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            בורמנסבורמנסבורמנסבורמנס    מיכאלמיכאלמיכאלמיכאל    שיחה עםשיחה עםשיחה עםשיחה עם
  

  

  אל קרילאל קרילאל קרילאל קרילייייאראראראר: : : : ןןןןמראיימראיימראיימראיי
  

" " " " סכין בעיןסכין בעיןסכין בעיןסכין בעין""""בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי . . . .  רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגיאניאניאניאני

")")")")A Knife in the Eye"""" , , , ,2009200920092009 ( ( ( (אם מתייחסים  אם מתייחסים  אם מתייחסים  אם מתייחסים נשאלתנשאלתנשאלתנשאלת, , , , שנעשה עליךשנעשה עליךשנעשה עליךשנעשה עליך 

: : : : והתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכך, , , , אליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאי

כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר , , , , אם כןאם כןאם כןאם כן, , , , מהמהמהמה. . . . לךלךלךלך מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות שהוהוהוהושיש מששיש מששיש מששיש מש

        ????מה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיך? ? ? ? בלגיבלגיבלגיבלגי

        

 המקום שבו אתה –זה נכון לגבי כל אמן .  זה עניין מאוד פשוטלמעשה

המקום שבו השורשים שלך , גדל

מגדיר את האופן שבו אתה , נטועים

אומד את העולם ומשפיע מאוד על 

לא רק מבחינה .  שלךבטנקודת המ

. בחינה רגשיתגיאוגרפית אלא גם מ

הדברים האלה קריטיים להתפתחות 

. האופי שלך ותפיסת העולם שלך

ולהיות בלגי זה משהו מאוד ספציפי 

פית אנחנו מדינה אירו. הזו הבחינהמ

 כי ,קטנה ומשונה ללא זהות ממשית

. האמת היא שבלגיה נוסדה כמושג

יש היסטוריה , למשל, לישראל

 החליטו המדינות 1830-ב. ר חדשאבל הסיפור של בלגיה הוא סיפו; עתיקה

מסביב שהן צריכות מדינה אחת קטנה שתשמש חיץ בין האומות הגדולות 

 אבלגיה הי, אז במובן מסוים.  וכך נוסדה בלגיה– וצרפת אנגליה,  גרמניה–

, בתור אזרחים בלגים,  שלנוהזהותו; מעשה ידי אדם, סוג של חפץ

 נקודת לבלגים מעניק הז. שורשים ולא על מלאכותיים יסודות על מושתתת

מבט מוזרה על כל העניין הזה של זהות והופך את בלגיה למקום מעניין 

ולאורך ההיסטוריה שלנו תמיד , אנחנו הצומת של אירופה. עבור אמנים

 יכולת עלי הפך את הבלגים לגמישים ובזה. הושפענו ממדינות אחרות

  
  בורמנס
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ואנחנו ,  עם דבריםלהתמודד, או ערמומית,  מצחיקהדרך נו ליש. הסתגלות

לכן יש הרבה אבסורד בחיים כאן .  כלפי כל ממשל באשר הואחשדנים

פחות או , וזו הסיבה שהסוריאליזם פרח פה וממשיך להשפיע, מנותובא

  . על כל האמנים כאן, יותר

  

 המאפיינים  המאפיינים  המאפיינים  המאפיינים חדחדחדחדאו לפחות אאו לפחות אאו לפחות אאו לפחות א, , , ,  המהותי המהותי המהותי המהותיהמאפייןהמאפייןהמאפייןהמאפיין מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה שאזאזאזאז

        ???? הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזםתתתת הבלגי הבלגי הבלגי הבלגייתיתיתיתציורציורציורציור ה ה ה הרגישותרגישותרגישותרגישותשמגדיר את השמגדיר את השמגדיר את השמגדיר את ה, , , , המהותייםהמהותייםהמהותייםהמהותיים

        

יותר נכון לומר . אך הוא רק חלק מהעניין, ים ההיבטאחד הוא הסוריאליזם

  .  ו רוח שהסוריאליזם הוא אחת מתוצאותיבהלךשמדובר 

  

, , , , נניחנניחנניחנניח, , , ,  בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לביןיייי הבדל מהות הבדל מהות הבדל מהות הבדל מהותישישישיש ????הההה רוח הז רוח הז רוח הז רוח הזהלךהלךהלךהלך להרחיב על  להרחיב על  להרחיב על  להרחיב על תוכלתוכלתוכלתוכל

        ????צייר גרמניצייר גרמניצייר גרמניצייר גרמני

        

 רק ואךעבודות שלי יכלו להיעשות מבחינתי זה מובן מאליו שה. בוודאי

  . העבודות שלי היו נראות אחרת לגמרי, אילו הייתי גרמני. בבלגיה

  

        ???? אופן אופן אופן אופןבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

        

 בגלל – העולם שלי הייתה שונה תפיסת.  שלי לדברים היה שונההיחס

גם אם הייתי . זה לא אמור להפתיע. שהרקע שלי והשורשים שלי היו שונים

אמנם כל זה היפותטי .  שאני היוםהאמן נהיה לא הייתי, לס'גדל בלוס אנג

כשהייתי ילד .  קשור להשפעות תרבותיותזה. אבל אני משוכנע בכך, לגמרי

 הראשונה שראיתי הייתה של עבודה של ואן וקציההרפרוד, קטן בבית ספר

חלון מאוד , וזה היה עולם מאוד מוזר )Jan van Eyck ,1390-1441(אייק 

האירועים הקטנים האלה . ולתי להיכנס אליו יכשלא מרתקמוזר לעולם 

 אבל. מאוד משפיעים עליי בתור אמן-כילד ממשיכים לרדוף אותי ומאוד

  .  נורמליזה

  

 מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות ניכרניכרניכרניכרבחלק בחלק בחלק בחלק . . . .  שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייקמענייןמענייןמענייןמעניין

----Diego Velázquez , , , ,1599159915991599((((תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס , , , , איתךאיתךאיתךאיתך

    גויהגויהגויהגויה, , , , ))))Édouard Manet , , , ,1832183218321832----1883188318831883(((( מאנה  מאנה  מאנה  מאנה לצד זו שללצד זו שללצד זו שללצד זו של, , , , עליךעליךעליךעליך) ) ) ) 1660166016601660
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))))Francisco Goya , , , ,1746174617461746----1828182818281828(((( , , , ,מנטניהמנטניהמנטניהמנטניה) ) ) ) Andrea Mantegna , , , ,1431143114311431----

ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק , , , , מקוצרתמקוצרתמקוצרתמקוצרת  בפרספקטיבה בפרספקטיבה בפרספקטיבה בפרספקטיבהשלושלושלושלווהשימוש והשימוש והשימוש והשימוש ) ) ) ) 1506150615061506

 על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה –––– למה  למה  למה  למה היאהיאהיאהיאוהשאלה והשאלה והשאלה והשאלה . . . .  נפקד מהרשימה נפקד מהרשימה נפקד מהרשימה נפקד מהרשימהאיכשהואיכשהואיכשהואיכשהותמיד תמיד תמיד תמיד 

        .... עבודותיך עבודותיך עבודותיך עבודותיךשלשלשלשל הבלגי  הבלגי  הבלגי  הבלגי ההיבטההיבטההיבטההיבטכשמדברים על כשמדברים על כשמדברים על כשמדברים על 

        

