flat pearls, natural bone bead, leather



7879
מחרוזת ותליון ///אקוומרין, פנינים / תליון: זהב 18k, פנינים שחורות נבחרות

Necklace & Pendant /// aquamarine, pearls / Pendant: 18k gold, black pearls



8081
מחרוזת ותליון /// אקוומרין / תליון: זהב 18k ,14k, פנינים, אקוומרין

Necklace & Pendant /// aquamarine / Pendant: 14k, 18k gold, pearls, aquamarine



8283
מחרוזת ותליון /// חרוזי רודנית / תליון: זהב 22k, אמרלד

 Necklace & Pendant /// rhodonite beads / Pendant: 22k gold, emerald



8485
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון: זהב 18k, רובי, שן מגולפת

 Necklace & Pendant /// pearls / Pendant: 18k gold, ruby, engraved natural bone



868787
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון: זהב 18k, רובי מגולפת, דמות ַּבז

 Necklace & Pendant /// pearls / Pendant: 18k gold, carved ruby, falcon charm



8889

מחרוזת ותליון /// חרוזי מונטנה / תליון וסוגר: זהב 18k, כריזופראס, יהלום קולקשין, דמות ַּבז
 Necklace & Pendant /// Montana beads / Pendant & clasp: 18k gold, crystophrase,

 collection diamond, falcon charm



9091
צמיד /// צמיד זהב פרסי, קרנליאן, יהלום, דמות ַּבז

 Bracelet /// Persian bracelet, carnelian, diamond, falcon charm



9293
שרשרת ותליון /// שרוכי משי / תליון: זהב 14k, פנינים

 Chain & Pendant /// silk lace / Pendant: 14k gold, pearls



9495
מחרוזת ותליון /// פנינים / תליון וסוגר: זהב 18k ,14k, קורל

 Necklace & Pendant /// pearls / Pendant & clasp: 18k, 14k gold, coral



9697
סיכה /// זהב 18k, לפיס לזולי, יהלום קולקשין

Brooch /// 18k gold, lapis lazuli, collection diamond 



9899

Jewelry



100101 Bathsheba, 2017, iron, 220/100/80 cm  ///  בת שבע, 2017, ברזל, 80/100/220 ס״מ



 

102103 Lot’s Wife, 2014, iron, 280/110/100 cm  ///  אשת לוט, 2014, ברזל, 100/110/280 ס״מBone of his bone, 2014, iron, 250/200/100 cm  ///  עצם מעצמו, 2014, ברזל, 100/200/250 ס״מ



 

104105 I had hoped, (detail), 2017, iron, 280/85/75 cm  ///  קיויתי )פרט(, 2017, ברזל,  75/85/280 ס״מ The Lord is absent (detail), 2014, steel, 260/150/75 cm  ///  האל הנעדר )פרט(, 2014, פלדה,  75/150/260 ס״מ



106107 The Lord is absent (detail), 2014, iron, 260/150/75 cm  ///  האל הנעדר )פרט(, 2014, ברזל, 75/150/260 ס״מ



108109 Tablets of the Law, 2013, iron, 180/90/90 cm  ///  לוחות הברית, 2013, ברזל, 90/90/180 ס״מFive Wings, 2013, iron, 180/110/80 cm  ///  חמש כנפיים, 2014, ברזל, 80/110/180 ס״מ



110111 Untitled, 2012, coiled iron, 300/80/50 cm  ///  ללא כותרת, 2012, ברזל מלופף,  50/80/300 ס״מUntitled, 2012, coiled iron, 350/120/80 cm  ///  ללא כותרת, 2012, ברזל מלופף,  80/120/350 ס״מ



