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בראשיתו . מושגיות וסימבוליות שונות, דרך פרשנויות צורניות" אימת הריק"התערוכה דנה במושג 
על פיה הטבע דוחה ריקנות ומכאן , על ידי אריסטו כתיאוריה פיסיקלית"Horror Vacui"בע המונח נט

במאה העשרים . אשר ימלא אותו) כלומר חומר כלשהו(חלל ריק לעד ינסה לשאוב לתוכו גז או נוזל 
יין על מנת לתאר את העומס הצורני שאפ, הושאל המונח על ידי מבקר האמנות האיטלקי מריו פראס

עושר אשר ביטא לפיו את הלך הרוח המנוון -את עיצוב הפנים העשיר והגדוש של העידן הוויקטוריאני
ממלא את מאז התקבל המונח בתיאוריה האמנותית כתיאור לסגנון אמנותי אשר .של התקופה

כביטוי לפחד האמן מפני משטח אשר נשאר ללא טיפול ולכן , משטח העבודה בפרטים עד אפס מקום
. כה למילוי פרטני ואובססיביזו

מבקשת לבחון את הנושא מנקודת מבט עכשווית אשר יוצאת מגבולות הצורה " ואקום"התערוכה 
ניתן , מכאן שבנוסף למגוון המדיומים והפרשנויות הצורניות למושג. העמוסה כסממן לאימה מן הריק

אישיים וביקורתיים , םחברתיי, למצוא בתערוכה התפצלות פרשנית לעבר היבטים פסיכולוגיים
כך שהתערוכה . בימינו" למלא את הריק"בנסיון לבדוק באילו אופנים אנו מנסים , הנקשרים במושג

מדגישה את הקשר הישיר בין צורתה החזותית של היצירה לרוח העומדת מאחוריה ולרעיון שהוביל 
בין משקלים שונים של כתנודה, ניתן לראות באפקט הויזואלי של התערוכה כמכלול, כמו כן. אותה

.צבעוניות חולנית ותחושת כובד, עומס חזותי

הן רפרודוקציות של אתרים תיירותיים בישראל ובאירופה המכוסות ליאב מזרחיהעבודות של 
מעבר . לעתים בנגיעות סימבוליות ולעתים בכיסוי שטח התצלום כמעט לחלוטין, בכתמים שחורים

. ה התמודדות עם מפעלי זיכרון ההיסטוריהמחיקת היש בפעול, שחורלאסוציאציה הראשונית של חור 
בין אם בהקשר , דרך התערבותו האישית מפקפק האמן במורשת שמבקשים אתרים אלו לסמל

המקומי של אזרח המודע לתמונת החיים האמיתית המתקיימת באותם אתרים ובין אם בהקשר 
. תצנטריוהאירופה מול ההשקפההפרובינציאלי במודע שעוסק בהתמודדותו של בן הפריפרי

אולם לעומת פעולת , מתמודדת גם היא עם שאלות זיכרון ומקום'בעז אהרונוביץעבודתו של 
בדימוי המצולם נעשית דרך עיבוי האתר המקורי ' התערבותו של אהרונוביץ, המחיקה של מזרחי

שהעבודה מורכבת לא זו בלבד אלא . בשכבות רבות של הדימוי המצולם לכדי מסה אחידה אחת
כלומר . המתחלפים ומתמוססים באיטיות האחד לתוך השני, מסדרת דימויים שונים של אתרים שונים

" אין מקום"התערבותו בדימויים יוצרת למעשה , מתעד מקומות קיימים' אף על פי שכביכול אהרונוביץ
וש עד התפקעות אשר אמנם מדמה נוף שאנו מכירים ומזהים כצמחייה ארצישראלית אולם הוא גד

. ובלתי אפשרי

, עובר לפני הצופה טרנספורמציה צורנית, בר פאברנייר המגזין המופיע בשתי העבודות של 
כקו . כשהסורק הופך לכלי עבודה המאפשר לו לתעד את השלבים השונים של הניסויים שלו בנייר

ניתן למצוא , אב מזרחיולאתרים המכוסים של לי' ממשיך למרחבים האינסופיים של בעז אהרונוביץ
שכן הוא לוקח צילום כרומו של טבע ועורך בו " מקום"כ" נוף"בפרשנות של פאבר כשבירה נוספת של 

.המוגדר בכל פעם בתבניות אסתטיות שונות, דרך שכפול הולך וחוזר של אותו הנוף, סדר יום חדש

עתירי הצבעים , הפנטסטייםהנופים . במובן אחר" אין מקום"מציגים מתן בן טולילההציורים של 
כסימנים לבית ולנוכחות אנושית אשר , מוסתרים תדיר בעבודותיו על ידי מבנים ארעיים, המשונים

היעדר אנושי זה בולט במיוחד אל מול מלאכותיותם של הנופים אשר כאמור . נעדרת מהתמונה



בנופים אלו הם דווקא יד האמן והעין כך שהבולטים. נצבעים בצבעים אשר זרים לטבע במציאות
.  הייחודית שדרכה הוא מסנן את העולם שהוא חוזה בו