אמנים כמו .  עקיפההשפעה דרהוא בג.  הוא לא מהווה השפעה ישירהכי

או מרסל ברודהרס ) René Magritte ,1898-1967(ואן אייק או מגריט 

)Marcel Broodthaers ,1924-1976( כל כך מוטמעים בתרבות שלנו שהם 

 מעבר זה – להוות השפעה ישירה בליהם פשוט שם . נטועים עמוק בתוכי

אם כי האסתטיקה ,  אייקמואן פעם לא הושפעתי במודע ףא. לשליטתי

 על אף שאני לא משתמש בה –הגותית המאוחרת מאז ומעולם ריתקה אותי 

. אני בטוח שבאופן לא מודע אני כן מושפע ממנו, מצד שני. בעבודות שלי

  . זו מעין נימת רקע שאני לא תמיד מודע לה אבל היא מאוד נוכחת

  

    הדמויותהדמויותהדמויותהדמויות    שלשלשלשל הפנים  הפנים  הפנים  הפנים תוויתוויתוויתוויבבבב, , , , של האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלך משהו בגוון  משהו בגוון  משהו בגוון  משהו בגוון ישישישיש    דווקאדווקאדווקאדווקא

שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי , , , , המלנכולי מעטהמלנכולי מעטהמלנכולי מעטהמלנכולי מעט, , , , במבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהן, , , , שאתה מציירשאתה מציירשאתה מציירשאתה מצייר

        .  .  .  .   ואן אייק ואן אייק ואן אייק ואן אייקשלשלשלשל) ) ) ) 1434143414341434" (" (" (" (נישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפיני""""לחתן בלחתן בלחתן בלחתן ב

        

יש משהו באווירה שקושר ,  נכוןזה,  צודקאתה.  מבין למה אתה מתכווןאני

 רק זה;  על משהו קונקרטיעהאצב אפשר לשים את אי אבל. ביניהם

  . באווירה

•  •  •  
  

אחד האלמנטים אחד האלמנטים אחד האלמנטים אחד האלמנטים . . . .  נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלךבואבואבואבוא

בריכת בריכת בריכת בריכת . ". ". ". " מידה מידה מידה מידהיייי עירוב של קנ עירוב של קנ עירוב של קנ עירוב של קנהואהואהואהוא שלך  שלך  שלך  שלך רישומיםרישומיםרישומיםרישומים על עצמם ב על עצמם ב על עצמם ב על עצמם בחוזריםחוזריםחוזריםחוזריםשששש

מורכב מרישום של מורכב מרישום של מורכב מרישום של מורכב מרישום של , , , , למשללמשללמשללמשל, , , , ) ) ) ) The Swimming Pool"""" , , , ,2001200120012001("("("(" """"השחייההשחייההשחייההשחייה

ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של , , , , מו על גבי מצבהמו על גבי מצבהמו על גבי מצבהמו על גבי מצבהנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כ

 של  של  של  של הראשיהראשיהראשיהראשי לדימוי  לדימוי  לדימוי  לדימוי שמעניקשמעניקשמעניקשמעניקמה מה מה מה , , , , בריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטן

        . . . . הנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצום

        

 הרישומים האלה הם קטנים ומאוד עלובים מבחינת הפורמט רוב

אני . גדול מהחיים, והחומריות שלהם אבל הנושא שלהם הוא מונומנטלי
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 העובדה שמדובר במדיום של רישומים קטנים את, אוהב את הניגוד הזה

 שאני אוהב מה. שאותו אני מנצל כדי לעסוק בדברים שהם ההיפך הגמור

שהם , מימוש-ביצוע או בר-ברישומים האלה זה שהם מעבר למה שבר

באחרונה עסקתי בתכנון פסלים מונומנטליים . מעבר לאופק של הישימות

ה עבודת אמנות מונומנטלית  במקומות כאללשים. לשדות תעופה נטושים

 ל שדות תעופה נטושים ממוקמים בדרך כלכי לחלוטיןתועלת -זה חסר

 אפשר. מקומות נידחים שאי אפשר להגיע אליהם, ונגלים'במדבריות ובג

אז עשיתי , הרעיון הזה קסם לי.  מלווייןרק כאלה עבודות לראותיהיה 

אוהב להרהר אבל אני ; זה הכל רק חלום.  בנושאיםסדרה של רישומ

  .  כל גבולחסרות כי הן ובאפשרויות שכאל

  

יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק , , , , """"בריכת השחייהבריכת השחייהבריכת השחייהבריכת השחייה""""אם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע ל, , , ,  לצורך העניין לצורך העניין לצורך העניין לצורך הענייןאבלאבלאבלאבל

        . . . .  של הנער של הנער של הנער של הנערראשיראשיראשיראשיבדימוי הבדימוי הבדימוי הבדימוי ה

        

, אבל אז רציתי למקם את הדימוי איפשהו. ככה התחלתי את הרישום, נכון

,  שחייה הגעתי לרעיון של בריכתךוכ,  מסויםהקשר לו להעניקרציתי 

 דימוי לקבל כדי של פנאי מקום לקשוח מאוד דימוי ביןכלומר לשלב 

תמיד יש , אמנות טובה תמיד טומנת בחובה סתירות.  מענייןולפיכך סתירתי

  .אפשרי-בה מן הבלתי

  

 אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו איךאיךאיךאיך

אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר ב

אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה , , , , האם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואז? ? ? ? מונומנטלימונומנטלימונומנטלימונומנטלי

    ותותותות קטנ קטנ קטנ קטנמויותמויותמויותמויות מוסיף ד מוסיף ד מוסיף ד מוסיף דאתהאתהאתהאתה    ––––ואם לא ואם לא ואם לא ואם לא , , , ,  אותו כמו שהוא אותו כמו שהוא אותו כמו שהוא אותו כמו שהואמשאירמשאירמשאירמשאיר אתה  אתה  אתה  אתה ––––

        ?  ?  ?  ?   את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופחשייצרושייצרושייצרושייצרו    מסביבומסביבומסביבומסביבו

        

זה " בריכת השחייה" של במקרה.  אלה החלטות מאוד אינטואיטיביותלרוב

ט היה מאתגר לראות מה יקרה אם אמקם את הדימוי הראשי כפי פשו

ישנו  :עשיתי גם גרסה נוספת.  אז פשוט עשיתי את זה–שמיקמתי אותו 

כאובייקט קיטשי , רישום נוסף שבו ציירתי את הנער הזה כפסלון מפורצלן

כל העניין הוא .  הגעתי לתוצאות שונותראשוניכך שמאותו נושא , קטן

זה לשחק . מדובר בהשתעשעות, למעשה.  ניסיוני ברישום משהו מאודשיש
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.  הלך רוח שתר אחר תוצאהמתוךאני אף פעם לא ניגש לזה . ולנסות

