
להזמינכם מתכבדים אנו ו DEGREES44באתר  הפתחנו את הגלריה הוירטואלית החדש

 יצירות אוסף מציגהת, בינלאומי דיגיטלית מדיה אמנית, לאופר מייק תמר לתערוכתה של 

 בשלוש יורק -ניו, במנהטן בגלריות הוצג חלקן. האחרונות שניםבמהלך שש ה נוצרואשר 

 .שונותיחיד  תערוכות

 מיותמת כמעט נשארת גלריותבובה נראה שהאמנות המוצגת במוזיאונים ה הנוכחית בתקופ

  מתמיד.ורלוונטית הופכת תערוכת אונליין לעוצמתית  ,הקירות על

 במהלך והוצגו שנוצרו  סדרות משתיקומץ נבחר של יצירות  המוצג בתערוכה זו הוא האוסף

2019 -2014 

- "IT'S NOT A GAME "לזעוק את החשיבות שבשמירה על  תסדרת יצירות המבקש

לאנושות וכל הקלת  אלא הבית היחיד שישכדור הארץ, אשר איננו כדור של משחק 

 ראש בדבר השמירה עליו תוביל לכאוס חסר תקדים.

- "A HUG FROM THE SOFT BUNNY מציגה ארנבים רכים לצד דמויות שדוניות "

 המייצגות את הפחד והחשש שבקיום.

 אותי לימדה לא היא אך, רבים דברים אותי לימדה אימי .גדול חלל נוצר נפטרה שאימי "מאז 

התמונות אמנם צבעוניות מאד אך בתוכן .." אומרת לאופר, "בלעדיה הלאה ממשיכים איך

 שלא עזבו אותי. כל מה שרציתי היה לחבק את הארנבים הרכים..."נוכחים ה"שדים" 

החיים האנושיים רצופי רכבות הרים של עליות וירידות, הצלחות לצד התמודדויות מורכבות, 

א לקבל אותם כמות שהם ולהמשיך לדהור כל שנותר לנו הו; אתגרים והתפתחויות מפתיעות

 בקרונות הזמן.

 על מסך מחשב( טובה ביותרבצורה ההגלריה אינטראקטיבית ועובדת )

 

 

 

 

 

 



We have opened the new virtual gallery on the 44DEGREES website and honored to invite 

you to the exhibition of Tammy Mike Laufer, an international digital media artist, presenting a 

collection of works created over the past six years.  

Some of the works were presented in three different solo exhibitions by in Manhattan, New 

York. 

The current era seems to leave the art displayed in museums and galleries almost orphaned 

on the walls. Thus, an online exhibition is more powerful and relevant than ever. 

The collection in this exhibition is a selected handful of works from two series created and 

displayed during 2019 -2014 

- "IT'S NOT A GAME" A series of works that seeks to cry out for the importance of preserving 

the planet, which is not a game ball but the only home that humanity has. 

- "A HUG FROM THE SOFT BUNNY" presents soft rabbits alongside demons figures that 

represent the fear and apprehension of existence. 

"Since my mother passed away, a great void has been created. My mother taught me many 

things, but she did not teach me how to proceed without her," says Laufer, "The pictures are 

very colorful but the content contains the "demons" that did not leave me. All I wanted was 

to hug the soft bunnies." 

Human life is riddled with roller coasters of ups and downs, successes alongside complex 

struggles, challenges and surprising developments; All we have left is to accept them as they 

are and keep galloping in the carriages of time. 

 

 

 

 

 

 


