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שעברה  קבוצה  מציג  הראשון  מסכים,  שני  בין  הצופה  את  מציב  אתה  היפנו”  ב”פרויקט 

האם  היפנוזה.  תחת  הסובייקטים  את  שמפעילות  התמונות  של  הקרנה  וממולו  היפנוזה 

את  המגלה  חוקר  של  למצב  דווקא  או  כמו–היפנוטי  למצב  הצופה  את  להכניס  התכוונת 

המסרים הסמויים שמפעילים את הקבוצה?

תמיד התעניינתי ברעיון היחסיות, במיוחד בהקשר של תפיסה חושית. דמיין שני אנשים עומדים 

אל מול תמונה, האחד עיוור צבעים והשני לא. כמובן, הם קולטים את הדבר שלפניהם באופן שונה 

ואנחנו  ושל פרשנות  בכל אקט של תפיסה  נמצא, ברמה מסוימת,  הזה  לגמרי. אפשר שההבדל 

מתקיימים במה שגבריאל גרסיה מרקס מכנה “הזיה פרשנית”.

הפונטציאל  של  בדיקה  כדי  תוך  הרלטיביות  שאלת  סביב  ניסוי  להעמיד  רציתי  בעבודה   

למניפולציה של קהל באמצעות סימנים ויזואלים, לרוב באופן לא מודע. לא היה חשוב לי לבדוק 

האם הצופה שאינו מהופנט יכול לפענח את הסימנים שמפעילים את הקבוצה המהופנטת, למרות 

שזה כנראה לא יהיה קשה אחרי צפייה או שתים. התענינתי יותר במכניקה של הניסוי - האם אוכל 

לגרום לתגובות מסוימות תחת תנאים מסוימים. לא הייתי בטוח שזה יעבוד כלל כיוון שהיפנוזה 

היא בדרך כלל תהליך איטי ומבוסס שמיעה. 

האם אתה רואה עצמך כמין סוקרטס של ימינו שעובד בשוק המדיה כדי לשוב ולהזכיר לנו 

שאנחנו לא באמת יודעים את מה שנראה לנו שאנחנו יודעים?

הייתי שמח להשוות את עצמי לסוקרטס, אבל נראה לי שזה קצת מוגזם. באופן צנוע יותר, הייתי 

אלו.  משאלות  שנובע  ומה  ודאות  להוכחה,  הינתנות  אמת,  של  בשאלות  מתעניין  שאני  אומר 

בימים עברו מדענים חשבו שהעולם שטוח ושכדור הארץ מצוי במרכז היקום. רופאים קדחו חורים 

בראשי החולים כי חשבו שזה יעזור להם להחלים, אבל הם לרוב פשוט מתו. אריסטו חשב שלנשים 

יש פחות שיניים מגברים )אני לא בטוח מה היתה דעתו של סוקרטס בנושא(. כל אלו נראו סבירים 

בשעתם והם השפיעו על האופן הממשי שאנשים התנהגו - מניווט ימי ועד רפואה. היום אנחנו 

כמובן צוחקים על התאוריות המגוחכות האלו. 

מגוחכות  או  כמוטעות  יתגלו  העולם  את  שלנו  מההבנות  כמה  לתהות  שלא  יכול  לא  אני   

בעתיד. הבערות הזאת איננה רק ענין אקדמי, היא יכולה להיות טראגית. יש אנשים שמתבססים 

על מסגרות מדעיות או אינטלקטואליות שנראות להם סבירות אך עלולות להיות חסרות ביסוס 

ואף מסוכנות על מנת להצדיק מעשי זוועה. הנקודה הזאת רלוונטית במיוחד בישראל.

כיצד המדיה משחקת לתוך זה?

זאת שאלה מורכבת, הכל תלוי בפרספקטיבה. גם אני אוהב להאשים את המדיה בהרבה דברים, 

ואני חושב שזה די הוגן, אבל אני סאטיריסט ואני נשען על הגזמות. כך שאני לא בטוח עד כמה 

אפשר להפנות אצבע מאשימה וכלפי מי בדיוק. 

מלא  באורך  עלילתי  סרט  סיימתי  בדיוק  שונים.  באופנים  במדיה  משתמש  אני  גם  ובכלל,   

שיופץ באפריקה, כך שאני חלק מהמדיה כמו כל אחד אחר.

שונים.  מסוגים  מסרים  של  ובהעברה  ביצור  הטמונות  בסכנות  מתענין  אני  זאת,  כל  לאחר   

הסביבה שאני פועל בה כל כך רווית דימוים מהמדיה, לרוב דימוים של פירסום שמנסים להשפיע 

על ההתנהגות ולהיות מפתים, כך שקל מאוד לאבד תחושה. עד כמה אנחנו ניתנים למניפולציה 

לגרום  ניתן  אם  היפנו”.  ב”פרויקט  לבחון  מנסה  שאני  השאלה  בדיוק  זאת  לה?  מודעים  שאיננו 

לאנשים לעשות דבר מטופש כמו לנבוח כמו כלב כאשר הם רואים דימוי של כלב מרצד לשניה 

והאמצעים  יותר  מרושעות  הכוונות  כאשר  להתרחש  יכול  מה  לחשוב  מפחיד  אז  מסך,  על 

מתקדמים יותר. 

אנחנו יכולים, כמובן, להתנגד לכל הלחצים האלו, ואנחנו יכולים גם להשתמש במדיה לצורך   

זה. כך שהייתי אומר שאני חשדני כלפי המדיה, ואני מתבונן בה בזהירות רבה, אבל אני לא חושב 

שהמצב חסר תקנה.

קראתי שמבקר מסוים כינה אותך “סטנד–אפיסט קונספטואלי”. האם אתה מתעניין בערך 

הבידורי של העבודה שלך? והאם בכלל אפשר להתבדר עם אמנות קונספטואלית?

כל אחד יכול לעמוד על ארגז ולהטיף, אבל היכולת להעביר מסר מושגי מתוחכם שמאתגר אותנו 

ולעשות זאת באופן מושך תשומת לב ומבדר, היכולת הזאת היא מתנה נדירה ובעלת כוחות. אני 

לא אומר שניחנתי ביכולת כזאת אבל אני מושפע מאוד מאנשים שכן, כמו הקומיקאי ג’ורג’ קרלין, 

שהיה חד פוליטית והתעסק בנושאים פילוסופיים עמוקים, באופן נגיש ומרגש. 

אני רוצה לייצר עבודה שמשכנעת ומחזיקה את הקהל, והומור מהווה חלק נכבד באסטרטגיה   

יהנו.  אני בהחלט מעוניין שאנשים  בגלל קלות הרוח שלה,  רצינית  איננה פחות  הזאת. העבודה 

אני משעמם אותם? חלק מהבדיחות משרתות  וחצי דקות אם   12 למה להם לשבת שם במשך 

מהותית את העבודה, הן לא רק אמצעי לשמור על הקהל צוחק, אלא הן מבססות את המסר של 

ריבוי המשמעות ואי הוודאות שאני רוצה להציג. הבדיחה על התמנון וחמת החללים למשל - אחת 

מהבדיחות החביבות עלי ביותר - עוסקת בפרשנות מוטעה, אי ידיעה והיחסיות של התפיסה, 

שהם התימות המרכזיות של העבודה.
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