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 קטנות עבודות לצד ממדים חדשות, גדולות עבודות " מוצגותח|ד|ר" אביטל גיא של היחיד בתערוכת

 בד. וקולאז' על יותר, אקריליק

 

 הם קריסה. אלו בזמן בניינים מסורגים חלונות מבעד אביטל, משתקפים גיא של בציוריו החדרים מתוך

 החדר מחדש. בתוך בנייה לצורך מראש מכוונת מבוקר, הריסה פיצוץ בזמן הקורסים בניינים של דימויים

באזור,  שעברו קדומות לתרבויות רומאית, כרמזים או יוונית מצרית, כנענית, חזות בעלי כדים מניח אביטל

מוסתרים,  וחלקם מסתירים . הכדים, חלקםמודרניסטים בציורים דומם טבע המאזכרים כדים לצד

 שטיחים מתפרקיםו באוויר צפים ובו חלל נוצר החדר זה. בפנים של חזותו את זה ומעוותים מגבילים

 את ומטשטש פנימה חודר והחוץ נפתחים מופיעים, חלונות גאומטריים ואלמנטים צבע וצמחים, כתמי

 החדר.  ופנים לחלון מחוץ המתרחש בין הגבולות

 

 באוב מעלות חלון, הן עם ומםד טבע תפנים – בציור מסורתי לנושא מתייחסות בתערוכה העבודות

 .העשרים המאה ראשית של צורניים במהלכים השימוש דרך לנושא מודרנית התייחסות

 מתאר קווי שנוצרים כך הצבע בשפופרת ישיר שימוש לצד וצבע צורה של משטחים מניח אביטל

תמונת הציור.  תלפעול הרישום פעולת בין מרחק והדימויים, ומייצר האובייקטים את רישומיים, המפלחים

 .יומיומיים וחפצים צורותופירוק של קולאז' , בהפשטה שימוש החדר נחקרת תוך

 ללא תיכונית, מנסים הים החזות המוכרים, בעלי קורס. הסורגים – וחדר חלון של הברור החלל מבנה

 רסה של כניסה מייצר וכישלונם החדר בתוך שמקומו ומה לחדר מחוץ שמקומו מה בין להפריד הצלחה

 ומשנה החוץ אל מחלחל חדרים בחדרי המתרחש נשימה מוגן. באותה כביכול חלל תוך אל מראש מכוון

 אותו.  הוא גם

 

 הציור שינוי. מסורת ללא שם ומחכה במקומו הנשאר ודממה, לדבר לשקט הבטחה ישנה דומם בטבע

 של בציוריו דומם. שלכאורה במה ורחש תנועה, שינוי וגילתה זו שבהבטחה הכזב את חשפה ומתמיד מאז

 על הנפרשת המציאות מול אל רלוונטיות לא והופכות כליל את תוקפן מאבדות אלו הבטחות אביטל גיא

 בהיסטוריה המעוגנים ורעיונות חפציםהיחסים בין האלמנטים משתנים, פושטים ולובשים אחרת,  הבד.

 זהותם אחר בחיפוש עבודה. כעתה בתהליך ומתמזגים אלים, מתנפצים במאבק נחתכים וגיאוגרפיה

 וייחודית.  חדשה שפה שנוצרה נדמה בהמולה המעוותת

 

 בין דחייה-משיכה יחסי על ומצביעה העבודות מתוך עולה וזו ואמביוולנטית מורכבת מציאות מאיר אביטל

 המערבית הציור מסורת עם המתכתב מקורי צורני לקסיקון פיתוח תוך שונות תרבותיות עמדות

 מצליחה בבד בד אך השונה את מדגישה אחד מצע על יחדיו האלמנטים המקומיות. הנחת יהוהשפעות

 מהסתירות. משהו וליישב חדשים הקשרים לייצר

 

 
 התואר תוכנית ובוגר דיסלדוף kunstakademie -לונדון, ב Chelsea College -ב (, למד1973)נ.  אביטל גיא

לאמנות,  חיפה בארץ, ביניהן, מוזיאון ומוזיאונים ותבגלרי יחיד בתערוכות בצלאל. השתתף של השני

 עכשווית. אביטל לאמנות עינגע גלריה אביב, ו תל האמנים עכשווית, סדנאות לאמנות שלוש גלריה
 בארץ ופרטיים ציבוריים באוספים נמצאות ובאירופה. עבודותיו בארץ רבות קבוצתיות בתערוכות השתתף

 ובאירופה.
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