אשר יצר אינטרפרטציות בצורת , אמיר תומשובניתן למצוא קונטרה מעניינת לכך בעבודות של 
דולי "בלום -מודלים אדריכליים לחזיון האפוקליפטי של תל אביב המתואר בספרה של אורלי קסטל

הרשת העירונית המסועפת והמרובדת שמציג תומשוב מתפשטת כמו סרטן ממאיר על פני ". טיסי
צורת החיים המודרנית כמו קורסת מעומס משקלה ונבואת זעם על העיר האוכלת את יושביה , העיר

.שואגת החוצה

ך דיון בעומס דר, יק'וליאור וילנציעל ברונרנטל החיים המודרניים בא לידי ביטוי גם בעבודותיהן של 
משלב בין אובייקטים טבעיים למלאכותיים ברונרהטבע הדומם שמצלמת . קפיטליסטי- חומרי

חסרי " יפקעס'פיצ"האורנמנטים וה, הפסלים. המוצגים כמוצרים פטישיסטיים נחשקים ומלאי זוהר
.  מקובצים בעבודתה יחד ליצירת גודש של יופי בלתי נסבל, הפונקציה שגודשים בתים רבים

מתמקד בפרטים מתוך צילומים של קיבוץ בצפון הארץ שגזרה יק'וילנצהדיגיטלי של ליאור ' הקולאז
, כך נוצר מתח בין החזות המתקתקה של העבודה. ויצרה מתוכם דימוי עין של דמות קומיקס מצויירת

מכאן . לבין מקור הדימוי מהקיבוץ, משובשת(club med)מד - המעלה על הדעת פרסומת לקלאב
מערכי הסוציאליזם עליהם המדינה נוסדה ועד ערכי -יק נורים לכל הכיוונים'שהחיצים של וילנצ

. הקפיטליזם שתפסו את מקומם

פח אשפה פשוט ומלא בפתקיות צבעוניות הופך לאובייקט שנראה דינאמי ומלא , סול ארזבצילומו של 
תהליך של שאיבת חומר לתוך נדמה כי העבודה מאיירת , בהשאלה לתיאוריה של אריסטו. תנועה

במובן שנזרק אליו כל מה שמבוטל " ריק"באופן סמלי הפח מייצג את תמצית ה.  חור מהותי ואינסופי
הפתקיות הריקות מתפקדות בעבודה כאלמנט דקורטיבי אשר ניתן באמצעותן . כסרח עודף וכמיותר

, ת מתפקידן בעולם להזכירלתמרן את הקומפוזיציה ואת צבעוניותה של העבודה ומכאן הן מרוקנו
. לארגן ולמיין את אנדרלמוסיות המידע והמשימות שיש לבצע

באחת צילמה גלר . מציגה שתי עבודות וידאו המציגות היבטים שונים של מושג אימת הריקקרן גלר
השתקפות העצים במים . מנסה למצוא את דרכו החוצה, עכביש שנקלע לדלי מים בחצר ביתה

כמו מדובר במאבק , מנוחה של העכביש מתפרקת עם כל תזוזה שלו וחוזר חלילההנגלית ברגעי ה
כך הפוקוס של הצופה עובר מהאחד לשני ומעלה שאלות . כוח בין העכביש לדימוי שהוא משבש

. אמנותיות על יחסי אובייקט ורקע- פנים
כמו (תכופפים מ, בעבודה השניה של גלר כשלושים מבני משפחתה וחבריהם עומדים בבריכת ילדים

עבודה זו היא חלק מגוף עבודות של גלר המתמודד עם יחסי . ופורצים בצחוק גדול) במשחק מחבואים
הופכת ליחידה , החבורה העליזה והמלוכדת למראה, כך.  על טבעם המחבק והחונק גם יחד, משפחה

.הומוגנית המאיימת לכלות כל סימן לאינדיבידואליות

.  מרוחק יותר, אשר בא לידי ביטוי באופן אחר, עיסוק ביוגרפי גם כןקייםבשם הראלבציוריה של 
המעגל הקרוב של האמנית מיוצג דרך דמויות מטפוריות כגון הגבירה הויקטוריאניות והציפור הזועקת 

המטען , דרך מפגש הציור האקספרסיבי והאפל עם מסגרות הזהב הבארוקיות. המוצגים בתערוכה
. יות מקבל נופך נוסף ומועצם המבהיר את יחסה אל הדמויות המצויירותהרגשי הכבד המקושר לדמו

עולם של חיות מפלצתיות , שייכים לעולמו הגותי והפנטסטי של האמןעדי נחשוןייצורי הכלאיים של 
טורסו של כלבות דוברמן , לתערוכה זו יצר נחשון היברידים המורכבים מראשי נשרים. ואגרסיביות

באים בניגוד , בטן האיום אשר נדמה כתר אחר הטרף ומבנה הטורסו האתלטימ.  ירפות'ורגלי ג
. אשר נדמה כי הן עתידות לקרוס תחת נטל מסת הגוף, לעדינות הרגליים הדקיקות והארוכות