112113 Untitled, 2013, coiled iron, 300/80/50 cm  ///  ללא כותרת, 2013, ברזל מלופף,  50/80/300 ס״מ



114115

אמנותי  תחקיר  של  יוצא  פועל  הם  רותם  ורדה  של  המונומנטליים  הפסלים   | ׳בראשית׳  סדרת 
שהיא עושה יותר מעשר שנים, ובו היא בודקת את יסודות המתח הקיים בין המסה והכובד הפיזיים 
ובין החלל האוורירי המתהווה ביצירתם ומסמל את המהות המטפיזית הרוחנית. הפסלים  של החומר 
בסדרת ׳בראשית׳ מציגים דמויות מיתיות ואלגוריות מהמקרא בשילוב פרשנות אקטואלית ומופשטת 
לקווים המאפיינים אותן. התמודדותו של ה׳אני האישי׳ עם הבורא ועם התנהלותו של העולם, המאבקים 
מהסמלים  חלק  הם  אלה  כל   – הטבע  לגורמי  ובינם  עצמם  לבין  בינם  האדם  בני  של  המתמשכים 

ומהמוטיבים שדמויות אלה מייצגות. 

הסדרה עוסקת בנושאים שקשורים לבריאת העולם כגון 'לוחות הברית', ׳אל תיגע בנער׳, ׳קורבן׳, ׳תופס 
כינור ועוגב׳ ו׳היום הרביעי׳. למלאך התנכ"י בעיניה מקום מיוחד, שכן הוא בשבילה סמל מיתי, גשמי 
כרוחני, שעמו היא יוצרת דיאלוג דרמטי ודרכו היא בוחנת את מסלול הקיום האנושי כאן ועכשיו. דרך 
מלאך זה היא גם עוסקת בהתמודדות עם מצבים של חרדה, תהייה והשאלות שמעלה המצב במדינת 

ישראל בימי מלחמה ובימי חולין.
דורון פולק  

 series | Varda Rotem's monumental sculptures are the result of (Beresheet) ׳Genesis׳
over ten years of artistic research into the foundations of the tension between the physical mass 
and gravity of the material and the airy space that emerges from their creation, which for her, 
symbolizes the metaphysical essence. The sculptures in the 'Genesis' series present mythical 
and allegorical figures from the Bible together with current and abstract interpretations of their 
characteristic traits. The confrontation of the 'personal self' with the Creator and the conduct of 
the world, the human beings' continuous struggles among themselves and with the elements of 
nature are all part of the symbols and motifs represented by these figures. 

The series deals with issues related to the creation of the world, such as the 'Tablets of the Law', 
'Do not lay a hand on the boy', 'Sacrifice', 'String instruments and Pipes' and 'The Fourth Day'. For 
Rotem, the biblical angel has a special place. It is a mythical, material and spiritual symbol with 
which she conducts a dramatic dialog, examining the course of human existence here and now. 
Through the angel, she also confronts issues of anxiety and ponders questions about the situation 
in Israel, both in times of war and daily.

Doron Polak



 

116117
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The naked reality (detail), 2006, bronze, 150/45/15 cm  ///  המציאות לאמיתה )פרט(, 2006, ברונזה, 15/45/150 ס״מ

Before, 2007, bronze, 150/20/20 cm  ///  1 / בטרם, 2007, ברונזה, 20/20/150 ס״מ
This gate is for you only, 2000, bronze, 170/24/30 cm  ///  2 / השער הזה רק בשבילך, 2000, ברונזה, 30/24/170 ס״מ

Their bent walk, 1992, bronze, 150/37/30 cm  ///  3 / הליכתם שחוחה במקצת, 1992, ברונזה, 30/37/150 ס״מ
The naked reality, 2006, bronze, 150/45/15 cm  ///  4 / המציאות לאמיתה, 2006, ברונזה, 15/45/150 ס״מ



118119
משך חיי אדם לא יספיקו  כלל למסע הזה, 1992, ברונזה, 30/100/130 ס״מ

A lifetime is not enough for this journey, 1992, bronze, 130/100/30 cm 



120121  Moni and his music, 2004, bronze, iron, wood, 152/30/30 cm  ///  מוני והאקורדיון,  2004, ברונזה, ברזל, עץ,  30/30/152 ס״מ



