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 - המאיים  החיצון  העולם  מול  אל  האמן  של  הקונפליקט  את  מציגות  מעבודותיך  הרבה 

המבקר, האספן, קהל הצופים. מה שמעניין בעבודה החדשה הוא שהקונפליקט הזה הופך 

כמעט פנימי לאמן עצמו. אתה מחלק כאן את מעשה היצירה לעיוור שמספר סיפור ולמבצע 

שמצייר את מה שעינו של העיוור לא יכולה לראות. 

מתוך  מצייר  תמיד  אני  חש.  שאני  הפיצול  את  שממחיז  יצירה  תהליך  של  מופע  מעלה  אני  כן, 

עיוורון ולא מתוך הסתכלות. דברים יורדים אלי. אלו לא חלומות אלא מילים, סיפורים, הלכי–רוח. 

לפעמים הם מתגלים לי מתוך הציור עצמו. כצייר אני לא באמת רואה אני מקבל. במקרה הזה, אני 

מנסה לראות את מה שעיוור רואה בדמיונו. אני כלי קיבול לדמיון שאיננו יכול להיות שלי. 

מענין גם לחשוב על העיוור כצייר טהור שלא נזקק לחומר, כמי ש”רואה בעיני רוחו”. 

העיוור לא יוכל לראות את מה שהוא עושה, וזה שעושה לא מבין את מה שהוא רואה.

מה הייחס שלך לקהל שצופה בתהליך המפורק הזה? זה מאוד דורשני להיות נוכח, למשך 

זמן ממושך, אל מול תהליך יצירה של מישהו אחר.

בדרך כלל אני עם עצמי, מעלה את הגירה שלי, ופה אני חושף את העיוורון שמאפשר לי ליצור. 

ברצון לצאת מהסטודיו יש סוג של נדיבות. אני מעניק מעצמי מימד שלא הענקתי מקודם. 

זה מעורר תחושת ביטחון, אף על פי שהמופע הוא של פיצול ומוגבלות הדדית. 

זה גם מאבק חדש עם הלא–נודע, גילוי חדש, ירידה למקלט ויציאה חזרה. למעשה לאור האולטרה 

סגול יש סגולות מרפא וגם אסוציאציות ביטחוניות. אני גדלתי בקרית שמונה, במקלטים, ושם יש 

תמיד סימנים זרחנים, כעין ציורים לזמן חשכה. 

מעניין, בישראל חווית האמנות קשורה כל כך למקלט. כאילו כולם חשבו ‘יש כל כך הרבה 

חלל ריק, למה שלא נציג בו אמנות?’. אני חושב שהמקום הראשון שנתקלתי בו באמנות 

היה המקלט. אז למעשה אתה הולך אחורה וקדימה - אחורה אל עבר הזיכרון או הילדות 

במקלט בקרית שמונה וקדימה אל המופע והעבודה שחושפת את מה שנסתר.

החשיפה כאן היא של המעשה הציורי אבל רק ברובד של הפעולה, כי הטקסט והחיזיון הוא של 

העיוור. אני משתדל להיות על תקן של מדפסת באיכות גבוהה. 
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