
 "מה זה לראות?"

 אדם שרבין שרון תובל ל שיחה

 

שרון : העבודות שלך בתערוכה יוצרות 

דימוי החלל, בין למפגשי ביניים, בין אור 

הפשטתו, בין האובייקט לייצוגו התפיסתי. ל

כיצד הגעת בתהליך העבודה לדיון כמעט 

מטאפיזי?  מה היה קו המנחה לאותה 

 התפתחות?

: בתהליך היצירה חזרתי לחוויות אדם

הבסיסיות שלי, במובן של איך אני תופס את 

הסביבה, תוך התמקדות ובריחה אל עולם 

שלם של התבוננות שמעבר לאובייקט הפיזי. 

אני מבדיל בין הסתכלות לבין התבוננות, 

ואותה הבחנה היא זו שעיצבה את חוויתי 

בילדות. כך פיתחתי מיומנות בהתבוננות 

מבנה הצורה, כולל התוכן שלה.  והבנת

התערוכה מאוד מייצגת את אותה תפיסת 

ההתבוננות. אין בה נרטיב במובן הקלאסי של 

תערוכה. אני בעצם משיל את קליפות החומר 

על מנת לגלות את המקורות. מן גילוי 

של המדיום. וכך הגעתי  ההיולייםהמרכיבים 

 לסוג של הפשטה.

ריאליזם, ש: אבל כל הפשטה מגיעה מתוך 

אחרת היא לא הפשטה...אתה מגיע מהציור 

 הריאליסטי? 

א: כן, זה תהליך שעברתי. התחלתי את 

עשייתי האמנותית בציור ריאליסטי, תפיסת 

הקומפוזיציה ומרכיבי הצבע בעבודותיי באות 

 מן הציור. עברתי דרך די ארוכה מאז.

ש: האם המקום שאתה עוסק בו היום הוא 

מקום מטאפיזי, הדן ברובד שמעל החומר, 

 מעל האובייקט?

א: כן במובן הזה בהחלט. לדוגמא בעבודה של 

הזריחה, אני הופך קרטון לזריחה. זו פעולת 

טרנספורמטיבית שמייצגת את תהליך 

 למישורההפשטה שלי ומעלה את הדיון 

בן של מטאפיזי יותר. גם העבודה "הא

אני מצלם  .הקיסר", שעל שמה התערוכה

שולחן עשוי משיש מלאכותי בקניון, אך משיל 

ממנו את תכונת השולחנות שלו. הוא כבר לא 

"השולחן" אלה "שולחן". בדומה לכך, הושלו 

מהשיש תכונותיו החומריות, והוא נהפך מ"אבן 

 קיסר" ל"אבן של הקיסר", 

 

 

 

 

הן. אבן נטולת תכונות אבניות למיני

ההתבוננות שלי בחומריות השיש, בגווניו 

קה אותי מההסתכלות תיהשונים, בצורתו, נ

 השטחית עליו.

ש: הגעת למקום שבו הנרטיב מעגלי 

-שנעלם בסופו של תהליך, עצם היותו אוטו

 רפלקטיבי, ללא התחלה וסוף. 

בעבודותיי האחרונות יותר, אני חוקר 

, באמצעות הוידאו. בניגוד לציור ולצילום

הוידאו מקנה לי דרגות חופש רבות יותר 

לטיפול במצבי ביניים ומעברים. בוידאו יותר 

קל להמחיש כיצד צבעים נפגשים, כיצד הדימוי 

מתפשט והופך לכמעט נוזלי. הוידאו הוא מן 

סוג של מעבדה שבה אני חוקר איך האור 

נוצר, כיצד הוא נקלט, כיצד הוא משתנה 

במחקר אינו  והופך לצבעים שונים. הנרטיב

מתקיים. זה קצת כמו במדע, ישנה מטרה 

 ותוצאות ביחס אליה.

ש: באחד הראיונות שלך למגזין אמנות 

בינלאומי, טענת כי אתה לא מצייר או מצלם 

אלה מרכיב ובוחן מפגשים בין צורות, 

טקסטורות, בין האור לדימוי שלו, כיצד הוא 

נופל על האובייקטים ומגדיר חלל, כיצד 

פוגש את הקנבס ושבעצם הקליק הספריי 

במצלמה הוא רק תיעוד דיגיטלי של אותם 

מפגשים. האם אותם מצבי ביניים שאתה 

בוחן מהווים מציאות בפני עצמה או איזה 

 שהיא אשליה תפיסתית? 

אני משאיר את הצופים במצב של מתח, של 

השהייה במעברים עצמם. זה שאני חוזר כל 

אה כי פעם לאותם מקומות מעבר, זה מר

עבורי זו מציאות. גם אם משתמע מכך שאני 

כל הזמן מרגיש בין לבין. לקחתי את אותו 

מחקר כדרך פעולה, אני שולט בו, ולכן מרגיש 

עם זה טוב. אני מנסה לשעבד בעבודותיי את 

השיטה לצרכיי. בדרך מתרחשות כל מיני 

התנסויות מעניינות בהן אני מתמקד. כך אני 

ם במחקר. לפעמים בונה לי תחנות ביניי

טעויות ביצירה הם אבני דרך שאני מכבד, כמו 

בצילום של המדבקות על רצפת הסטודיו. 

 במקרה הזה הטעות היא המהות שביצירה. 

 



ש: האם אתה חושב שתפקידו של המבקר 

)'הצופה?', יש אסוציאציה מיידית עם מבקר 

אמנות( משתנה עם ההתקדמות התערוכה? 

נה בין אם הוא האם יש למבקר תפקיד שו

 מתבונן בציור או בוידאו?

אני חושב שבתערוכה ישנו מסע בין העבודות. 

