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 הים אל, זה מכיוון שהם סבורים שסרדינים יזרקו סירת הדייגים יכשהשחפים עוקבים אחר

 אריק קנטונה -

 

במכניות תקועה, מגושמת הציג פסלים קינטיים, עבודות וידאו ומיצב. העבודות עסקו הרבה ל במהלך העשור האחרון עמית לוינגר

ציוריו, שעד היום לא צייר בצורה נרחבת ומקיפה.  וא גםה לצד עיסוק זה .עילגות האפרטוס עלאו לא מספקת זאת על מנת לספר 

ות שעד לא מזמן שימשה בחנממוקמת  וינטלטורב התערוכה. צווארון ציפורקיבלו תשומת לב מעמיקה, משמשמים כמרכז הכובד של 

דמים. בחלל התערוכה נבנו שני קירות גבס מונמכים שמחלקים את עיצוב הפנים של החלל תוכנן על ידי בעליו הקוו כסלון כלות

ציורים  אחדהקיימת בכדי להציג את גוף עבודותיו שכולל עשרים ו דריכלותהמרחב לשלושה אזורים. עמית לוינגר משתמש בא

 ועבודת וידאו אחת.

הפשטה זו  .רון של חולצהכצוואגם ו כשתי ציפורים גם כאשר מתבוננים בציוריו של עמית לוינגר, הדימוי המצויר עלול להיקלט

. ההיתכנות של הדימוי לוינגרציוריו של  הבנתהינו מהותי עבור . ככזה שטומן בחובו אשליה והיתכנותהמושג  מביאה לידי דיון את

נקודת המבט, של  תדיר על שינוי ,בראשית –ריבוי של דימויים מצביעה על הגבולות המוחשיים של המדיום כ בו זמנית חוותלה

עיוות. לציוריו יש אופי משל עצמם, וכוחם  מייצרת ,ומתוך נקודה עקרונית ,דווקאזו אולי אשליה  אודות התהייה כי לאחר מכןו

אחר. הם כמעט ספורטיביים, כמעט גבריים. המחוות הציוריות  דבר מהבהשתנותם. בכל פעם הם מחליפים את צורתם והופכים ל

תחושה של האנגאובר. הקו הציורי לעתים שבור ולעתים עוקב, רציף והמשכי. הרקע של הציורים שחור ליליות ועולה מהן שלהם 

וחפים את הדיכוטומיה בה הם מתקיימים לעבר הגבולות של עצמה. המוטיבים שמופיעים ד של לוינגר הציוריםלמעשה, או לבן. 

עליה ומקריירת העבר של האמן ככדורגלן. ציוריו עמוסים בעבודות לקוחים מחנויות הלבשה לגבר שמצויות בדרך יפו וברחוב ה

אופנתי שמזוהה עם ג'יימס דין, אלביס פרסלי, סרג' גינזבורג גימיק  –בסימבוליקה גברית וכמה מהם עוסקים בצווארון המורם 

 צווארון ציפור.ב ואריק קנטונה. במובן הזה, גנדרנות, דנדיות, חיזור, הומור שחור ואבסורד הם רק מעט מהמושגים שעולים

מורכב מחומר מצולם שעבר עיבוד, סיקוונס קצר שעמית  (2018) המתאגרףבנוסף לציורים, מוצגת עבודת וידאו חדשה על אייפאד. 

לוינגר תיעד במצלמת האייפון שלו במועדון אגרוף בפאתי לונדון. בוידאו מתאגרף צעיר מזיע את נשמתו על שק האגרוף. צליל 

פיי טכנו. הקומפוזיציה המוזיקלית מתנגנת תמידית בחלל, -ל התערוכה. פעולת האגרוף מהדהדת ומשתנה ללואגרופיו נשמע בחל

 משנה ומשפיעה רגשית על תודעתו וגופו של הצופה כשזה עומד אל מול ציוריו של האמן.
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