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דבר בעולם שמאוד עניין אותי  ,בנקים' בהתחלה עבדתי עם אימג. האינטרנט מולאני עובד הרבה שנים  :הל

סדרו את  –בנקים גם במובן האפלטוני ' נמשכתי לאימג. כמקום שקצת מקביל לתודעה ויזואלית קולקטיבית

. ומצד שני נתנו את כל הוריאציות על כל תמונה כך שתוכל לחשוק בהן, מונות שבעולםאת כל הת, העולם

, אם ניקח למשל סידורי פירות. פיתוי ויזואלי –יש כאן מצד אחד פרויקט של ידע ומצד שני פרויקט של יצר 

ל דבר בעל בנק הוא בסופו ש' האימגמכיון ש. הם נעים מהסידור הכי מנימליסטי עד הדבר הכי מופרך ועמוס

בין אם דימוי מעורר בטחון לחברת ביטוח ובין  –כוונה מסחרית הוא מתאים לכל חשק שהדימוי אמור לעורר 

הרעיון הוא שאתה לא צריך . זה רדימייד שתמיד כבר קיים שם. חושיםאם חופשה שאמורה לגרות את ה

 .אלא שמישהו כבר ידע מה אתה עתיד לבקש, לבקש משהו

יש משהו חובק . מעין מוטציה, גרסה צילומית לציורים קלאסיים. חס מאוד מעניין לציוריש שם י, ומצד שני

דרך , משהו קולוניאליסטי או אימפריאליסטי, כמו כל דבר שהוא חובק עולם, עולם בפרויקט הזה שמשקף

  .השימוש באקזוטיקה

רציתי לראות . למשל nature ,תהמילים שהייתי מחפש היו מאוד כלליו, עניינו אותי הדברים הכוללניים ביותר

לראות איזה ייצוג מוחשי  –המושגים הבסיסיים ביותר ולפעמים גם מופשטים לכאורה לבדוק את , מה עולה

 . פציפייםהיום מעניינים אותי דברים ס .למשל טבע כמפל –הם מקבלים 

 

 ?מה אתה מחפש היום :סר

 

מי . שזה לא דימוי מוכר, נט האיראני למשלאבל אני מוצא את הפרלמ, אני לא בהכרח מחפש היום :הל

כתבה , הגעתי אליו כי ראיתי תמונה מסוימת באינטרנט. שיראה את זה לא יחשוב שזה הפרלמנט האיראני

, זה מן משהו גרנדיוזי. והיה נראה לי שזה יעניין אותי אז חיפשתי עוד תמונות של הבניין באינטרנט, בהארץ

אולטרה , מאוד מודרני. או משהו שלקוח מתוך מדע בדיוני, ו מקדשכמ, נראה כמו פרודיה על פרלמנט

 .מודרני

 

 ?זה נושא שמעניין אותך, מדע בדיוני :הי

 

-סטאר'תמיד ב. אני חושב שיש הלימה בין ארכיטקטורה של מדע בדיוני לארכיטקטורה של פרלמנטים: הל

קאנט . ארכיטיפי שיש לנו בתודעה אני חושב שזה ממש מבנה. יש מן מליאה עם נציגי כל הגלקסיות' טרק

שלפני שאתה מחליט משהו אתה צריך להעלות את העניין לפרפלמנט דמיוני בתודעה שלך , מדבר על זה

 . ולחשוב מה כולם היו חושבים על זה

 

 ?ומה קורה אחרי שאתה מוצא דימוי שמדבר אליך :רס

 

עכשיו עברתי קצת . פשוט מסתכל ומצייר בדרך כלל אני, אין פה איזה קסם. בעקרון אני מצייר אותו :הל

כי אני מצייר ומוחק את הדימוי , התהליך בפחם מעניין יותר מהעבודה עם צבעי שמן. למדידות עם סרגל

הרבה . הרבה מהדימוי למעשה מצוייר במחיקה. עד שמתקבע  משהו שאני מרוצה ממנו. עשרות פעמים

לפעמים קשה לאנשים . טיב ובנגטיבין משחק בפוזמעי. פעמים מה שמצוייר בסוף זה הלבן ולא השחור

עוד לא לגמרי הבנתי למה . אבל יש שם משהו שהוא גם ציור וגם מחיקה, להצביע על הדבר שמוזר בדימוי