תמיד יש לי משהו כמו .  אני עובד הרבה מאוד זמן על הרישומיםלמעשה

 רישומים שאני עובד עליהם במקביל ולוקח שנים עד שאני מסיים אחד 12

וים לרישום ואז הוא מחכה במגירה כמה אני מוסיף אלמנט מס. מהם

". ?עכשיו איתי תעשה מה"עד שהוא שואל אותי , או אפילו שנים, חודשים

 ישו;  שנתייםכעבור רקלפעמים לא ואז אני חוזר אליו ; לפעמים אני יודע

כך שיש לי . רישומים שככל הנראה לעולם לא אדע כיצד להמשיך אותם

אני לא .  שהואלאן יכולים להתפתח המון פרויקטים שטרם הושלמו ושעוד

 השנים 15-רישומים מ. כולל אחד תהליך האלה הם כולם הרישומים. ממהר

. האחרונות עדיין נמצאים במגירות שלי ואני אציג אותם רק כשאהיה מוכן

 בגלל כל םאני לא מוכר אותם כי אז זה יהיה בלתי אפשרי להציג אות

 15 בערך ליודרושות , לם ביחדכו, אצלילכן אני שומר אותם . הסוחרים

  .  סדרה של רישומיםלהכין כדי םשני

  

        . . . . ומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמן, , , , תתתת מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעואזאזאזאז

        

ואני , זה מחקר וניסוי מאוד אישיים.  רושםכשאני חופשי לחלוטין אני

זו אולי צורת עבודה מעט משונה אבל אני אוהב . עושה זאת רק כשבא לי

כי אני ,  חדשותאפשרויות לאותי פותחזה .  אחד לא מחכה להםאת זה שאף

 שחלפו מכיווןאני חוזר אליו ו,  עשר שניםאוליכעבור , עובד על רישום ואז

כך שלמעשה שני אמנים שונים ,  כאדם שונהליועשר שנים אני חוזר א

  .   האפשרויות המעניינותנוצרות בדיוק וכאן –עובדים על הרישום הזה 

  

אתה לא עובד אתה לא עובד אתה לא עובד אתה לא עובד , , , , אני מניחאני מניחאני מניחאני מניח, , , , עליהםעליהםעליהםעליהם? ? ? ? ציוריםציוריםציוריםציוריםשונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על  זה  זה  זה  זה ואיךואיךואיךואיך

        .... שנים שנים שנים שנים15151515 או  או  או  או 10101010

        

אני .  קונספטואלי כלשהורעיוןהציורים שלי מתחילים לרוב מתוך . לא, לא

 הנושא שחשבתי עליו אתאז אני פורט . נושאים,  לציוריםתעובד על רעיונו

, ים זה עובדלפעמ. ואז אני מנסה לצייר ציור. ובונה את הקומפוזיציה

אני אף פעם .  אבל תמיד כשאני מתחיל ציור אני מסיים אותו–לפעמים לא 

 צורת עבודה וזו. תמיד רק ציור אחד;  ציוריםכמה על במקביללא עובד 

 : שלצייר ציור זה כמו להתחרות במרוץבגלל מהרישומיםשונה לחלוטין 
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, ד ממוקדמאו- צריך לטעון את עצמי לקראתו ואני חייב להיות מאודאני

בגלל שאין גבול לאפשרויות הטכניות שציור בשמן . ולהגביל את עצמי

 שהנושאככל .  את עצמי בכוונה לקראת כל ציורגבילאני מ, מאפשר

, למעשה. חזק יותרכך הציור יכול להיות , םמינימאלייוהקומפוזיציה יותר 

  .  בציורה הם ההיפך הגמור ממה שאני עושם שאני עושה ברישוהדברים

  

        ???? הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכנניםהרישומיםהרישומיםהרישומיםהרישומים

        

 לא זהלמרות ש.  אכן מתוכננים ואני לוקח אותם יותר ברצינותהציורים

 נעשה יותר קל ואני מנסה גם להשתעשע בזמן זה הזמן עם. אמור להיות כך

זה עניין כמעט דתי . אבל הרצינות תמיד נוכחת, שאני עובד על ציור

  .ל הציורהאתגר הזה ש, מבחינתי

  

        ????אחתאחתאחתאחת מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת אתהאתהאתהאתה

 
 ה או שלושנייםלרוב אני עובד על ציור אחד במשך ש.  את הקטניםרק

ביום שבו אני מצייר אין שום , כלומר. ואני מפנה זמן בשביל זה. מפגשים

אני רק ;  יוצא החוצהלאאני , אני לא פוגש אנשים. דבר אחר ביומן שלי

זה עניין מאוד רציני . נזירממוקד ואני חי כמו מאוד - מאודואני. ציירמ

אמנם במהלך העבודה עצמה אני מצליח לפעמים גם להשתעשע . עבורי

כך , זה מיקוד שונה לחלוטין מהרישומים. אבל זה יותר השתעשעות בצבע

. שניתן לומר שהציורים והרישומים הם שני הקטבים של מה שאני עושה

. ל צורת העבודה היא שונה לחלוטיןאב, אמנם לפעמים הנושאים חופפים

  .  ואני זקוק לשניהם– גמוריםהם הפכים 

  

 שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את בעודבעודבעודבעוד :::: יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסףאניאניאניאני

של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה , , , , האלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידה

ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך בציורבציורבציורבציור, , , , שהואשהואשהואשהוא    מהמהמהמהיותר גדול מיותר גדול מיותר גדול מיותר גדול מ

))))cropping .( .( .( .(        

        

אבל בשנתיים האחרונות זנחתי . הרבה, נהגתי לעשות זאת.  לאכבר

אני חושב שנקודת המוצא של .  הרעיון הזה של חיתוכי תמונהאת לחלוטין
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זה מאוד . צילום הציור הפיגורטיבי העכשווי היא –כל , למעשה,  או–רוב 

, גלוי לעין ואני ממש רוצה לרדת מהרעיון הזה ולהשיב לציור הפיגורטיבי

אז . מפוזיציה הקומבחינתלפחות , שלואת האוטונומיה , פחות עבור עצמיל

  . אין יותר חיתוכים, אין יותר מסגורים
  

        ????לאלאלאלא, , , ,  אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעיאבלאבלאבלאבל

        

אני משתמש בו ככלי ביניים אבל אין לי שום . אבל זה כבר לא גלוי לעין, כן

  .  שלייםננטיים בציוררצון שהאסתטיקה שלו או המאפיינים שלו יהיו דומי

  

 היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים לךלךלךלך ש ש ש שמוקדמיםמוקדמיםמוקדמיםמוקדמים אומר שהציורים ה אומר שהציורים ה אומר שהציורים ה אומר שהציורים ההייתהייתהייתהיית

        ???? של מצולמים של מצולמים של מצולמים של מצולמיםמציוריםמציוריםמציוריםמציוריםלהבדיל להבדיל להבדיל להבדיל 

        

ניתן היה .  גלוי לעין בעבודה המוגמרתה אומר שהדימוי המקורי היהייתי

 של ם ילדיכולנו של דבר בסופו שברור. לראות שנקודת המוצא היא צילום

 – בזהירות – האבל אני רוצ,  )-Gerhard Richter ,1932( ריכטר אדון

 אני –הקשר הזה לצילום , כלומר; לרדת מהתפיסה הזו של ציור פיגורטיבי

אין לי שום עניין לחזור לציור מן , מצד שני. ממש רוצה להתנתק ממנו

הוא .  מותועל כבר להכריז ניתן שבאמת סוג של ציור זהוהטבע כי 

  . אני אך ורק מצייר תרבות, לכן. לחלוטין לא רלוונטי
  

, , , , הצילום של ריכטרהצילום של ריכטרהצילום של ריכטרהצילום של ריכטר---- אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססתבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