תכשיטי שולחן



124125
צינת החרב, 2004, זהב, ברזל, פרספקס,  6/14/20 ס״מ  

Chilling sword, 2004, gold, iron, perspex, 20/14/6 cm  



126127
ניסיון אחרון, 2004, זהב, ברזל, פרספקס,  7.5/15/23 ס״מ  

Final attempt, 2004, gold, iron, perspex, 23/15/7.5 cm  



128129
מועד מראש, 2005, זהב, ברזל, פרספקס, 20/14/6 ס״מ

Candidate, 2005, gold, iron, perspex, 20/14/6 cm  
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הרחק ממני, 2004, זהב, ברזל, פרספקס,  6/13/20 ס״מ  

Far Away From  Me, 2004, gold, iron, perspex, 20/13/6 cm  
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חלום, 2004, זהב, ברזל, פרספקס,  6/14/25.5 ס״מ  

A dream, 2004, gold, iron, perspex, 25.5/14/6  cm  
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מושבת העונשין, 2005, זהב, ברזל, פרספקס, 6.5/14/23 ס״מ  

The penal colony, 2005, gold, iron, perspex, 23/14/6.5 cm  
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חוזר יום אחד הביתה, 2004, זהב, ברזל, פרספקס, 6/15/23 ס״מ  

Returning home, 2004, gold, iron, perspex, 23/15/6 cm  
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נגן על הגג, 2004, זהב, ברזל חלוד, פרספקס, 13/15/22 ס״מ  

Music maker on the roof, 2004, gold, iron oxide, perspex, 22/15/13 cm  
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פרטים,  2005-2004, זהב, ברזל, ברזל חלוד, פרספקס  8

8 Details, 2004-2005, gold, iron, iron oxide, perspex
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 Motifs of connection, contrast and polarity, which characterize | ׳Impossible Situations׳
the work of Varda Rotem in her jewelry and sculpture, are revealed again in the series of table 
jewelry 'Impossible Situations', inspired by the stories of Kafka. Inside perspex vitrines float 
angelic golden figures, thin and fragile, touching and not touching the rusty, corroded iron, 
connected and separated from each other by the industrial material that links them. All of this, 
the figures and the iron, are locked up in the transparent vitrines without any means of escape, 
as if frozen, at the point of no return, gliding about inside their sealed Kafkaesque world:
'Here no one else can gain entry, since this entrance was assigned only to you. I'm going to 
close it now period'  (Franz Kafka, 'Before the Law', from The Trial)

של  עבודתה  את  המאפיינים  וקוטביות,  הנגדה  חיבור,  של  מוטיבים   | אפשריים׳  בלתי  ׳מצבים 
ורדה רותם ביצירות הצורפות והפיסול, מתגלים שוב בסדרת תכשיטי השולחן ׳מצבים בלתי אפשריים׳ 
דקיקות  מלאכיות,  זהב  דמויות  מרחפות  פרספקס  ויטרינות  בתוך  קפקא.  סיפורי  בהשראת  שנוצרה 
ושבריריות, הנוגעות ולא נוגעות בחלקי ברזל אכול וחלוד, מתחברות ביניהן ומתנתקות זו מזו באמצעות 
החומר התעשייתי המקשר. כולם - הדמויות והברזל יחד - כלואים בוויטרינות השקופות ללא מוצא כמו 

קפאו בנקודת אל–חזור בריחופן בתוך עולם קפקאי סגור:
׳כאן לא יכול איש מלבדך לקבל את רשות הכניסה, כי השער הזה רק בשבילך נועד. עכשיו אני הולך 

וסוגר אותו׳. )פרנץ קאפקא, ׳לפני שער החוק׳ מתוך המשפט(*

*פרנץ קאפקא, סיפורים ופרקי התבוננות, תרגום: ישורון קשת, ירושלים ותל אביב: שוקן, 1977, עמ' 119.
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סוף בראשית, 2005, זהב, ברזל, פרספקס, 7.5/13/25.5 ס״מ  

