
 

 أييلت كارمي وميراف هيمان

 6102 ،عشرونيّ الوجوهالمجسّم ال

 إنشائيّة، تقنية مختلطة

 بلطٍف من الفنّانتين

 

هذا العمل هو المشروع المشترك الثاني للفنّانتين ميراف هيمان وأييلت كارمي. مبنى المجّسم العشرينّي 

المكّون من قضبان الخيزران، يتحّرك في حيّز العمل اإلبداعّي بقّوة سبع شخصيّات تدفعه  الوجوه،*

 وعا ً  الرياضيّ -بواسطة وضع أوزان أجسامهم وتغيير التوازن. هكذا تجعل الفنّانتان الشكل الهندسيّ 

عفوّي، بين وال لجسم اإلنسان ونشاطه. في داخله يتراكم توتٌّر هائل بين الملموس والثابت وبين الوهميّ 

 مدمجة ومشتركة. كوريغرافيا الممكن وبين المستحيل. تنتج الحركيّة

 لسيزيفىا جهدال. ةالجاذبيّ  قوىهيمان وكارمي تبنيان بيئة حركيّة تغّطي وتخفي أحيان ا، تثير تحّدي 

 ،عضالتلا اعتماد ،الشخصيّات بين دالمعقّ  االتصال ،الوجوه نيّ يالعشر على تقّدم المجّسم ينطويالذي 

 التي الكاميرات تتجلّى كّل هذه من وجهات نظر مختلفة من خالل كثرة – واألطراف الجسمأعضا ً 

اسطة بو الُمعلَّم الحركة مسار يظهر ،محلّقة كاميرا في منظر من األعلى، يتّم التقاطه بواسطة .وثّقت

 موكب ،احرةس رحلة إلى رصوّ لما حدثال كلّ  يتحّول الطريقة، بهذه. ورالنّ  خلّف ورا ًه خطًّا منيُ  نجم

 .األبعاد دمتعدّ  فضا ً ن،لوّ مُ 

فقد عاد  .السبعينات في اإلسرائيلي الفنّ  في التي أجريت   محاوالتال مع رمياوكهيمان  تتوافق أعمال

ع أو للمربّ  األساسيّ  الشكل إلى وغيرهم ميخائيل دروكس أولمان، ميخا رمان،اب نيوبؤر مثل نوانفنّ 

 ملتقدّ ا ، انشغل يغآل توماركين بموضوعالسنوات تلكفي . الحيّز تحديد، وسعوا من خالله إلى بمكعّ لل

لبرت أل ذات االنحنا ًات المبتورة البوليكرونيكيّة بمكعّ ال صورة واعتمد ،النهضة عصر منذ العلميّ 

 العقالنيّة البشريّة في خدمة العلم والثقافة. جوهرل تمثيلك ،ديرر

انشغل التوّجه ما بعد الحداثوّي اإلسرائيلّي بأشكال هندسيّة غير باطنية وغير سحريّة، محكومة 

باالنحباس في داخل شكٍل مغلٍق يتكّرر على الدوام. فهي كما لو أنّها أنتجت  فضا ً  من فقدان الطريق، 

  الخوا ً والالمباالة.

يّات تحّرك الشخص لشكل الهندسّي األساسّي.األعمال اإلبداعية لدى هيمان وكارمي تلتزم بيوتوبيا ا

المجّسم العشرينّي الوجوه من خالل بذل الجهد المشترك، وبذلك تطرح سؤال حيويّة التواصل 



ا بضرورة  الّشخصّي في سيرورة التقّدم البشرّي، وهو سؤال بُحث في خطاب الفّن الذي ُعنَي كثير 

جتماعية ترمز إلى مثل عليا ا تستقي من هندسة أشكال مثاليّة الرواية الجماعيّة. يبدو أّن أعمال الفنّانتين

وإلى الّسعي نحو الخير. وعلى هذا النحو فهي تنحرف عن التوّجه المضاّد للمثالية والواقع المرير 

 الذي ساد حتى وقت ليس ببعيٍد في دوائر ما بعد الحداثة اإلسرائيلية.

 

 ؛ تعيش وتبدع في هرتسليا7691 ُولدت  أييلت كارمي في كيبوتس بيت هشيطاه،

 تعيش وتبدع في تل أبيب ؛7611 ُولدت  ميراف هيمان في القدس،

 

 المجّسم العشروني الوجوه هو مجسم محكم ذو عشرين جانب ا، وكل واحٍد منها هو عبارة عن مثلث متساوي األضالع.* 

ا 13ضلع ا و 03رأس ا،  21للمجّسم العشرينّي   هو أحد األجسام األفالطونيّة. المجّسم العشرونيّ  .وجه 

 

 