, , , , Veja Celmins((((ויה סלמנס ויה סלמנס ויה סלמנס ויה סלמנס , , , , ) ) ) ) Andy Warhol , , , ,1928192819281928----1987198719871987((((אנדי וורהול אנדי וורהול אנדי וורהול אנדי וורהול 

    מוייםמוייםמוייםמוייםהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו די, , , , למשללמשללמשללמשל, , , ,  שלך שלך שלך שלךתתתתבעבודות המוקדמובעבודות המוקדמובעבודות המוקדמובעבודות המוקדמו? ? ? ? ))))- - - - 1938193819381938

        . . . . עצמךעצמךעצמךעצמך הציור ב הציור ב הציור ב הציור בנושאינושאינושאינושאיבעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את , , , , שמצאתשמצאתשמצאתשמצאת

        

 שנים שאני אך ורק רכבר עש.  מביים את הקומפוזיציות שליאני עכשיו, כן

 עם דוגמנים ואביזרים אותןמעמיד , מביים את הקומפוזיציות שאני מצייר

  . וכל מה שצריך
  

        ???? הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזהמהמהמהמה
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.  גיליתי שאני בעצם מחפש דימויים שנמצאים כבר בראש שליפתאום

 יצרתיכדי למצוא דימויים ש, טרנט ובמגזיניםבאינ, חיפשתי בכל מקום

אז ברגע מסוים שאלתי . כדי למצוא משהו שיתאים לתשוקות שלי, בראשי

למה שלא פשוט , את עצמי למה אני בעצם מחפש את הדימויים האלה

 התחיל משיקולים הכל שכך.  יותר פשוטהרבה יהיה הז. אצור אותם בעצמי

 כבר כדי למצוא דימויים שטינטרנהרי לחרוש את הא. מעשיים של נוחות

  . זה אבסורד–כדי למצוא משהו שעונה על רצונותיך , ראשךקיימים ב
  

        ???? באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונךאזאזאזאז

        

 תמידאבל אני .  לא מבוטל בדברים שאני יוצרחלק יש שלי שלדמיון ברור

יור שהדברים אני רוצה שיהיה ברור מתוך הצ. לתרבות להתייחס רוצה

אני רוצה , אפילו כשאני מצייר דמות אנושית. תיים מלאכושהם, מבוימים

כמו רפרודוקציה של , שהיא תיראה כמו רפרודוקציה של דמות אנושית

אני משתמש בפורמט של דיוקן אבל תמיד רואים שזה לא באמת . עצמה

דבר  תמיד אצייר משהו שנראה כמו דימוי של משהו ולא כמו האניו; דיוקן

, "and 11 10" ("11- ו10" שלי בעניין זה היא ציור שנקרא ההצהרה. עצמו

.  על קירשתלויות ותצלחמפו קטנותשבו רואים שתי ציפורים , )2006

הם היו פעם , הם היו פעם בעלי חיים, "טבע"הציפורים האלה היו פעם 

 של תמונהובימים עברו צייר היה מצייר אותן והן היו הופכות ל; בחיים

והן , ותלצהן מפוח,  עכשיו הן במוזיאון לתולדות הטבעאבל. ציפורים

על אף שהן . לתמונה של ציפורים אמיתיות, במובן מסוים, בעצמן הפכו

 של ציפורים ותהן בו בזמן רפרודוקצי, שהן ציפורים אמיתיות, "טבע"

הן טבע , במילים אחרות". טבע"הן בו בזמן דימוי או ייצוג של , אמיתיות

זה היה מתבקש מבחינתי להעביר אותן , ולכן.  באובייקט אחדותרבות

במובן זה הציור ". טבע"שהיתה פעם " תרבות"לצייר משהו שהוא , לציור

זה מה שאני מנסה לעשות  :הזה הוא מעין הצהרה שלי באשר לציור בכלל

 לעשות זאת רק בצורה מקפיד גם כשאני מתייחס לטבע אני –בציוריי 

טוען אותן ,  מקנה לעבודות שלי ריחוק מסויםזה. ותדרך התרב, עקיפה

  .  שכזויותבמין אבסורד
  

        ???? בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבעמהמהמהמה
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 שבו האדם מייצג את עצמו ואת הטבע מרתק אותי כי זה אף פעם לא האופן

בין אם היא ,  כלשהיתחבולה בזה כרוכהתמיד , תמיד מעורב בזה כזב. אמת

וציור הוא כיום המדיום האידיאלי לדעתי . בין אם לא, נעשית בזהירות

 בעוד שבעבר הוא –טבעיים של תרבות שאיננה טבע -לייצוגים בלתי

  . לא תמיד אבל בתקופות מסוימות. שימש לייצוג הטבע

  

        ............ נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמיתציוריציוריציוריציורי

        

וי כולם ניסו לחקות את הטבע חיק.  ברביזון והאימפרסיוניסטיםואסכולת

  . שהיה לגמרי ויזואלי
  

        ???? הזה מת כיום הזה מת כיום הזה מת כיום הזה מת כיוםוהציורוהציורוהציורוהציור

        

.  יש אמצעים וטכניקות ומדיה לעשות זאת בצורה הרבה יותר שלמההיום

 מן הטבע ציור לקשורכל מה ש. זה לחלוטין לא רלוונטי לעשות זאת בציור

אבל המדיום עצמו עדיין מעניין כי יש בו משהו מאוד . נמצא מאחורינו

  .  אין לו תחליף.  שולחן או כיסא או פטיש כמוסיהוא בסי. בסיסי

  

רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של ? ? ? ?  איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאותאזאזאזאז

   .... טבע אנושי טבע אנושי טבע אנושי טבע אנושי––––הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע , , , , במובן מסויםבמובן מסויםבמובן מסויםבמובן מסוים, , , , אבל דיוקןאבל דיוקןאבל דיוקןאבל דיוקן, , , , דיוקנאותדיוקנאותדיוקנאותדיוקנאות

  

אני משתמש בפורמט של הדיוקן אבל אין . אבל הם לא באמת דיוקנאות, כן

יה של מי שאני מצייר כי אני תמיד מצייר דמויות לי שום עניין בפסיכולוג

אני משתמש בפורמט של הדיוקן כדי שיהיה משהו מאוד . מאוד גנריות

לקחת ; קונטרפונקט,  משהו כנגדוהעמידמוכר בתמונה ואז אני מנסה ל

לפעמים זה . משהו מוכר ושגרתי ולשים אותו בהקשר שלא מתיישב איתו

 אבל –לפעמים משהו גדול יותר , הזהמשהו מאוד קטן שיוצר את האפקט 

  . נדמה לי שזה מה שאני תמיד מנסה לעשות
  
  

•  •  •  
  

        . . . .  נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקהבואבואבואבוא
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אלה שלושת הנושאים המרכזיים , מעשה ל–אלימות ופוליטיקה , סקס

אבל אלה הנושאים , אני לא מאייר או מדגים אותם. שבהם אני עוסק

  . עוסקים הציורים שליבהםהאמיתיים ש

  

        ???? אופן אופן אופן אופןבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

        