The end of the beginning, 2005, gold, iron, perspex, 25.5/13/7.5 cm  



148149
מבט אל ההרים, 2004, זהב, ברזל, פרספקס, 6/10/25.5 ס״מ  

Mountain view, 2004, gold, iron, perspex, 25.5/10/6 cm  



150151
מעל לכול, 2004, זהב, ברזל חלוד, פרספקס, 6/14/25.5 ס״מ  

Above & beyond, 2004, gold, iron oxide, perspex, 25.5/14/6 cm  
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שמש רחוקה, 2005, זהב, ברזל חלוד, פרספקס, 6/10/20 ס״מ  

Lost sun, 2005, gold, iron oxide, perspex, 20/10/6 cm  
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סערת נפש )פרט(, 2005, זהב, ברזל, פרספקס

Turmoil (detail), 2005, gold, iron, perspex 



Table Jewelry
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2007 - 3 sculptures, Palmachim Air Force Base 
2011 - 'His Yearning', Sculpture Garden, Sheba Medical Center at Tel Hashomer, Ramat Gan
2016 -  Yemin Orde - Youth Village, Mount Carmel
2018 - 'Beresheet', 2 Sculptures, Gildesgame St., Ramat Gan
2018 – 'Beresheet', 5 sculptures, Sourasky Medical Center (Ichilov), Tel Aviv

Group Exhibitions
1986 - Artists' House TLV, Tel Aviv
1987 - The Berlin Festival, Berlin
1988 - Artists' House TLV, Tel Aviv
1990 - London 90, Art Biennale, London
1994 - Europe Art, Berlin
1995 - Artists' House TLV, Tel Aviv
2002 - 'Asla, Viva', Tel Aviv Performing Arts Center, Tel Aviv
2002 - Thopsons Gallery, London
2003 - Hashphela Museum, Kfar Menachem
2003 - 'Growth Project', International Convention Center, Tel Aviv
2005 - 'Slaughtered Gold', The Third Triennale for Israeli Jewelery, Eretz Israel Museum, Tel Aviv
2007 - Markers VI, 'Divine in Tent', Venice, Italy, and Kassel, Germany
2007 - Balance, London
2007 - Markers VI, 'Divine in Tent', Orensanz Center, New York
2008 - Macondo Art Gallery, London
2008 - Borei Gallery, Saint Petersburg
2008 - Cargo 21, Cité internationale des arts, Paris
2008 - Shoham Gallery, Tel Aviv

2008 - Fusion Art Museum, New York
2009 - 'Forbidden Books', Municipal Library, Hadera
2009 - 'Souvenir Art', Scalamata Gallery, 53th Venice Biennale, Venice
2010 - 'Darkness', Fusion Art Museum, New York
2011 - Mémoire de l'Avenir Gallery, Paris
2015 - Biennale 2, Moshe Castel Museum, Maale Adumim 
2017 – 'The Brown Cardboard Folder: Homage to Felix Bloch', Ghetto Museum, Terezin, Czechia
2017 - Markers X, 'Vanishing Lands', Venice
2019 – 'Behind the Veil', Saturnia Hotel, Venice

Collections
Leumi Bank Art Collection
Yeshiva University Museum, New York
Markers VI, 'Homage', ArtLife Gallery, Venice

Projects by Studio Artura
2011 – 'Cycle of Life', Mémoire de l'Avenir Gallery, Paris
2011 - 'Darkness', Fusion Art Museum, New York 
2011 – 'Maping', ArtLife Gallery, Venice
2012 – 'Secret Art', Leumi Bank, Tel Aviv
2012 - French Institutre Gallery, Nazeret
2012 – 'Plates', Hundred Years Gallery, London
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Exhibitions & Projects

