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הפרעת הסדר
תערוכה קבוצתית במוזיאון אגם

אמנים : יעקב אגם, שירלי וגנר, גיא זגורסקי, אורי קלוס, רונן שהרבני. 
במוזיאון אגם בראשון לציון מוצגת תערוכה קבוצתית חדשה תחת 
שבין  הגומלין  ביחסי  מתמקדת  התערוכה  הסדר.  הפרעת  הכותרת 
והמשתנה,  הפראי  האינטואיטיבי,  לבין  והקבוע  הרציונלי  המובנה, 
דרך מעשה היצירה של האמנים יעקב אגם, שירלי וגנר, גיא זגורסקי, 

אורי קלוס ורונן שהרבני. 
מחושבת  עשייה  שבין  המתח  את  מבטאות  בתערוכה  העבודות 
ותבניתית ובין פעולה יצרית ורגשית. התמודדותם של האמנים עם 
ועל  גדרות התרבות, מעלה שאלות על אחיזה  ועם  גבולות החומר 
שחרור ממנה, כחלק מהניסיון לבטא חופש יצירתי וליצור דיאלוג של 

הרוח עם המציאות.
חוקי  של  סדרה  פרדוקסלי,  באופן  לעצמו  מגדיר  אגם  יעקב  האמן 
צורות  צבעים,  בין  ומדויקים  קבועים  יחסים  על  המבוססת  עבודה 
וזוויות, כדי ליצור חוויית התבוננות שיש בה תנועה, חופש והתהוות 
תמידית: "חוק אורגני פנימי, המכונן מציאות מוצקה ואחדות למרות 

מטמורפוזה מתמדת", בלשונו. 
אוצרים  וגנר  שירלי  של  העוצמתיים  והתצלומים  הוידאו  עבודת 
בתוכם מהלכים של בנייה, פירוק והרס. וגנר בונה זירות אפוקליפטיות 
מדומיינות במלאכת מחשבת מדוקדקת, כשהיא רותמת את מנגנוני 
הראייה והתפיסה שלנו ליצירת אשליה של מקום במרחב. הצופה נע 

בין אשליה לפירוקה בניסיון לפענח את דרך יצירתה. 

שראו  קדומות  תרבויות  מאזכרים  זגורסקי  גיא  של  הטוטם  עמודי 
בטוטם שער אל הכוחות שמעבר למציאות. הטוטמים בנויים מצורות 
מהווה  מפתה  צבעוניות  החלל,  יחסי  עם  ה"משחקות"  גיאומטריות 
המדויקת  צורתו  עם  העץ  של  המאסיבית  לחומריות  נגד  משקל 
ומוקפדת. העיסוק בטוטמים בעידן הנוכחי, מעלה על הדעת חיפוש 
אחר איזון בין הצורך בקבוצתיות ובין התשוקה לשחרור מתובענות 
כבלי החברה. המיצב "מקדם ֶהסּפק" של זגורסקי מציג מעין שבשבות 
שנועדו לסמן את כיוון הרוח, אלא שהן עומדות בקיפאון, "תקועות".  
הוא  דיגיטליים.  אמצעים  בעזרת  יצירה  תהליכי  חוקר  קלוס  אורי 
מפרק דימוי מוכר של תריס ויוצר מחלקיו סדרת צורות גיאומטריות 
את  מציפה  הציורים  סדרת  בד.  על  מצייר  הוא  אותן  "משוחררות" 
היחסים בין דימוי ריאליסטי לגרסתו החופשית, הלא מפוענחת, בין 

טכניקת אמנות מסורתית לנראות עכשווית דיגיטלית.
הנעה  דמות  מציגה  שהרבני  רונן  של  "התנתקות"  הווידאו  עבודת 
ונכרך  ההולך  האורבני"  מ"הסבך  להיחלץ  מנסה  כמו  בחזרתיות, 
מחברה  חלק  להיות  הצורך  בין  במאבק  עוסקת  העבודה  סביבה. 
גבולות  פריצת  לחופש,  הכמיהה  ובין  ומַגדרת  מגוננת  מסודרת, 
"בתים" מזמין את הצופה לקרב את  וחיפוש קול אישי. המיצב שלו 
המבט אל תוכם ו"לצלול" לתוך דיאלוג בין הדמות האנושית למצבורי 

הבניינים המשתקפים, המתגבבים עוד ועוד בחזרתיות מטרידה.

אוצרת: טל בכלר
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Yaacov Agam. Uri Kloss. Ronen Sharabani. Shirley Wegner. Guy 
Zagursky 
This exhibition focuses on the reciprocal relations between 
permanence, structure, and calculated action, and between change, 
intuition, and unbridled forces, and explores these relations in the 
art of Yaacov Agam and of Uri Kloss, Ronen Sharabani, Shirley 
Wegner and Guy Zagursky. 
The works included in the exhibition give expression to the tension 
between calculated processes and between emotional, impulsive 
action. The confrontation with the limits of matter and cultural 
boundaries raises questions about constraint and liberation from 
constraint, and about paradigms and their shattering, as part of 
the attempt to explore creative freedom, change and becoming.

This Order
 Group Exhibition at Agam Museum 

In order to create an experience of observation that involves 
movement, freedom, and constant becoming, Yaacov Agam 
paradoxically establishes a series of rules based on fixed and 
precise relations between colors, forms and angles – what he 
describes as “an inner organic law that constitutes a solid reality 
and unity despite constant metamorphosis.”  

The point of departure for Uri Kloss’ works is the study of creative 
processes. He uses digital tools to deconstruct a familiar image – 
shutters – and uses its parts to create a series of “free” geometric 
forms, which he paints on canvas. This series of paintings 
points to the relations between realist images and their free, 

undeciphered renditions – between traditional artistic technique 
and contemporary visual forms created by digital means.

Ronen Sharbani’s work Disconnection features a figure that 
moves repetitively as it attempts to extricate itself from the tangle 
of urban structures that surround it. This work is concerned with 
the struggle between the need to be part of an ordered, protective 
society defined by clear limits, and the longing for freedom, for 
rupturing boundaries and for finding one’s personal voice. The 
installation Houses invites viewers to approach and immerse 
themselves in the dialogue between the human figure and the 
growing accumulation of reflected buildings.

Shirley Wegner’s powerful photographs center on processes 
of construction, deconstruction and destruction. Working in 
her studio, Wegner engages in the meticulous construction of 

imagined apocalyptic arena, while conscripting our mechanisms 
of sight and perception to create an illusion of a location in space. 
The viewers move between the illusion and its deconstruction, 
attempting to decipher her artistic process.
Guy Zagursky’s totem poles call to mind uncultivated, primeval 
cultures, who saw totem poles as a gate to the forces beyond 
reality. The poles are constructed using geometric forms that 
play with spatial relations, while their seductive colors offer 
a counterweight to the massive materiality of the wood. The 
concern with totems in the current age calls to mind the quest 
for balance between collectivity and the desire to free oneself of 
its demands. Zagursky’s installation Cosinus φ presents weather 
vanes designed to capture the direction of the wind, yet they are 
standing still, appearing to be “stuck.” 

Curator: Tal Bechler


