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הד אורבכ | מור אפגינ | דועאא בדראנ | איתנ בנ משה |
יצחק גולומבק | מיכאל גיטלינ | רוני דורונ | מיכאל דרוק |
נחומ טבת | עודד יונ | קרולינה להנ | לי נבו | תמרה טראנו |
נועה שוורצ | איתמר שטמלר | עירא שליט | ישי שפירא קלטר
התערוכה ״צורה מדוברת״ בוחנת גישות ,דימויימ,
נושאימ ,פלטות צבע ,גנונות ,חומריות ,תבניות,
מנגנוני תליה ,ומחברימ שטופלו במדיומ האמבלז׳
והתבליט .קירה זו מקבצת שבעה עשר פלי קיר
מופשטימ שנעשו החל משנות השבעימ של המאה
הקודמת ועד היומ .פלי הקיר נעשו על ידי שבעה עשר
אמניות ואמנימ ,רובמ בני הדור הצעיר ,שפועלימ בשדה
האמנות המקומי .התערוכה מציגה את העבודות כמגמה
פיולית  /פיקטוריאלית אשר מתמקדת בשיח חומרי
שיודו בתולדות האמנות ,ובגישות מרחיקות לכת כלפי
התמזגות בינ שני מדיומימ :הציור והפיול .פעולות
אמנותיות אלו מתומצתות בפלי הקיר ומומשגות
כחיפוש אחר אמורפיה )חור צורה מוגדרת( חומרית
ומחשבתית כאחד .פלי הקיר המוצגימ בתערוכה
משחקיימ ,ארעיימ ,שבריריותמ מורגשת ,קנה המידה
שלהמ קטנ ,המ חפימ מיומרה וה״נושא״ שעולה מהמ
מעורפל .לעתימ קרובות ,פלי קיר אלו מוצגימ כחלק
מדרה או כפרט קטנ ומינורי  -אלמנט משלימ  -אשר
תלוי במגרת תערוכת יחיד למשל .המ לא עוקימ
באופנ ישיר בוגיות חברתיות או פוליטיות בוערות
ועולה מהמ אפקט ) (affectחושי שמדגיש את

האינטואיציה האומנותית ) (craftsmanshipשל היוצר
ואת אפשרויותיה של האמנות להפעיל תחושה נשגבת.
בדומה לאדריכלות הפרטצ׳ שמאפיינת את החיימ
בישראל ,ולמעשה מרחיקה מבנימ מתכניות הבניה
המקוריות ,על ידי תופות בניה שתואמות את צרכי
הדייר ,ככ האמבלז׳ חורג מקונבנציות דו ממדיות
שגורות  -משטח מרובע ,חומרימ של אמנות ,נפח
טנדרטי ,דימוי מובהק או שפה ברורה .האמבלז׳
בתחילת המאה העשרימ ולאחר מכנ בשנות השישימ
הקדימ את העתיד הצורני והחומרי של האמנות ,אכ
מעולמ לא הפכ לוגה מרכזית  -אלא נשאר בלנג  -גמ
אמ האמניות והאמנימ שעוקימ בו נחשבימ משפיעימ.
מדיומ זה בדרכ כלל עשוי באופנ שנראה מרושל ,בחיבור
פואטי ,הומוריטי או אקפריבי של מפר חומרימ
אשר מרכיבימ משמעות חדשה במשטח ,בחומר
ובדימוי .אפ על פי שבמבט ראשונ ניתנ לראות את
האמבלז׳ כנייונ אמנותי שאינו בנוי כהלכה ,פגומ או
לא שגרתי ,למעשה תכונותיו של האמבלז׳ דומות
לחומר מרוכב  -מבנה הנדי העשוי ממפר חומרימ
שונימ בעלי תפקידימ ייעודיימ במבנימ כדי ליצור חומר
״משובח יותר״  -עבודת אמנות חדשנית.
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