Solo Exhibitions
1993 – Ephrat Gallery, Tel Aviv
1998 – Tel Aviv Performing Arts Center, Sculpture Gallery, Tel Aviv
1999 – Municipal Gallery, Netanya
2002 – Migdal Sculpture Gallery, Tel Aviv
2002 – Eshkol Pais Culture Center, Ramat Gan
2003 – Yahalom Theater Gallery, Ramat Gan
2004 – Tapuach Pais Culture Center, Givatayim
2004 – Globes Newspaper Gallery Building, Rishon Le Zion
2004 – City Culture Center, Petach Tiqwa
2008 - 'Inspired by Kafka', Yeshiva University Museum, New York
2010 - 'Hanging Up in Air', Culture Center, Givatayim
2010 - 'Hanging Up in Air', Artura Gallery, Tel Aviv
2015 - 'Beresheet' series, Artists' House TLV, Tel Aviv
2017 - 'Complete in Parts', Beit Meirov Gallery, Holon
2018 - 'Jewelry', Yad Labanim, Ramat Gan
2019 – 'The last letters from my Grandma 1942', Yad Vashem Museum, Jerusalem

Monumental Statues
2000 - Agnon High School, Netanya
2002 - Sculpture Garden, Nevatim Air Force Base 
2002 - Sculpture Garden , Hashphela Museum, Kfar Menachem
2005 - Eshkol Pais, Shikun Dan, Tel Aviv
2005 - 'Tutenhaure' - Nirosta Sculpture, Beit Shemesh
2007 - Sculpture Garden, Sheba Medical Center at Tel Hashomer, Ramat Gan
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Varda Rotem's work expresses a complicated relationship between different and sometimes 
contradictory elements. In her sculptures and jewelry, each element represents a carefully 
calculated balance between it and its surroundings: a stone and its background setting, a small 
figure and its acrylic environs, a steel ribbon wrapped around a supporting column. Common 
to all the works is the element of support. However support is not necessarily only functional. 
Rotem elevates the usefulness of the supporting role by creating a rare relationship between 
functionality and beauty. In Rotem's perpsex sculptures, gold figures dangerously traverse a 
solid steel plate that serves as a supporting component of the work. The rusty metal contrasts 
with the glittering gold, but the connection is complementary. Similarly, in the jewelry, the 
creased, thin gold leaf frame surrounding the jade stands in stark contrast to the hard stone, 
emphasizing the stone's solidity. In each of the works, the supporting elements—whether a steel 
plate or jade—are as important as the central element they support. Rotem treats each of the 
components of the work with dignity and, in her special way, creates aesthetic and thought-
provoking compositions. Her work ranges from small jewelry to large steel sculptures in which 
she forges new connections with her surroundings. Her works are a kind of object in motion. 
The sculptures and jewelry are of different sizes. Neither appear static. They have movement, 
and express the basic qualities of their materials. Sculptures made from industrial materials 
such as acrylic and plastic wrap around bodies in motion and perpetuate a moment; hard metal 
sculptures are as fragile as paper, and through bending and coiling, they appear to move with 
ease. The gold jewelry displays softness and looks as if it has not yet cooled from the melting 
process. Each of her creations is the result of a creative and emotional process, and her ability to 
generate emotions from metal is undoubtedly an achievement.

Fu Wang, Professor of Architecture, Columbia University, New York

A Complicated Relationship

Varda Rotem represents the unexpected for me, renewing from moment to moment and creating 
in motion.

Her works combine the highest quality raw materials: gold, gemstones, diamonds and fine pearls.
The concept of 'perfect' can change in an instant, from an internal perspective that directs 
the completion of the piece, a result of her skill and personality, which combine inner beauty, 
originality, color and innovation and years of experience studying space in relation to proportion.

Varda's world is a unique and pure one. She breaks boundaries in her work and is convinced 
that the gold, with which she conducts a dialog, will do as she wishes throughout the process. 
Sometimes, at the end of creating a piece of jewelry, she changes it completely with the blow of 
a hammer, a smile and delight, discovering a new world, like a child who tries her luck in a realm 
with its own rigid rules.

Yossi Servero, Art Therapist, M.A.   

