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אמנות - כלת מלח, סיגלית לנדאו ויותם פרום

סיגלית לנדאו ויותם פרום, כלת מלח
2014, הדפסי צבע, 106X163 ס”מ

בשנת 2014 יצרו סיגלית לנדאו ובן זוגה הצלם יותם פרום את סדרת התצלומים "כלת המלח". סיגלית לנדאו שיקעה העתק של שמלת הכלה 
החסידית מההצגה 'הדיבוק' של ש. אנסקי במי ים המלח. עם הזמן התגבשו מלחים על השמלה ושינו את צבעה השחור ללבן. התהליך תועד 

בסדרת תצלומים תת-ימיים על ידי יותם פרום. 

השמלה היא העתק בשחור של השמלה הלבנה שאותה לבשה חנה רובינא ששיחקה את תפקיד לאה בהצגה “הדיבוק” ב”הבימה”. התצלומים 
1, הועברו באדיבות סיגלית לנדאו 

- מתוך סדרה הכוללת שמונה תצלומים של השמלה בגודל טבעי - שהוצגו בגלריה מרלבורו בלונדון ב- 2016 
ויותם פרום.

1  http://www.thisiscolossal.com/2016/08/salt-bride-sigalit-landau/
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