ANATH HANIT

M-am născut la Timişoara în 1947. În 1963 am emigrat cu familia în Israel. Născută Aniko
Weiss, am adoptat mai târziu numele Anath Hanit.
Am absolvit sectia de graphic design la Academia de Arte “Bezalel”, din Ierusalim. Am continuat
studiile de pictură la Tel Aviv şi Paris (1971-72) şi timp de mai mulți ani am participat la atelierul
de gravură de la “Centrul Uniunii Artiştilor” din Tel Aviv.
Lucrez in mai multe domenii: desen, ilustraţie, graphic design şi fotografie. Sunt membră a
Uniunii Pictorilor si Sculptorilor şi a Uniunii Ilustratorilor din Israel.
Printre altele, am făcut design şi ilustraţii de afişe, cărţi pentru copii, coperte CD. Am creat o
colecţie numita “SMILELINE”, care include felicitari, hârtie de ambalaj şi alte articole de
papetărie. Un alt proiect a fost design şi ilustraţii pentru un calendar pentru “Pachachaca”, o
organizaţie de caritate olandeză din Peru, pentru ajutorarea copiilor nevoiaşi. Recent am inceput
sa colaborez cu o agenţie de ilustratori din Beijing.
Sunt citadină, locuiesc in centrul Tel Aviv-ului, dar iubesc natura şi sunt preocupată de poluarea
mediului inconjurător, ceea ce am exprimat prin ilustraţii pentru Greenpeace Israel.
Am avut numeroase expoziţii personale şi particip des la expoziţii de grup. Ultima mea expoziţie
personală, din octombrie 2012, “Coffee Break”, cu cincizeci de desene şi fotografii, continuă să
fie expusă la Tel Aviv.
Fac des plimbări matinale pe malul mării, avînd mereu cu mine
carnetul de schiţe, aşa încît pot să pun pe hârtie orice idee, oriunde maş afla. Toate lucrările mele pornesc de la mici desene prin care
captez o imagine, o impresie, o idee. Acesta este primul stadiu al
creaţiei mele artistice.
În centrul creației mele stă omul, prins în jocul relațiilor și
sentimentelor. Umorul, chiar grotescul, sunt trăsături caracteristice
ale lucrărilor mele.
Închei această scurtă biografie cu semnătura mea personală,
“Keep Smiling”

http://www.illustrators.org.il/illustrators/חנית%20ענת
http://anathanit.carbonmade.com