Breaking Boundaries
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The attempt to define Varda Rotem's artistic medium leads to a world of connections and 
contrast that  includes three-dimensional monumental sculpture on the one hand and small 
sculpture the size of jewelry on the other, in an array of 'low' and 'high' materials. These range 
from heavy metals like bronze and iron to precious metals such as twenty-four carat gold and 
gemstones as well as feathers and perspex, in minimalist and complex designs.  The connection 
between materials, techniques and genre is done in absolute harmony, creating total, unique 
combinations.  

The contrast in the dimensions and materials is a function of Rotem's background and the 
subjects she treats. The inspiration for her designs derive from the Bible and European culture 
and, also, the culture of the Far East. 

The Creation in the Book of Genesis, descriptions of the treasures of the Temple, the stories 
of Kafka and Far Eastern culture—all stir her to combine seemingly unfeasible materials and 
techniques. Yet, they faithfully present her sources of inspiration and her working method 
emphasizing connection through contrast. 

Rotem intertwines carved gemstones from the Far East with gold reliefs of biblical characters 
and stories in spectacular compositions. In her practiced hands, emerald, ruby, turquoise and 
pearl—which adorned the priestly garments in the Temple, signs of status and prestige, purity 
and grace—are set in a series of jewelry using contemporary techniques and traditional carving, 
in which the quality, materials, aesthetic, and beauty run like a common thread.

In her hands, gold jewelry set with precious stones transforms into 'table jewelry' in the shape of 
sculpted figures of gold and silver, floating in a Kafkaesque world, trapped inside molded perspex 
cages, and these grow larger and larger into giant sculptures of hard metal that bend, coil and 

Varda Rotem - Connection and Contrast

fold to the touch of her hands. Thus the contrast between size, material and design strengthens 
the direct connection among the works.

8 They fashioned the breastpiece—the work of a skilled craftsman. They made it like the ephod: 
of gold, and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen. 9 It was square—a span 
long and a span wide—and folded double. 10 Then they mounted four rows of precious stones 
on it. The first row was carnelian, chrysolite and beryl; 11 the second row was turquoise, lapis 
lazuli and emerald; 12 the third row was jacinth, agate and amethyst; 13 the fourth row was 
topaz, onyx and jasper. They were mounted in gold filigree settings. 14 There were twelve 
stones, one for each of the names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name 
of one of the twelve tribes. (Exodus 39:8–14)

Esti Drori
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Jewelry-making, in its most simplified definition, is a delicate craft in which the goldsmith uses 
specialized techniques in order to refine and purify precious metals until they are crafted into 
jewelry. Jewelry-making for me is the connection between material and spirit. The materials, 
working process and final product are the result of a creative weave that involves the senses, 
expertise and freedom. In my creations, I aspire to capture the moment when I stand before a 
lump of gold, blowtorch in hand, and have, as yet, no idea where I am going... and then, I begin.
The randomness of the process exceeds imagination. I embark on an adventure without knowing 
how it will end. I build, take apart, attach, trying to free myself of everything I have created 
before, in order to strike a new path once again. The precious stones, setting in the last part of 
the process, add various inflections of color, but the stars are always the fire and the metal.

Pe'er and atarah (splendor and crown) are the biblical words for head ornaments, but for me, they 
describe the process I experience in jewelry-making. Fire, heat, melding and molding, gold, iron 
and precious stones ignite my imagination and lead me on the splendorous wings of creativity. 
The search for the hidden and the revealed for the internal radiance and color in gems, pearls 
and gold, is like entering an endless labyrinth of beauty, lets me soar on the wings of imagination 
and creation, calculatingly and spontaneously, and symbolizes for me the ultimate liberation.

I love the feel of metal and gemstones and hand-carved Chinese jade. The involvement of another, 
unknown artist, challenges me to create jewelry that expresses my own and the concealed 
artist's creativity and traditions. I am very attracted to pearls, and I am continually struck by the 
beauty that emanates from them—always unique, always with variations of intensity.

The connections and combinations I make create tension between the mass and physical weight 
of the material and the beauty and aesthetics of the finished piece. These fusions are the essence 
of my work. 

Varda Rotem

Fifteen Years of Jewelry-Making
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