נשות התמר

עלי
תמר

מעצבת

מחוץ לקופסא

יונית שמיר ,בת קיבוץ עין
גדי ,היא אמנית בכל רמ’’ח
איבריה .ביתה הפרטי מהווה
מקור לסדנאות מעשירות
בנושא צבע האינדיגו לצד
חנות אקססוריז בה היא
מוציאה אל הפועל מיזמי
אמנות סביבתית
הרשו לנו לתהות בפניכם על קנקנה
של אחת האמניות מעוררות ההשראה
המצויות באזורנו .תכירו את יונית שמיר ,בת
קיבוץ עין גדי (נשואה ואימא לאיתי ורועי)
המתמחה במגוון רחב של עולמות מתחום
היצירה והאמנות ,ומגדירה את עצמה
כאמנית .Beauty&Art
את לימודיה בתחום האמנות החלה יונית
בצעירותה בתל אביב ,שם למדה במרכז
ללימודי עיצוב  -ויטל .בהמשך העשירה
את עולמה גם במסגרת קורס עיצוב
תפאורות הבמה בניו-יורק ,ומשם לקורסים
ייחודיים נוספים ,כדוגמת הום סטיילינג,
קוסמטיקה מקצועית המשולבת בגישה
טבעית והיד עוד נטויה.
לאחר מספר שנים בהן עבדה למחייתה
כקוסמטיקאית בספא עין גדי ,פתחה
לפני כעשור קליניקה פרטית בביתה בה
היא משרתת את כל אנשי האזור ואורחים
בגישה טבעית ,לצד חנות לפריטי אמנות
ואקססוריז פרי ידיה .בנוסף ,היא מקיימת

אפריל  • 2020ניסן התש״ף

מחצר ביתה שבקיבוץ ,מבחר סדנאות
מעניינות בנושא צבע האינדיגו’‘ .בסדנאות
הללו אני מספרת את סיפורו של צמח
ממנו מפיקים את צבע האינדיגו הכחול’’,
היא מספרת’‘ .אנו יוצרים יחד בפעילות
משותפת טביעה של טקסטיל על ידי
הצבע .הסדנא היא מעשית וכוללת גם
סיור קטן אל תצפית מופלאה שהיא בגדר
‘’סוד’’ ,ממנו ניתן להשקיף על נופי עין גדי
הישנה והקסומה’’.

ניכר שאת מצליחה לחלוש על פני
מגוון רחב של עולמות.
‘’למדתי המון במשך השנים ,כך שהרגשתי
שהגיע הזמן לפרוץ ולפתח את התחומים
שאני מתמחה בהם ולחשוף אותם בפני
הקהל .אני מנסה בעת האחרונה להתמקד
בעיקר בתחום ההום-סטיילינג .אני מלווה
ומסייעת בעיצוב משרדים ,חדרי אירוח,
חאנים ואכסניות יחד עם מיזמי אמנות
סביבתיים שהינם יקרים לליבי.

מהו ‘’האני מאמין’’ שלך?
‘’מה שמנחה אותי מאז ומתמיד הוא הלב
שלי .יש בי אהבה ענקית ליצירה ,יחד
עם רצון להפוך את המרחב למקום נעים
יותר .אני נורא מאמינה בירוק ובמחזור
מתוך מקום של כבוד לסביבה בה אנו
חיים .למרות העובדה שאני מתגוררת
במרחב מדברי ,אני מקבלת המון השראה
מהמרחב האורבני .השילוב הזה שבין
החומרים האורבניים לבין המדבר הוא

מרתק בעיניי .אני משתדלת להיות קשובה
ונוקטת בגישה אקלקטית של יש מאין.
אחת הדוגמאות לכך מקורה ביכולת
לקחת פריטים ולהסב את השימוש בהם
למשהו אחר’’.

עד כמה עין גדי מספקת השראה
ליצירותייך?
‘’הייתי מגדירה זאת כך – עין גדי מצליחה
לפתוח לי את הצ’אקרות .אני מרגישה
שהמקום הזה הוא גן עדן ליצירתיות
ומצליח להעיף אותי למקומות מדהימים
של מיזמים ,רעיונות ועשייה חיובית למען
פיתוח האזור .מטבעי אני אדם של אנשים,
כך שעצם האפשרות ליצור יחד עם חברים
נוספים בקיבוץ היא תוספת נהדרת בעיניי.

האם את זוכה לאוזן קשבת
מהמועצה?
‘אני יכולה להעיד על קשר הדוק שנוצר
ביני לבין מנהל אגף התיירות ,אלעד אלמוג.
אני מקווה שהמועצה תוכל לקרב ולחבר
בין כלל האמנים בעיר ,כך שכל מי שיגיע
מבחוץ יוכל להיחשף לאמנות המקומית
בצורה מאורגנת’’.

היכן נפגוש אותך בעוד  5שנים
מהיום?
‘’אני מאחלת לעצמי בריאות קודם כל,
שאזכה להמשיך בדרך של יצירתיות
ועשייה שמצליחה להפרות אותי בכל יום
מחדש’’.
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