-Jean-Jacques Rousseau ,1712(רוסו . חברתיים ים בהקשר– פוליטיקה

.  החושב אינו יכול לחיות בהרמוניה עם הטבעשהאדם פעם כתב) 1778

 הוא סוג של חיה שיש בה פגם מאוד גדול והפגם הזה הוא יכולת דםהא

 עם  בהרמוניהלחיות מתאימים- שהופכת אותנו לבלתיוהיאהחשיבה שלנו 

כל , אני חושב שכל מבנה שאנחנו יוצרים.  בזהן גם מאמיאני. הטבע

 אותנו מהר יםכל התפתחות טכנולוגית מקרב, המצאה שאנחנו ממציאים

לא באופן ישיר . אני מהרהר בזה די הרבה בעבודות שלי. יותר אל סופנו

זה לא סיפור חיובי במיוחד אבל אני מאמין שכך . אבל זה הלך הרוח שלהן

 בכל יום הנמצאתהדברים ואני מאוד חשדן כלפי דת הטכנולוגיה שהם 

אני חושב שזה מוליך שולל כי כל ; אני לא רק חושב שזה לא נעים. פינה

בין אם זה כסף או אהבה או אחדות חברתית או . רווח כרוך גם בהפסד

כנגד כל דבר שמשיגים יש משהו שמפסידים , התפתחות טכנולוגית

 העובדה ואת,  נדרשים לשלם עבורושאנחנויש מחיר  חידושלכל . תמורתו

 ההמצאות וחידושים כל האת שבו מציגים בפנינו באופן להצניע נוטיםהזו 

  . של התקופה

  

אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את , , , ,  מדבר מדבר מדבר מדברבעודךבעודךבעודךבעודך

יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי , , , , כצופהכצופהכצופהכצופה, , , , המקומות שבהם אניהמקומות שבהם אניהמקומות שבהם אניהמקומות שבהם אני

        ????איפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זה. . . .  של ימינו של ימינו של ימינו של ימינוהההה הטכנולוגי הטכנולוגי הטכנולוגי הטכנולוגיפולחןפולחןפולחןפולחן

        

אני לא יודע אם הן . בציורים יש לי מטרות אחרות.  ברישומיםבעיקר

אבל ברישומים בכל אופן אני מהרהר במבנים חברתיים , אציליות יותר

  . ובאמונות שכרוכות בהם

  

        ???? המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריךומהומהומהומה
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 באשר.  גם בציוריםלה האנושאים האחרון אני מתחיל לעסוק בבזמן

זה קשור לאווירה . קשה להגדיר במה הם עוסקים, שלי מוקדמים היוריםלצ

 אצייר ואם, יש לי תפיסת עולם מסוימת וגישה מסוימת לחיים. של הציורים

 שלי בתפיסהתוכל לחוש , כוס מים או חתיכת נייר שמונחת על השולחן

דגים במפורש את  אף פעם לא אאני. ציור בהתבוננות מתוך שלי בגישהו

כי בציורים שלי אני גם תר אחר . זה יהיה מגוחך. הדברים שאמרתי קודם

אך . על אף שאני עושה את הפעולה הכי מלאכותית שרק אפשר, יופי ואמת

שהיא בסופו של דבר בלתי , זה המעקף שאני עושה כדי להגיע לאמת

  . אבל החיפוש אחריה מעניין. אפשרית להשגה

  

        . . . . שעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודד, , , , האמתהאמתהאמתהאמתאו או או או , , , ,  המצב המצב המצב המצבתמונתתמונתתמונתתמונת

        

  . אני מסכים. בוודאי, כן

  

כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך , , , ,  כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישוםגםגםגםגם

        . . . . עולמהעולמהעולמהעולמה

        

" מכורבלים" אם כי – בתוך עצמם רבליםמכו, הם כולם כמו גלמים, כן, כן

 לצופים העבירסה למה שאני מנ: המצב הוא כזה. זה אולי מונח חיובי מדי

זה נושא שכיח . באמצעות העבודות שלי הוא בלתי אפשרי במובן מסוים

 היא בסך הכל ואמנות.  לתקשרבאמת, חוסר האפשרות לתקשר: באמנות

אחרת הוא לא . זו הסיבה שאמן חייב שתהיה לו קריירה.  תקשורתתצור

  . יכול לתקשר
  

•  •  •  
  

        ????ה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםאיזאיזאיזאיז? ? ? ?  שלך שלך שלך שלךהציוריםהציוריםהציוריםהציורים    כותרותכותרותכותרותכותרות אתה בוחר את  אתה בוחר את  אתה בוחר את  אתה בוחר את איךאיךאיךאיך

        

לפעמים נוצר הרבה בלבול סביב השמות ,  כמו העבודות עצמןבדיוק

זהו רכיב מאוד . השם הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה, קודם כל. שלהן

השם יכול לכוון לאופן . קונספטואלי שלה ובלעדיו העבודה אינה שלמה

זה . לדעתלעולם אין . והוא יכול גם להטעות, שבו יש לראות את הדימוי

לרוב השם פשוט מתאר את מה , עם זאת. משחק שאני אוהב לשחק
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 Boy" ("ילד עם גזרים"לא מזמן ציירתי ציור וקראתי לו . שמופיע בעבודה

With Carrots" ,2016 .(בידיו כמה יש בו ילד והילד הזה מחזיק , ואכן

הנושא כל כך פשוט שחשבתי שהשם חייב להיות פשוט באותה . גזרים

וזה ,  בה אפילו מן האבסורדשיש,  בחירה שיש בה הומור מסוים–מידה 

  .  חן בעיניימצאמה שאני 

  

        ).).).).Man Holding His Nose"""" , , , ,2007200720072007" ("" ("" ("" ("איש אוחז באפואיש אוחז באפואיש אוחז באפואיש אוחז באפו " " " "כמוכמוכמוכמו

        

,  לציור הזהלתת את הכותרת הזו. אבל זה גם מצחיק, זה רציני. כן

 לדעתי זה – בציור יםכשהכותרת בסך הכל מתארת את מה שממילא רוא

  . מצחיק

  

        ???? מידע מידע מידע מידעשוםשוםשוםשום שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו בגללבגללבגללבגלל

        

 ויש רתבמובן מסוים הכותרת מיות, ולכן. היא לא מוסיפה דבר! בדיוק

בכל עבודה חייב להיות רכיב כלשהו של . בפעולה הזו משהו מן האבסורד

אם אין , תהא התוצאה אשר תהא, בכל תהליך יצירתי, ם בכל מדיו–הומור 

  . בזה הומור זה לא נחשב

  

 שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל דהדהדהדה שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העובמשונהמשונהמשונהמשונה

        . . . . כך מלנכוליכך מלנכוליכך מלנכוליכך מלנכולי

        

תמיד יש שביב קטן ,  אבל תמיד יש טוויסט–הכל מלנכולי ורציני ,  נכוןזה

   .אם מסתכלים מספיק קרוב, של אבסורד ושל הומור

  

        ????))))Eating the Beard"""" , , , ,2010201020102010" ("" ("" ("" ("לאכול את הזקןלאכול את הזקןלאכול את הזקןלאכול את הזקן""""

        

זוהי מטאפורה , מבחינתי. לטעמי, זו עבודה מאוד כבדה" לאכול את הזקן"

, מרה סטנדרטית מדובר באִ לכאורה. אפשרי- את הבלתילעשותשפירושה 

  .  מצחיקזה גםו. אני המצאתי אותה,  קיימתלא בכלל היא שהיא האמתאבל 
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 Girl Eating" ("" ("" ("" ("ילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפור"""", , , , ציור של מגריטציור של מגריטציור של מגריטציור של מגריט לבין ה לבין ה לבין ה לבין ההההה בינ בינ בינ בינוהקשרוהקשרוהקשרוהקשר

Bird"""" , , , ,1927192719271927((((????        