כפי שאני כילד שוטטתי ברחוב, ופגשתי 

אובייקטים שונים ומול כל אחד חווייתי היתה 

אחרת. כל עבודה צריכה לתפקד כמו תגלית 

בפני עצמה. בכל עבודה אני יוצר הזדמנות 

ש לממש. להתבוננות, שאותה המבקר מתבק

אני משאיר לו לגלות את החוויה, את דרגות 

החופש שהשארתי לו לממש. התערוכה 

מציעה חוויה שלמה להתבוננות, כמו פזל גדול 

שהמבקר צריך להשלים בסופה. ניתן בעצם 

לאמר כי התערוכה היא מיצב אחד העומד 

 בפני עצמו ומורכב ממספר עבודות. 

יך, ש: בו נפנה רגע לאלמנט חשוב בעבודות

מוסתר: האובייקט. אתה -עצם היותו נוכח

משתמש בחפצים מתווכים שבין האור 

לחלל, אך אינך מקנה להם חשיבות 

פונקציונאלית כזו או אחרת. האם זניחות 

 החומר נעשתה במחשבה תחילה? 

בעבודותיי האובייקט נוכח אך הוא אינו מובן 

מאליו. הוא מרומז כמו במצב ביניים של כן 

ב חוזר כאן לאבחנה שאני עושה ולא. אני שו

בין הסתכלות להתבוננות. כשמסתכלים על 

שולחן העשוי מאבן קיסר, הוא שולחן. לאחר 

התהליך חשיבה שלי הוא האבן של הקיסר. 

השלתי את הפונקציונאליות מהשולחן והפכתי 

אותו מהשולחן לשולחן. זה מעבר בין קונקרטי 

ידאו לבין אבסולוטי.  בדומה לכך, בעבודות הו

" או ב "חביבי" תאורת in the gapשלי כמו ב "

הלד אינה מובנת וברורה, מרומזת לקראת 

סוף הוידאו, אבל ממש לא מהווה את בסיס 

 ההתבוננות שלי באור. 

 ש: אתה ממשטר את ההסתכלות? 

אני לא קאנט שרצה להפוך כל דבר 

 לאבסולוטי. אני יותר מטעין את הרפרנסים

ואת החומר התרבותי שספגתי לאורך השנים, 

אבל לא בקיצוניות. למשל העבודה עם 

המדבקות הצבעוניות, ניתן  לקשר אותה 

לסדרת "ציורי הנקודות" של דמיאן הירסט. אז 

נכון, העבודה שלי טעונה ברפרנס היסטורי של 

הירסט. כל אמן מביא אתו מטען תרבותי 

הצילום עם  היסטורי ליצירה. ישנן יצירות, כמו

הבלטות והמדבקות שעליהן, שנוצרו באקראי. 

זו "תאונת עבודה". קצת הומור שלי על עצמי. 

ישנו חלק ביצירה שהוא מטען אמנותי ותרבותי 

אישי שאני מביא, וישנו חלק שהוא פרי 

המחקר שלי עם החומרים שאני בוחן. מה 

 יותר ממושטר ממה, אני משאיר לכם לגלות.

על איכות האור והצבע.  ש: האם תוכל לדבר

לא איכות חומרית, אלה מטאפורית. הכוונה 

היא לראליזם שבמרווחים שבין, אותם  

מרווחים שאתה בוחן. כיצד ניתן לתפוס את 

אותה איכות? האם בכלל היא ניתנת 

 לתפיסה? 

אני זוכר את אמירתו של האמן המפורסם 

)אולי הידוע?( אנדראה סאלה על עבודותיי, 

במסגרת תוכנית המשך  במפגש שלנו

א במדרשה: "אתה לא מצייר ריאליסטי, אל

משחזר את המציאות". כאן טמון כל סוד 

היצירה שלי. אני מנסה לשחזר תהליכים ולא 

מעתיק אותם. בציור שלי אני מנסה לבדוק איך 

הצבע והאור נקלטים על הקנבס או על הנייר. 

בצילום זה אותו דבר. אני משחזר את 

וג של מעבדה. אני מתייחס התהליך, מן ס

לתהליך שהוא בו בזמן מדעי וקיומי. 

בפילוסופיה של התפיסה מדברים על איכויות 

תפיסה שונות. האיכות החומרית, כמו למשל 

התוכן בדלי מלא מים, ועל איכות יותר פנימית 

של התפיסה, לדוגמא התוכן של העיתון, 

המידע שהוא מכיל. בשני מישורים אלה 

לנו שונות לחלוטין וגם תחומי ההתנסויות ש

העניין: בראשון עוסקים בעובדות החזותיות, 

המים בדלי כן או לא, ובשני עוסקים באמת 

פנימית וסובייקטיבית, האם המידע שהוא 

חומרי, אמיתי, מהיימן, או תואם -מושג א

למציאות. העבודות שלי מבקשות לעסוק 

ברמות תוכן מן הסוג השני: הן מכילות מידע 

ות מצבי ביניים שאותם אני מנסה להעביר אוד

באיכות  עוסקות ייעבודותלעולם החיצון. 

הפנימית של התפיסה ולא במה שהיא 

מייצגת. מדובר בחוויות סובייקטיביות ועל 

ולא אמיתות אינדיבידואלית אל מול וב

האוניברסלית ששלטה החל מתקופת הנאורות 

ועד למחצית השנייה של המאה הקודמת. 

שאלות ששאל הפילוסוף תומאס נייגל בדומה ל

"What it is to see? או ""what it is to 

hear "?–  המשפט משתבש כאשר שובר

שורה, צריך למצוא פתרון איך זה הופך להיות 

קריא, אני מנסה להעמיק באותו רובד תפיסתי 

 ולהעביר את החוויה לצופים בתערוכה.

 


