
 
  אריק לוי

 11.01.03 – 49.90.03   רכיבים פרימיטיבים
 

. היא חיפוש אחר למציאת הרכיב הבסיסי ביותר, אין-זום תהליך של תערוכתו של אריק לוי, רכיבים פרימיטיבים, היא
 נקודות ההשקה בין הרעיון של איזון מנטלי ופיזי.

מחדש ומגבש  ארגןמ תת מודע, כשריר לא נשלט,עבורנו... ההיכולת של ההתודעה לתקן ולהציב רכיבים במקום הנכון 
 באופן סופי מצבים שכמעט יצאו משליטה.

 
ההיתיחסויות הטבעיות, האינלקטואליות של . מוזיקה להלחנה, לכתיבה ולפרשנות יצירת אוצר מילים של צורות, כמו תווי

תגלות לנו תוך כדי מבט, הרגשה וניתוח העומד יצירות אלו הן ברורות, אך ההיתיחסויות האמוציונאליות מתפתחות ומ
 לעיתים, זה נראה ומרגיש כאילו הרכיבים פשוט הונחו ונערמו זה על גבי זה, על ידי מישהו שכרגע עזב.  מולנו.

 
 :ים מצורפיםדימוי

Impact Composition, 2014, stainless steel, stainless steel with bronze electrolite finishing, magnum  
44 bullets impact, wood shelves, 96W x10D x 86H cm 

 

LoveMeTender, 2014, handmade barbwire in brass 3mm wire, gold plated, L52x W42x5 cm 

 
Micro Rockwood Formation, 2014, solid oak, Liquid Metal on solid Oak, appx L50x W34 x35 cm 

 

 19:99-11:99, 49.09.03פתיחה : יום חמישי, 

 04:99, 11.01.03נעילה:יום שישי, 

 info@alonsegev.comמידע נוסף: ל

 

 בברכה,

 גלריה אלון שגב

 

Arik Levy 

Primitive Components  30.09.14 - 25.12.14 

 

Arik Levy's exhibition, Primitive Components, is a zoom-in process, to find the primary particle. 

Looking for points of connection between the notion of balance, both mentally and physically. The 

ability of the emotional mind to correct and place components in the right positions for us...re-adjusts 

and finalize situations that are nearly out of control.  

 

Creating a vocabulary of forms like music notation to compose, write and interpret. The natural, 

intellectual references of these works are evident, but the emotional are developing and reviling 

themselves as we look, feel and analyze what is in front of us. At times, it looks and feels as if it has 

just been put up and piled by someone that has just left. 

 

Images attach:  

Impact Composition, 2014, stainless steel, stainless steel with bronze electrolite finishing, magnum  
44 bullets impact, wood shelves, 96W x10D x 86H cm 

 

LoveMeTender, 2014, handmade barbwire in brass 3mm wire, gold plated, L52x W42x5 cm 
 
Micro Rockwood Formation, 2014, solid oak, Liquid Metal on solid Oak, appx L52x W42 x5 cm 

 
Opening Reception: Thursday, 30.10.2014, 20:00-22:00 

Closing: Friday, 25.12.2014, 13:00 

For further information: info@alonsegev.com 

 

Kind regards, 

Alon Segev Gallery 
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