        

לא ראיתי את הציור של מגריט !  זה לגמרי במקרה– ברצינות – לגמרי זה

  . לדעתי זה די מצחיק ששני הציורים כל כך דומים. לפני כן

  

 כי צריך  כי צריך  כי צריך  כי צריך במיוחדבמיוחדבמיוחדבמיוחד    אותואותואותואותו אוהב  אוהב  אוהב  אוהב אניאניאניאני). ). ). ). Hornet"""" , , , ,2008200820082008" ("" ("" ("" ("צרעהצרעהצרעהצרעה: ": ": ": " אחרון אחרון אחרון אחרוןושםושםושםושם

... ... ... ... ואזואזואזואז, , , , """"הירוקההירוקההירוקההירוקה    צרעהצרעהצרעהצרעההההה"""", , , ,  הזו הזו הזו הזוסדרהסדרהסדרהסדרה עד שנזכרים ב עד שנזכרים ב עד שנזכרים ב עד שנזכרים בשםשםשםשםעם העם העם העם הלשחק קצת לשחק קצת לשחק קצת לשחק קצת 

        ....גורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציור, , , , הניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותו, , , , השםהשםהשםהשם

        

" הצרעה הירוקה"בגלל סדרת הטלוויזיה ? "צרעה"למה קראתי לזה . בדיוק

יהיה : אבל גם כי רציתי שהציור יהיה כמו צרעה; כמובן, שראיתי בתור ילד

  .  בזמן גם מציקיפה ומקסים אבל בו

  

        ? ? ? ?  זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמךמדועמדועמדועמדוע

        

אני .  אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת דימוי כלשהו כמובן מאליוכי

לכן אני אוהב . חושב שעלינו לגלות חשדנות כלפי כל דימוי שאנחנו רואים

: וכך אני רוצה שהן גם ייתפסו, להכניס רכיבים סותרים בכל העבודות שלי

היא . אמנות חייבת גם להציק.  יציקוןיקסימו ואני רוצה שהאני רוצה שהן 

להתנגד למוסכמות מסוימות באשר לאופן שבו , חייבת לעמוד על שלה

 שלי ותלכן העבוד. דימויים ואמנות נתפסים בציבור הרחב ובעולם האמנות

 אבל – דות אחרים הן כן אהוובחוגים;  מסוימיםבחוגים דותמאוד לא אהו

 ןויש גם את אלה שבאמת ובתמים מעריכים אות; ונותמהסיבות הלא נכ

יש הרבה .  שליותכך שיש הרבה בלבול בנוגע לעבוד. מהסיבות הנכונות

  .  הצופים אדישיםאת ות לא משאירןה.  ואני אוהב את זה–בעד ונגד 

  

        ? ? ? ?  שלך שלך שלך שלךותותותות הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבודמהמהמהמה

        

ך האמנות הפיגורטיבית בזכות, וואו" שמסתכלים עליהן ואומרים אנשים

תגובות כאלה משגעות אותי כי זה לגמרי לא השאיפה ". שוב פופולרית

 מלוקאתה הרבה יותר טוב , נהדר"או !" אתה צייר כל כך טוב"או . שלי
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זה לגמרי ! לעזאזל, מה זה החרא הזה )". - Luc Tuymans ,1958(טוימנס 

 אני, ולצערי. ליזה חוסר הבנה מוחלט של העבודה ש, הערכה לא נכונה

  .  לא מעטומקבל את התגובות האל

  

•  •  •  
  

    ניתןניתןניתןניתן    כיצדכיצדכיצדכיצד: : : : וזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנו, , , ,  את לוק טוימנס את לוק טוימנס את לוק טוימנס את לוק טוימנסהזכרתהזכרתהזכרתהזכרת

, , , , או פלמיאו פלמיאו פלמיאו פלמי, , , ,  שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגילשיםלשיםלשיםלשים

    אותםאותםאותםאותם    תחתתחתתחתתחתאו או או או , , , , עובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגית, , , , למשללמשללמשללמשל, , , , שניכםשניכםשניכםשניכם. . . . עכשוויעכשוויעכשוויעכשווי

        . . . . אך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונה, , , , עננים בלגיםעננים בלגיםעננים בלגיםעננים בלגים

        

עם זאת אני מצייר אך . פנימיתהעבודות שלי הן בסביבה הרבה יותר , כן

צפוי ומשתנה -הוא בלתי. ורק באור טבעי והאור בבלגיה הוא מאוד ספציפי

חיים -וזה הופך את האור למלא, כל הזמן ומידת הלחות גם היא לא סדירה

אני לא יודע אם האור הזה ניכר .  ורק באור יום מצייר אךאני. ותזזיתי

, אבל ברור שאם הייתי חי בקליפורניה, זה לא כל כך חשוב לי, בציורים

  . האור בציורים שלי היה שונה לחלוטין

  

, , , , הוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנס, , , , אפוראפוראפוראפור- - - - הלבןהלבןהלבןהלבן, , , ,  החיוור החיוור החיוור החיוורהאורהאורהאורהאור

        . . . . ליםליםליםלים הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ–––– וגם הרישומים  וגם הרישומים  וגם הרישומים  וגם הרישומים ––––בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך 
        

זה רק מראה . אך אנחנו שונים מאוד, לוק טוימנס הוא אמן אדיר. בהחלט

אבל עדיין יש לנו אלמנטים . עד כמה האמנות הבלגית היא מגוונת

מר טוימנס מאוד מושפע מהאמנים הבלגים של תחילת , למשל. משותפים

). Léon Spilliaert ,1881-1946( ובראשם לאון ספיליארט 20-המאה ה

לוק אמר לא אחת שהוא מאוד .  אפלותד של ספיליארט מאותהעבודו

וגם אני . בפרט במוקדמים, הושפע ממנו וניתן לראות זאת בציורים שלו

לוק שאב ממנו כמה . אם כי בהיבטים אחרים, מאוד הושפעתי ממנו

; בפרט מבחינת המינימליות של העבודות, אלמנטים גרפיים ואסתטיים

, כמו האפלה והנופך הרומנטי, ם אחריםואילו אני שאבתי ממנו דברי

 שנינו מושפעים מאותו אמן –אבל זה בדיוק מה שמעניין . שמהם לוק נמנע

  . הפוכות שאנחנו שואבים ממנו לגמרי ותאבל ההשרא
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        ............ ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטיתאיןאיןאיןאין
        

ו  נותן בציוריהצייר לפיואני לגמרי אמון על הרעיון הרומנטי . בהחלט

  .ביטוי לנשמתו

  

        . . . .  טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסטואילוואילוואילוואילו

        

 בין האמנות ברורה מאוד שבטוח זה שהוא עושה הבחנה מה אבל ,יתכן

אלה נקודות מבט . אני אמנותי ואמנותי היא אני, ובמקרה שלי. לבין האדם

  . או תפיסות עולם שמאוד שונות זו מזו

  

אצל טוימנס אצל טוימנס אצל טוימנס אצל טוימנס . . . . לום הוא שונהלום הוא שונהלום הוא שונהלום הוא שונההיחס שלכם לציהיחס שלכם לציהיחס שלכם לציהיחס שלכם לצי: : : : יש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספים. . . . ברורברורברורברור

        ............הצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכח

        

