וואלך
עמי
במוזיאון ווילפריד ישראל
צילומיו של עמי וואלך ,יליד משמר העמק ,מעולם לא הרחיקו מחצר
ביתו וקיבוצו .דווקא במראות היומיומיים שחולפים מול עיניו הוא מגלה
עולם ומלואו.הסביבה הקרובה מכילה את כל ההזדמנויות והאתגרים
להם הוא זקוק כצלם.
הצילום כמדיום מאפשר לנוע על הציר שבין עדות וייצוג של המציאות
ברגע נתון לבין מבע אישי אמנותי שמתנתק מזמן ומקום .ואלך,
לאורך הקריירה שלו כצלם בחר ברוב המקרים באפשרות של ביטוי
מטאפורי שבו הדימויים המצולמים מנותקים מתפקידם הקונקרטי.הוא
יוצר באמצעותם מערך אסתטי חדש ,אשר באמצעותו הוא מהרהר
במשמעויות החדשות שהם מציעים.
הסדרה הנוכחית החלה מהתבוננות מקרוב במשקעי הקפה שנותרו
בכוסות הנייר המעוכים אותם מצא אחרי שהושלכו לפח האשפה
במפעל של הקיבוץ בו הוא עובד .צילומי התקריב מדגישים את הנזילות
והתמוססות הגוונים זה לתוך זה .הם נראים כנוף מדברי -הרים וגאיות,
בעלי חיים וצמחים .זוהי גיאולוגיה של החד פעמי ,הדימוי מתפוגג לאיטו
לנגד עינינו ופתוח להשתנות מתמדת.
הסדרות הקודמות של ואלך נשאו אופי קונקרטי יותר והיתה בהן נימה
ביקורתית לגבי השתנות החברה הקיבוצית.באחת הסדרות צולמו מעגלי
כסאות לבנים עומדים ריקים על הדשא הירוק ,כמסמלים את תחושת
היחד ומה שנותר ממנה .בסדרה נוספת הקרין ואלך שקופיות של צילומי
חלוצים מהארכיון הקיבוצי וצילם אותם מחדש על קירותיה של מערת
הפלמ”ח כך שמתקבלת תמונה דהויה ומטושטשת .בסדרה “חפצים
חיים” שהציג ואלך במוזיאון הצילום בתל חי ב ,2007-הוא התמקד
במקבצים אבסורדיים של חפצים מהמחסן של לילו  -טבע דומם קיבוצי
האוגר בתוכו מגוון עשיר של אסוציאציות וזכרונות קולקטיביים ומאפשר
קריאה מחודשת של ההוויה הישראלית.
בשנים האחרונות יצר ואלך צילומים שנעו לכיוון ההפשטה.בסדרה “רצפת
המפעל” שהוצגה בגלריה מרכז ההנצחה בטבעון ב ,2012-מתגלות

קומפוזיציות מרהיבות בצבעוניותן המעלות על הדעת ציור מודרניסטי
מופשט“ .אני מנסה לצייר באמצעות המצלמה ,משנה את המציאות
ונותן לה לבוש אחר” .גם בסדרה הנוכחית נע ואלך בתוך מופעיה של
המקריות ומגיב בבחירה המדויקת של הפריים.התקת הדימוי מהקשרו
מאפשרת למתבונן להשהות את המבט ולהיות חלק מהמתרחש .זהו
צילום תקריב שמתעד את עקבותיו של תהליך .בדומה לציור הפעולה
והציור הלירי המופשט שבו ספיגתו והתפשטותו של הצבע משחקים
תפקיד מרכזי ,גם כאן מירב ההתרחשות היא על פני השטח .ואלך מצלם
ברגישות רבה וחדות המאפשרת תשומת לב לפרטים .נראה כי הנושא
האמיתי הוא העיסוק בהתפוגגות והתמוססות דרכה הוא מתבונן בטבעה
האשלייתי של המציאות.הוא מטפל במתח בין קיום או אי-קיום ,היווצרות
והיעלמות בעדינות ובתמציתיות .הכל פתוח .המפגש האקראי בין כתמים
המתמזגים זה בזה,הופכים לרגע לדימוי מובן ושוב נמוגים.
המסתורין של הדימוי גדל כאשר כוס הנייר החד פעמית ,מפנה את
מקומה לשקיפויות וההשתקפויות שמציעה כוס זכוכית.גם כאן מעלים
ואלך את צורתה החיצונית של הכוס ומאפשר התבוננות רב שכבתית
הנעה בין המרקם דמוי התחרה של הקפה לצלליות והבוהק שניבטים
דרכו .זהו עולם חדש ומפתיע שבו נטמעים יחד הקרוב והרחוק ,החד
והמטושטש.
בתמונות האחרונות בסדרה שב ואלך ממסעותיו במחוזות אחרים אל
דימוי הבית מתוך כוס הקפה .הבית מופיע כצללית ,כאוהל מרחף או
כרישום דהוי של צריפים בשחור-לבן הנראים כמו מבעד לסופת חול.
האם זהו בית ממשי או תעתוע יציר הדמיון? הצבעוניות העזה של
מקבץ צילומים זה שרובו אדום מעלה על הדעת בית העולה בלהבות
ומעצימה את החרדה ותחושת האיום המרחף מעל המושג בית .המרקם
המתפורר ,המאפיין את כל הסדרה מתייחס כאן באופן מטאפורי אל
ההויה הקיבוצית והישראלית בתוכה חי ואלך ומבטא את רחשי ליבו
למראה התפוגגותו של החלום.
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