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דימויי�,  גישות,  בוחנת  מדוברת״  ״צורה  התערוכה 
תבניות,  חומריות,  �גנונות,  צבע,  פלטות  נושאי�, 
הא�מבלז׳  במדיו�  שטופלו  ומחברי�  תליה,  מנגנוני 
קיר  פ�לי  עשר  שבעה  מקבצת  זו  �קירה  והתבליט. 
המאה  של  השבעי�  משנות  החל  שנעשו  מופשטי� 
הקודמת ועד היו�. פ�לי הקיר נעשו על ידי שבעה עשר 
אמניות ואמני�, רוב� בני הדור הצעיר, שפועלי� בשדה 
האמנות המקומי. התערוכה מציגה את העבודות כמגמה 
חומרי  בשיח  מתמקדת  אשר  פיקטוריאלית   / פי�ולית 
שי�ודו בתולדות האמנות, ובגישות מרחיקות לכת כלפי 
פעולות  והפי�ול.  הציור  מדיומי�:  שני  בי�  התמזגות 
ומומשגות  הקיר  בפ�לי  מתומצתות  אלו  אמנותיות 
חומרית  מוגדרת)  צורה  (חו�ר  אמורפיה  אחר  כחיפוש 
בתערוכה  המוצגי�  הקיר  פ�לי  כאחד.  ומחשבתית 
המידה  קנה  מורגשת,  שבריריות�  ארעיי�,  משחקיי�, 
שלה� קט�, ה� חפי� מיומרה וה״נושא״ שעולה מה� 
קיר אלו מוצגי� כחלק  מעורפל. לעתי� קרובות, פ�לי 
מ�דרה או כפרט קט� ומינורי - אלמנט משלי� - אשר 
ע�וקי�  לא  ה�  למשל.  יחיד  תערוכת  במ�גרת  תלוי 
בוערות  פוליטיות  או  חברתיות  ב�וגיות  ישיר  באופ� 
את  שמדגיש  חושי   (affect) אפקט  מה�  ועולה 

האינטואיציה האומנותית (craftsmanship) של היוצר 
ואת אפשרויותיה של האמנות להפעיל תחושה נשגבת. 
בדומה לאדריכלות הפרט�׳ שמאפיינת את החיי� 
הבניה  מתכניות  מבני�  מרחיקה  ולמעשה  בישראל, 
צרכי  את  שתואמות  בניה  תו�פות  ידי  על  המקוריות, 
ממדיות  דו  מקונבנציות  חורג  הא�מבלז׳  כ�  הדייר, 
נפח  אמנות,  של  חומרי�  מרובע,  משטח    - שגורות 
הא�מבלז׳  ברורה.  שפה  או  מובהק  דימוי  �טנדרטי, 
השישי�  בשנות  מכ�  ולאחר  העשרי�  המאה  בתחילת 
א�  האמנות,  של  והחומרי  הצורני  העתיד  את  הקדי� 
מעול� לא הפ� ל�וגה מרכזית - אלא נשאר ב�לנג - ג� 
א� האמניות והאמני� שעו�קי� בו נחשבי� משפיעי�. 
מדיו� זה בדר� כלל עשוי באופ� שנראה מרושל, בחיבור 
חומרי�  מ�פר  של  אק�פר�יבי  או  הומורי�טי  פואטי, 
בחומר  במשטח,  חדשה  משמעות  מרכיבי�  אשר 
את  לראות  נית�  ראשו�  שבמבט  פי  על  א�  ובדימוי. 
הא�מבלז׳ כני�יו� אמנותי שאינו בנוי כהלכה, פגו� או 
דומות  הא�מבלז׳  של  תכונותיו  למעשה  שגרתי,  לא 
חומרי�  ממ�פר  העשוי  הנד�י  מבנה   - מרוכב  לחומר 
שוני� בעלי תפקידי� ייעודיי� במבני� כדי ליצור חומר 

״משובח יותר״ - עבודת אמנות חדשנית.
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