זו גישה שונה . אבל הוא ממש מפרק אותו ובונה אותו מחדש, כן, כן

העובדה שהאמנות יכולה להיות כל כך , וזה מה שטוב.  משליטיןלחלו

  . מגוונת

  

בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה , , , ,  אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגיהייתיהייתיהייתיהייתי

        . . . . הבלגיהבלגיהבלגיהבלגי

        

  .המרתף הבלגי את או

•  •  •  
  

הסרטים מאוד הסרטים מאוד הסרטים מאוד הסרטים מאוד . . . .  נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלךבואבואבואבוא

לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין , , , , ציורייםציורייםציורייםציוריים

        . . . . בהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילה

        

. אני ניגש למדיום הזה מנקודת מבט שונה לחלוטין מזו של קולנוען, כן

לפסל ,  לתת צורה לרעיון שהיה לי לפסלסיונותני כהחלולמעשה הסרטים 

ובו נערה ) Weight" ,2005" ("משקל"הסרט שנקרא , לדוגמא. מתנועע

אבל בזמנו לא , לפסל רעיון היה מבחינתי זה –שמסתובבת על צירה 
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אז החלטתי לעשות ממנו ,  אותו באופן שבו דמיינתי אותולממשיכולתי 

 אתלשלוט באופן שבו הצופה רואה , יבתור הבמא, בצורה זו אני יכול. סרט

בעשר השנים האחרונות אני עורך כל מיני ניסויים , למעשה. העבודה

פיסול מרתק אותי אבל הבעיה שיש לי . לא תמיד בהצלחה מרובה, בפיסול

איתו היא שהפסל ממש נוכח איתנו באותו חלל בעוד שציור הוא כמו חלון 

על , לחלל שבו אנחנו נמצאים לחלל שנמצא מחוץ צוהר הוא פותח לנו –

הוא אובייקט מאוד , לעומת זאת, פסל. אף שמדובר באשליה כמובן

אני רוצה להציג פסל אבל אני רוצה להציג אותו מחוץ , כלומר. קונקרטי

  .ולכן אני עושה סרטים, צאיםלחלל שבו אנחנו נמ

  

בניגוד בניגוד בניגוד בניגוד , , , ,  שני שני שני שניומצדומצדומצדומצד; ; ; ; כפסליםכפסליםכפסליםכפסלים, , , , מצד אחדמצד אחדמצד אחדמצד אחד, , , ,  אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלךאזאזאזאז

 שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו חללחללחללחלל, , , ,  לציורים לציורים לציורים לציוריםדומהדומהדומהדומהבבבב, , , ,  בפנינו בפנינו בפנינו בפנינומציגיםמציגיםמציגיםמציגיםהם הם הם הם , , , , יםיםיםיםלפסללפסללפסללפסל

        . . . . אנו שוהיםאנו שוהיםאנו שוהיםאנו שוהים

        

פעם עשיתי פסל והנחתי אותו בתוך ויטרינה .  זו המילה– ניתוק. בדיוק

והאבק שהיה על הפסל יצר אפקט מאוד ,  לו מקום משלולתתגדולה כדי 

 אוויר שהאוויר בוויטרינה הוא, מעניין כי העובדה שלא היה ניתן לגעת בו

  .הדגישה את הנתק בינינו לבינו, שונה מזו שאנחנו הצופים נושמים

  

הרגליים הרגליים הרגליים הרגליים - - - - נטולתנטולתנטולתנטולתהנערה המסתובבת הנערה המסתובבת הנערה המסתובבת הנערה המסתובבת , , , , """"משקלמשקלמשקלמשקל"""" על  על  על  על מדבריםמדבריםמדבריםמדברים    כברכברכברכבר אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו אםאםאםאם

את את את את , , , , או לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוך, , , , היא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותך

        . . . . מימדמימדמימדמימד- - - -  רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת––––הדימויים שלך הדימויים שלך הדימויים שלך הדימויים שלך 

        

- פשוט צילמנו את זה מרחוק ב. יטיביתאבל זה עשוי בצורה מאוד פרימ, כן

בגלל זה .  בחדר העריכה התחלנו פשוט לחתוך את התמונהואזמ " מ35

  . הדימוי כל כך גס כשמתבוננים בו מקרוב

  

        . . . .  דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטרידזהזהזהזה

        

 בסיפורכמו ,  לעורר את התחושה שמדובר בפסל שהתעורר לחייםרציתי

 לכל עבר אבל מ,סל דומהיש לי רעיון לסרט נוסף שבו פ. של פיגמליון

 בתוך חדר ואנשים יוצב –הרבה יותר גדול ,  כלומר הרבה–פרופורציה 
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בסרט . כאילו שהוא מפלצת, ישלמו כסף כדי לראות אותו דרך חור בקיר

 החי הזה הפסלכדי לראות את , באמצע ניו יורק, נראה אנשים עומדים בתור

  .  מטרים30שגובהו 

  

בריכת בריכת בריכת בריכת """", , , , נועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהם בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קולאתהאתהאתהאתה

        . . . . ''''וכווכווכווכו" " " " השחייההשחייההשחייההשחייה

        

זה מאוד דומה . כבר עשיתי כמה רישומים כדי להדגים את הרעיון שלי. כן

  ". בריכת השחייה"ל

•  •  •  
  

        . . . .  הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוזבסרטבסרטבסרטבסרט

        

  .  בלוזאיש לי אוסף גדול של דלת, כן

  

זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה . . . . נחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שההבלוזהבלוזהבלוזהבלוז

: : : : הן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחן, , , , הן מבחינת המיליםהן מבחינת המיליםהן מבחינת המיליםהן מבחינת המילים, , , , שמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובנית

; ; ; ; סתומהסתומהסתומהסתומההיא היא היא היא , , , , לעומת זאתלעומת זאתלעומת זאתלעומת זאת, , , , האמנות שלךהאמנות שלךהאמנות שלךהאמנות שלך. . . . קריאה ותשובהקריאה ותשובהקריאה ותשובהקריאה ותשובה, , , , בעיה ופתרוןבעיה ופתרוןבעיה ופתרוןבעיה ופתרון

, , , , היא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבל, , , , על פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלך, , , , המטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלה

        . . . .  ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז––––להטריד להטריד להטריד להטריד 

        

            . הרי גם בבלוז הפתרון תמיד מועד לכישלון?  חושבאתה

        

איך אתה איך אתה איך אתה איך אתה . . . . יש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזו, , , , אבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזין. . . . יתכןיתכןיתכןיתכן

בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה : : : : מיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדברים

        ????לקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלך

        

            .  שאני לא יודעהאמת

        

הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה . . . . להסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחר גם  גם  גם  גם אפשראפשראפשראפשר

בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג , , , ,  היא לטעון היא לטעון היא לטעון היא לטעון20202020- - - - למופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה ה

))))Clement Greenberg , , , ,1909190919091909----1994199419941994(((( , , , ,שחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמות : : : :
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לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על , , , , מלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרות

קדם קדם קדם קדם שששש    מהמהמהמה    אתאתאתאתהו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו ידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזש

עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של , , , ,  בעקבותיו בעקבותיו בעקבותיו בעקבותיושבאשבאשבאשבא    מהמהמהמה    אתאתאתאת ו ו ו וזהזהזהזהלרגע הלרגע הלרגע הלרגע ה