אבל יש משהו בפחם שהרבה יותר מתאים לסטייט אוף מיינד , אני לא מסוגל לצייר כבר הרבה זמן בשמן

 .ומוחק ומצייר שובאני כל הזמן מפזר את כל הפחם . שלי

 

 ?זה קצת כמו למחוק את העקבות :הי

 

כשמה , מן אבולוציה כזו. ומשהו בכל זאת נשאר, אתה מוחק משהו. זה נסיון לגרום למשהו להצטבר :הל



הרי , למרות שאני לוקח משהו שהוא מאוד לא מהותי בטבע שלו. יואולי המהות. שנשאר זה הדבר החזק

זה לא איזה דימוי ברזולוציה גבוהה או . אין להן מעמד גבוה, אריות שכאלההדימויים שיש באינטרנט הם ש

איזה  שמעניקושם יש משהו ברפטיציה . ומזה אני מנסה ליצור דימוי שיש לו הילה של משהו. הדימוי החתום

 .תוקף

 

 .כמעט תלת ממדית, הוא מקבל גם איכות פיסולית :הי

 

 .כמו הדמייה תלת ממדית במחשב –י אבל מצד שני מאוד וירטואל, תלת ממדית :הל

 

 ?מה חיפשת, למשל בציורי החיות שלך :רס

 

 .כדי לקבל אפקט יותר מוזר, חיפשתי חיות אלבינו :הל

 

 ?יש נחשים אלבינו :רס

 

לפני האינטרנט אם מישהו היה . זה באמת משהו שיש רק באינטרנט, שוב. כמעט. יש הכל אלבינו :הל

 ,albino snake היום אתה מקיש. אלבינו הוא היה צריך לעבוד מאוד קשהמחפש מאגר צילומים של חיות 

שבאינטרנט , אחד למיליון, כלומר. כי זאת מוטציה שבסופו של דבר היא שכיחה. ועולות לך מאתיים תמונות

היום הכל , פעם הייתי קורא עיתון ואז הולך לסטודיו. וגם האופן שבו הכל מתקשר פתאום. זה נדמה לשכיח

כשהציור לא הולך אני נתקע איזה שעה , במחשב שנמצא בסטודיו, קורא עיתון באינטרנט. בבמתער

אני לא יודע אם זה רק אני אבל אנחנו חיים , הפיזור דעת הזה –אז זאת גם השפעה גדולה . 'הארץ'ב

בסופו  ומאוד מעניין אותי האופן שבו הדימויים מתחברים. בהסחת דעת תמידית שיש לה את היתרונות שלה

נוגע לנסיון שלנו , אבל מה שאני עושה עכשיו. נגיד בסדרה של החיות זה לא קרה. של דבר לאיזשהו נרטיב

  .למרות שלא כל כך ברור מה הסיפור הזה. לחבר את כל הדברים לאיזשהו סיפור

 שמצאתי במאמר אקדמי מאוד מקיף על העבודה של, אני עובד על ציור של מודל של מוזיאון רוקפלר

כי הייתי צריך ללכת לספרייה של כתבי עת , משהו שבחיים לא הייתי מגיע אליו בעבר. הארכיטקט האריסון

ואם זה היה קורה . לא חושב שזה היה קורה. באוניברסיטה ולחפש מאמר באיזשהו כתב עת לארכיטקטורה

 .הייתי מוציא דימויים רק מהמאמר הזה ולא קופץ לשלושה נושאים שונים

 

 ?כמו האלבינו? מגדיר את זה כידע שולי היית :הי

 

 .יש חוקר שבודק את הגן של המוטציה של האלבינואים. של ספציאליסטים, זה ידע של מומחיות :הל

 

 ?אבל מה מושך אותך בסוג הידע הזה :הי

 

האמת שגם ויקיפדיה היא דבר חשוב , זה בא ביחד. אני מנסה לחשוב אם אני מחפש דימויים או ידע :הל

מגיע  שבו אניאני מאוד אוהב את החיפוש בויקיפדיה . קפיצות, טקסט-אני מחפש הייפר. העבודה שלי בתוך

בסוף היום אתה לא זוכר מה . וזה באמת ידע מופרך. ממושג אחד לאחר וגם את כל הידע שאני עובר בדרך

