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, כמעצבת ומרצה בכירה לעיצוב אופנה, היצירה שלי נמצאת בתווך בין תחומים שונים ובין סוגי מדיה רבים, כשעולם  כאמנית

וכמרצה בכירה במחלקה לעיצוב אופנה מזה שלושה  חוקרת  האופנה הינו ההוויה המרכזית בחשיבה האמנותית שלי. כיוצרת  

מתאפיינת  ה ,זוכהדדית. מתיחת גבולות רכי ההתלבשות תוך לבין מע מעצב  מבטו של  שבין  ,עשורים, אני פועלת במתח

בחינת אמצעי ייצוג  כדי  ייצוג ובניעה תמידית וברגישות סיסמוגרפית ממש, בין המרחבים תוך  - בפירוק והתכה של עולמות

י ייצור  כיצד מערכ . של הלבוש, מערש התרבות ועד היום םקיו הכן, מעסיקה אותי השתנותם של ערכי  כמו  והבעה חדשניים.  

במסורות חשיבה חדשות. מהלכים שקידמתי בשנים    הלמוביל  תהקיימות הופכ , וההמונים של הבגדים משתנים -וייצור

האחרונות מציעים החלפת המבט הארכאי במבט עמוק מתחת האפידרמיס, מבט אחראי, רב מרחבי, וערכי הרואה גם את  

 . האדם וגם את הסביבה כמכלול

Orit Freilich 

As an artist, designer and senior lecturer for fashion design, my creation resides within the cross between different 

topics and multiple variations of medias, while the fashion world exists as the core of my artistic thought process. 

As a creator a  senior lecturer and a resercher in the fashion design faculty for three decades, I operate within the 

tense created by underlining them, and coinciding with a constant stretch of borders in the eye of the designer and 

their epistemological and ontological content. This stretch of borders is characterized with an act of disassembling 

and melting of the representations and is expressed with constant movement and true seismographic sensitivity, 

between the spaces while examining innovative means of representation and expression. Yes, I am inspired by the 

variability of the values of the existence of clothing, from the birth of culture to the present day. How a cross between 

the genders rows and undermines it, and the values of production and mass production fluctuates, and in what 

manner the values of sustainability are acting as leaders in new thought processes that are based on ancient 

traditions of making.  

Actions that I have promoted in recent years suggest replacing the archaic gaze with a look deep beneath the 

epidermis; a responsible, multi-spatial view and values that sees both the human and the environment as a whole. 

 

www.oritfreilich.com 



 


