
 

 רצועות
 

Strips 

 - Keren Katz קרן כץ 



ס"מ.  0570x"יאסו!", עפרונות צבעוניים על נייר, 

הניו יורק טיימס, מבוסס על: פרנק ברוני, "יאסו!", 

(, 6522ינואר  62) הארץ אונלייןב:  כפי שפורסם

 ,6522תאריך כניסה: ינואר 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/12

11642.html. 

 

"Yasso!", colored pencils on paper, 

50x70 cm. Based on a text by: Frank 

Bruni "Yasso!", The New York Times, as 

published on Haaretz Online (January 

26th 2011),  page accessed: January 2011, 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/12

11642.html. 
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"מתוך המחברת הראשונה", עפרונות צבעוניים על 

ץ קפקא, פרנ 3ס"מ. מבוסס על05x05נייר, 

 מ', ע8221 עם עובד: , תל אביבמחברות האוקטבו

1-2. 

 

"From the First Notebook", colored 

pencils on paper, 50x70 cm. Based on a 

short story by: Franz Kafka, The Blue 

Octavo Notebooks, Tel Aviv: Am Oved, 

1998, pp. 8-9. 

 











"המרק והעננים", עפרונות צבעוניים על נייר, 

0570x שארל בודלר, "המרק  :ס"מ. מבוסס על

ספרית , מרחביה: המות קטנות בפרוזפוא ,והעננים"

 . 851 מ', ע8491, הפועלים

 

"The Soup and the Clouds", colored 

pencils on paper, 50x70 cm. Based on a 

short story by: Charles Baudlaire "the 

Soup and the Clouds", Little Poems in 

Prose, Merchavia: Sifriat Ha-Poalim, 

1948, p. 108. 

 







"האומץ לאהוב ורדים", עפרונות צבעוניים על 

אריאל הירשפלד,  :ס"מ. מבוסס על 05x05נייר, 

מאי  1) אונלייןהארץ "האומץ לאהוב ורדים", 

 ,9511דצמבר  תאריך כניסה: ,(9552

co.il/hasite/spages/10http://www.haaretz.

81941.html. 

 

"The Courage to Embrace Roses", 

colored pencils on paper, 50x70 cm. 

Based on a text by: Ariel Hirschfeld, 

"The Courage to Embrace Roses", 

Haaretz Online (May 1st 2009), page 

accessed:  December 2011, 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/10

81941.html. 
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"אז אולי יש סתיו גם במקום הזה", עפרונות 

ס"מ. מבוסס על:  05x05צבעוניים על נייר, 

אריאל הירשפלד, "אז אולי יש סתיו גם במקום 

(, תאריך 3552אוקטובר  32)הארץ אונליין הזה", 

 ,3505כניסה: דצמבר 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/11

22855.html. 

 

"So Maybe There Could Be Autumn 

Here As Well", colored pencils on paper, 

50x70 cm. Based on a text by: Ariel 

Hirschfeld, "So Maybe There Could Be 

Autumn Here As Well", Haaretz Online 

(October 23rd 2009), page accessed: 

December 2010, 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/11

22855.html. 
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ם על נייר, "עניבה בקפה", עפרונות צבעוניי

05x05 יואל הופמן, "פסטיבל  :ס"מ. מבוסס על

הסופרים, כותבים על כותבים, עניבה בקפה", 

 , תאריך כניסה:(8505אפריל  82) ןהארץ אונליי

 ,8500ינואר 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/11

65719.html. 

 

"Tie in Coffee", colored pencils on paper, 

50x70 cm. Based on a text by: Joel 

Hoffman, "International Writer's  

Festival in Jerusalem, Writing on 

Writers, Tie in Coffee", Haaretz Online( 

April 28th  2010),  page accessed:  

January 2011, 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/11

65719.html. 
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 05x05על נייר,  ניים"רסיטל", עפרונות צבעו

 ,0505 ,רסיטל, חנה קובן על:ס"מ. מבוסס 

ס"מ, בצלאל אקדמיה לאמנות  055x05צילומים, 

 *ועיצוב, ירושלים.

 

"Recital", colored pencils on paper, 

50x70 cm. Based on: Chana Kuban, 

Recital, 2010, photographs, 70x100 cm, 

Bezalel Academy of Art and Design, 

Jerusalem.  †   

 

                                                 
*

 העבודה נעשתה במסגרת פרויקט גמר במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל בהנחייתה של רותו מודן. 
†
 This work was created as part of my thesis project for the Department of Visual Communication, Bezalel Academy 

of Art and Design, instructed by Rutu Modan. 
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