ס לדיאלוג שבין אני חושב שזה נכנ. טיול שהוא אנטי מדעי. קראת רוב הזמן אבל עשית טיול שהוא חשוב

ולכן הוא לא יכול לעשות טיולים , מדען צריך לזכור בסופו של דבר את טיולי הידע שהוא עשה. מדע לאמנות

זאת . ידע בלי בסוף היוםשמשאירות אותי  הקפיצות האלה –ואני חושב שזה הכוח של אמנות. גדולים מדיי

  .שרלטנות מסוימת

 

 ]...[ 

 



ויש לי . זה הכי קל לי. עובד ישירות מול המחשב הניידאני . סימולטניבאופן , עובד על הציורים במקבילאני 

מראה שק ספר של דיוויד הוקני קורא בדיואני . בהקרנה, גם עניין ארוך בטכניקות של האולד מסטרס

יש משהו באיך . הקרנות וקמרה לוסידה, שהציור משתנה לחלוטין כשהצייירים התחילו לעבוד עם עדשות

זה גורם לבעיות בציור אבל הופך . ה ואיך שהעין מייצרת דימויים שהוא שונה מהקרנה אחידהשהעין רוא

אתה . אני מצייר דימויים שיוצאים מאוד דומים למקור אבל בסופו של דבר משהו שונה. אותו למעניין יותר

ז אני עובד מול א. תזוזות שקורות ברזולוציה מאוד קטנה אבל הן חשובות, יש שינויים קטנים, מזיז דברים

אם אתה מקרין את הדימוי אז אתה . וזאת גם הסיבה לתהליך החזרתי של הציור והמחיקה, מסך כל הזמן

כשמציירים ישירות מהמחשב קורה משהו נוסף שנוגע להבנה של . מצייר אותו ואין לך מה לעשות יותר

מה , נכנס לבניין ומבין אותו, מקום אז כל פעם אני באיזשהו, נגיד אם אני מצייר מבנה ארכיטקטוני. הדימוי

המושג של הניכור ודרך לנסות , וזה קשור לזמינות של הדימויים בעידן של האינטרנט. שלא קורה בהעתקה

 .כי באמת איזה עוד משמעות יש לציור היום חוץ מזה. לשבור אותו בציור

 

 ]...[ 

 

  .יב מפחם בגלל שהם שכבתייםיש בציורים האלה יותר פיקסאט, על הפחם אני שם פיקסאטיב :הל

 

כלומר אתה מצייר פירות ומבנים קצת . יש תחושה שאתה מצייר ארכיטקטורה כמו שמציירים טבע דומם :הי

 .אותו הדבר

 

אני מצייר עכשיו . כי ניסיתי להבין למה אני מצייר פרלמנטים', ארכיטקטורה של הייצוג'בבוקר כתבתי  :הל

היה וריאציה על הפרלמנט של האיחוד שתי מן אובייקט עם הכדורים וגם עשי. ם"גם את העצרת של האו

העניין שלי בארכיטקטורה הוא במקום שבו היא ממשת פנטזיות ורעיונות על חברה בצורה הכי . האירופאי

יש לה דיאלוג יותר חזק עם העולם מאשר האופן בו האמנות מבטאת . ממשית ובסופו של דבר יוצרת אותם

  .לחברה בסופו של דבר וכמה שלא נרצה היא יותר חיצונית, כי אמנות. חברה

יש משהו בציור . אני מנסה לחשוב על ההיסטוריה של ציור של מבנים. זאת עוד לא תשובה למה ששאלת

כי , התנגשות עם האתוס של המודרניזם ועם האתוס של האינדבדואל. וארכיטקטורה שלא הולך טוב יחד

וזה עומד . שציירה עם אנך בנאים, כמו אצל תמר גטר למשל. יטקטורהצריך מכשירים בשביל לצייר ארכ

יש משהו דווקא בחוסר היכולת . שאין לך כלים נוספים חוץ מלצייר אותה הרבה פעמים, בניגוד ללצייר חיה

הוא גורם למבנה הזה להתנגש . לצייר חלל באופן מדויק שמקרב את הדברים ונותן לך יתרון על פני שרטט

 .אולי אני עושה הצגה של מה קורה כשמבנה ובנאדם נפגשים. בבבנאדם שו

 

 


