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. מבנה כרמי ואילת הימן מירב האמניות שלמשותף קט פרויהיא עבודה זו 

 דמויות שבע של ןבכוחהיצירה  מרחבנע ב במבוק, ממוטות ורכבהמ *,העשרימון

כך הופכות האמניות את . ושינוי האיזון ןגופ משקל הטלת באמצעות אותו דוחפותה

 מתח בתוכו מצטבר .ולפעילותו האדם לגוף קיבול כליל מתמטית-ההנדסית הצורה

 בלתיבין הל האפשרי בין, והספונטני אשלייתיבין הל והמקובע הקונקרטי בין עצום

 .ומשותפת משולבת התנועתיות יוצרת כוריאוגרפיה .אפשרי

 כוחות את המאתגרת, לפרקים ומעלימה מכסה תנועה סביבת בונות הימן וכרמי

 המורכבת התקשורת, בהתקדמות העשרימון הכרוך הסיזיפי המאמץ .הגרביטציה

נחשפים מנקודות מבט כל אלו  –והגפיים  הגוף חלקי, השרירים אימוץ, הדמויות בין

 מצלמת המושג באמצעות ,על-במבט .באמצעות ריבוי המצלמות המתעדות שונות

בדרך  .אור של שובל אחריו המטיל כוכב ידי על מסומןההתנועה  רחף, נראה נתיב

 ממדי. -למרחב רב ססגונית, קסום, לתהלוכה למסע הופך כל המאורע המצולם זו

עם הניסיונות שנעשו באמנות הישראלית בשנות היצירה של הימן וכרמי מתכתבת 

 אל חזרו מיכה אולמן, מיכאל דרוקס ואחרים ראובן ברמן,דוגמת  אמנים .השבעים

 את באמצעותה להגדיר וביקשו הקובייה או הריבוע של הבסיסית האם-צורת

 הרנסנס מאז המדעית דמההק   עסק בנושא יגאל תומרקין אותן שניםב .המרחב

 ,דירר אלברכט של הקצוצים השיפועים תבעל הפוליכרונית הקובייה דימוי את אימץו

 . והתרבות המדע בשירות האנושית תּוליהרציונ תמצית כייצוג של

-ונון מיסטיות-נון בצורות גיאומטריותעסקה  הישראלית מודרנית-הפוסט המגמה

הן כמו יצרו חלל  .לעד עצמה על החוזרת סגורה בצורה תּוהילכדל נדונותה ,מאגיות

 של אובדן דרך, ריקנות ואדישות. 



ת. בסיסית ה גיאומטריצור של לאוטופיזם אמונים שומרתוכרמי  היצירה של הימן

 מעלות את שאלתכך ומשותף, בעזרת מאמץ  העשרימון מניעות אתהדמויות 

נדונה ששאלה  ,אישית בתהליך ההתקדמות האנושית-של תקשורת בין החיוניות

יצירתן של  דומה כי. הקולקטיבי נחיצות הנרטיבהמרבה לעסוק ב בשיח האמנות

 חברתיים אידיאלים המסמלות אידיאליות צורות של מגיאומטריה יונקתהאמניות 

ששלטו עד לא  והדיסטופיה אידיאל-האנטי ממגמת חורגת היא כזוכ. לטוב וייחול

 .הפוסטמודרניים הישראליים במעגלים מזמן
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