 על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות ––––המוזיקה המוזיקה המוזיקה המוזיקה 

שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו , , , , כמובןכמובןכמובןכמובן. . . .  בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולםלהציגלהציגלהציגלהציגמבלי מבלי מבלי מבלי 

הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז שהשהשהשה, , , , היא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסית

ולא רק ולא רק ולא רק ולא רק , , , , יש מיליםיש מיליםיש מיליםיש מילים, , , , יש קול אנושייש קול אנושייש קול אנושייש קול אנושי; ; ; ;  בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרתהיאהיאהיאהיא

, , , , האם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוז, , , , מבחינה זאתמבחינה זאתמבחינה זאתמבחינה זאת. . . . כלי נגינהכלי נגינהכלי נגינהכלי נגינה

 בצד את הציור  בצד את הציור  בצד את הציור  בצד את הציור זנחתזנחתזנחתזנחתלבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט , , , , ולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסית

    פיגורטיביפיגורטיביפיגורטיביפיגורטיביהיות צייר היות צייר היות צייר היות צייר  ובחרת ל ובחרת ל ובחרת ל ובחרת ל20202020- - - - המופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ה

האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על ? ? ? ? במלוא מובן המילהבמלוא מובן המילהבמלוא מובן המילהבמלוא מובן המילה

        ???? האנושי האנושי האנושי האנושיהגוףהגוףהגוףהגוף בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את הבחירההבחירההבחירההבחירההקול האנושי לבין הקול האנושי לבין הקול האנושי לבין הקול האנושי לבין 

        

אבל זה טוב מאוד כי זה . זו לגמרי פרשנות שלך.  לא חשבתי על זהמעולם

ל שניתן היא צריכה להיות כלי קיבו: בדיוק מה שהאמנות צריכה לעשות

היא חייבת לאפשר ; ת שימושאמנות חייבת להיות ב. זלים שוניםלמלא בנו

לאנשים שונים להעניק לה משמעות או לגרום לה למלא פונקציה שהאמן 

 כבוד של הזה תמיד ממלא אותי בתחוש. מעולם לא התכוון אליהן

כשהם מקשרים , כשאנשים מבקשים להשתמש בדימויים שלי עבור משהו

כי פירוש הדבר שהדימויים , זו מחמאה גדולה עבורי.  משהו אחרבינם לבין

, כך שעם הזמן הם עשויים להפוך, שיצרתי יכולים למלא פונקציות שונות

וזה משהו . לגורם משפיע בתרבות הוויזואלית של ימינו, במידה מסוימת

כמובן שאני מצליח לעשות זאת בצורה מאוד . שאני מאוד נמשך אליו

 באמת ים אמנים חשוב–ם מסתכלים על אמנים משפיעים אבל א, מוגבלת

או ) Piet Modrian ,1872-1944(כמו אנדי וורהול או פייט מונדריאן 

 ההשפעה שלהם על התרבות –) Pablo Picasso ,1881-1973(פיקאסו 

ואני אוהב את הרעיון שהשפעה כזו היא ; הוויזואלית של ימינו היא עצומה

            . בכלל אפשרית

        

האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים . . . .  אחר אחר אחר אחרמכיווןמכיווןמכיווןמכיוון    שלישלישלישליאול את השאלה אול את השאלה אול את השאלה אול את השאלה  לש לש לש לשאנסהאנסהאנסהאנסה

    מציגיםמציגיםמציגיםמציגיםהאם הם האם הם האם הם האם הם ? ? ? ? האם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיבי? ? ? ? לספר סיפורלספר סיפורלספר סיפורלספר סיפור
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 הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה שממנושממנושממנושממנו רגע הריוני  רגע הריוני  רגע הריוני  רגע הריוני איזשהואיזשהואיזשהואיזשהו

        ????בא אחריובא אחריובא אחריובא אחריו

        

מאחורי העבודות , במידה מסוימת, אולי הרעיון הזה עמד.  לאיןלחלוט, לא

אני .  לספר סיפורה לא מנסממש אני. אבל עכשיו ממש לא, ות שליהמוקדמ

קשה מאוד . פשוט מנסה ליצור דימוי שיגרום לנו להרהר בדברים מסוימים

 שאנחנו לא בהכרח ים הוא גם נוגע לדברבללהגדיר מה זה ההרהור הזה א

אני . מודע שלי מצייר ביחד איתי-התת,  כשאני מציירהרי. מודעים להם

  . בזה לשלוט יכול אבל אני לא מודע לזה

  

 אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ ––––מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך - - - - תתתתתתתת

יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים . . . . מעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלך

        ? ? ? ? מהגבמהגבמהגבמהגב

        

הפסקתי לעשות את זה כי היה נדמה לי שזה כבר הופך למעין .  לא יודעאני

אולי כדי . ק יודע למה נהגתי לעשות את זה לא בדיואני. סמל מסחרי שלי

זה התחיל כשעשיתי .  את ההיפך מדיוקןיצוראולי כדי ל, להפנות גב לצופה

ציירתי . עבור ארמון המלוכה,  ציורים עבור מלכת בלגיהשלסדרה 

,  צוירו הציוריםה לצופה שעבורכלומר, משרתים והפניתי את גבם למלכה

 להיות כיםי לעצמי שבציור לא צריאבל חשבת. שזה היה מעט לא מנומס

הייתי בבר ערב אחד והיה : והיה גם עוד מקרה. שם זה התחיל. מנומסים

 ביציאהואז אדם אחד רצה ללכת הביתה ו, מאוד מאוחר וכולם היו שיכורים

 נתן לי זה. והאחור מקדימה,  הקדימה מאחור–קט שלו הפוך 'לבש את הז

אילו הראש שלו חובר לגוף בכיוון רעיון לכמה ציורים כי זה היה נראה כ

שברגע שזה מופיע , זה כל כך מצחיק ובו בזמן כל כך בנאלי. הלא נכון

אנחנו , בגלל שזה מופיע בציור. בציור הציור עצמו מאבד מהבנאליות שלו

מתייחסים לזה אחרת עקב הנטייה שלנו לייחס לתוכן של ציור רצינות 

 זה.  במדיום אחרמופיעכשהוא  עצמו תוכןגבוהה יותר מזו שיש לאותו ה

ואז , לקחת משהו טיפשי ולשים אותו בציור: עוד משהו שאני אוהב לעשות

ציור ".  אבל זה מופיע בציור אז זה כנראה רצינייזה טיפש: "חושבים

  . מוסיף כובד ראש לדברים שמצוירים בו
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        ???? לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירהאתהאתהאתהאתה

        

אבל אני ;  אז אין ספק שזו מניירהמניירהכ זהאם אתה עושה את . בוודאי

 שלי עם המשחקזה כן חלק מ, כלומר. בהחלט לא עושה את זה כמניירה

אם הייתי חוזר על זה . הציפיות שיש לנו כצופים מעבודת אמנות או מציור

אבל זה לא משהו שאנחנו .  למניירההופךללא סוף אז זה בהחלט היה 

זו בדיוק הסיבה . זה לאפיגונים שליאני משאיר את . צריכים לחשוש ממנו

זו ההוכחה . אחרת זה היה הופך למניירה. שהפסקתי לצייר אנשים מהגב

  .  זה מעבר לשליטתי, אני כל הזמן מנסה להיות יצירתי: שאני אמן אמיתי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


