
ב רר, לא מצויץ שלד החמישים יוכל •
 עומד אתה שאותה רטרוספקטיכית, תערוכה

 מסכם כאלכום גם אלא הקרובה, כשכת לפתוח
 כאלבום לאור. עתה זה שיצא יצירותיו, לש
 אתה שכו מאמר. גם הציורים, לצד מופיע, זה

ה נוצר יצירותיך. את להסכיר כאילו מנסה
 אתה שאין להגיד, משהו עוד לך שיש רושם,
 כמילים. אותו לומר ומכקש כציור אותו אומר

? זו כהתרשמות האמת מה
 ושאיני לומר, רוצה שאני משהו שיש חושב לא אני

 לתת אולי, שכדאי, חשבתי אבל בציור. אותו לומר יכול
אילו נותנים כלל בדרך מילים. של אילוסטרציה באלבום
 מאד מחשיב אני במילים. בחרתי אני ציור. של סטרציה

 שאפשר הדברים את תכנים. של הזה הטנייו את מאד
 שהוא שבאיזה יתכן במחשבה. באידיאה, במי׳וד״ תגדיר

 לו שיסייע בציורים, למסתכל מפתח לתת רציתי מקום
בציורים. ההתבונות בעת

 עצמד שאתה בפי שלד, היצירה כסיפור +
כ המתחולל המאבק לעין כולט אותו, מספר
והצורה, התוכן למיזוג שנה, שלושים זה תוכו
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 ד,יאשם מחוקה היתד, היא המדרגה. אל להגיע כדי רגל
 יי' ש והגסות האלימות על־ידי קיימת. היתד, לא בכלל

 בנצוף׳ שם לה שנסגרה הדלת ושל שמסביבה, אנשים
 אי.שהוי לי. הכואבת היא הזאת המציאות היתה. לא היא

 ומה ^.זה התמונה את ורשמתי הבד אל הגעתי בסוף,
 ,אלימות ביטוי מין בשבילי הוא הזאת לזקנה שקרה

שלנו. שבמציאות
אותו מכנה שאני ציור לי יש אחר. עניין ניקח או

 צורך מתיש אני
 לכל ביטוי לתת
לי שסאבים חדבוים

 אתה אותם. מכנה שאתה כפי הטרדן״, ״הזוג
 ומתחרדת הולכת האחרונות כשנים כי קובע,

 אמיץ בקשר הציור את לקשור התחושה בך
ה האירועים כולל האירועים, עם יותר וישיר

כאמן? בתוכך מסתדר זה איך פוליטיים.
 שאנחנו מה בקיצור, זהו, למציאות, ביטוי לתת איך

 אנחנו סביבנו. שמתחולל מה יץ קייר להגיד. רוצים
 שעות וארבע עשרים הזה החרא ״ ויי' זה את חיים
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 מעין זו זה. את מרגיש
 מגיע וזה לתוכך לזרום
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שקי חניה מדו״ח הכל בסך צמח הוא ״שררה״. בשם
 לא אז בצדק. שלא ולדעתי שלי, הסטודיו ליד פה, בלתי

 רצינית בהתכתבות התחלתי אבל זד״ על למישפט הלכתי
 נמעך שאתה — העניין כל את לי הבהיר וזה ביותר.

 לוחץ,עליך המציאות של האגרוף האלימה; השררה בידי
בראש. לך ודופק

ישי אליך המגיעים האלה, הישירים מהדברים חוץ
 יותר דברים יותר. עקיפים דברים גם יש מהמציאות, רות

ואישיים. פרטיים
 האם הפוליטית, המציאות עם קורה ומה •

שלך? כציורים ביטוי לידי כאה היא גם
 רק לא זה שלנו המציאות אומר. שאני מה בדיוק זה

 אחרת. בממשלה בגין מנחם של ממשלתו את להחליף אם
 כמו בהיבטים נוגע אני אם אבל כך. כל ישיר באופן לא

 שקורה, במה נגיעה זו הכלבחתולים, או שררה אלימות,
הפוליטית. במציאות כולל

 האחרון. כזמן רק לך קרה זה אכל כן, •
 עד שציירת מאלה שוגים היום שלך הציורים

 השינוי של השפעה זו האם שנים. כמה לפני
בארץ? והפוליטית החברתית כמציאות

 בשביל יפות תמונות לצייר להמשיך יכול לא אני אז
 אגרסיביים שהם דברים באים בסלונים. אותם לתלות
יותר. ומאיימים יותר גדולים יותר, שלך? בציורים מתבטא זה איך ואז, •

יותר, גדולים בדים על להתפרש צורך מרגיש אני אז
אלי על תוקפני, יותר צבע על יותר, גדול חיספום על

 נקיים, כך כל יהיו שהדברים לי איכפת לא בביטוי. מות
 יותר הם הדברים בעיצוב. ומעודנים מחושבים כך כל

 יותר הם יותר. מתפרצים פעם, אי היו מאשר ספונטאניים
 לתוך נסחף שאני מרגיש אני ישירה. אמירה בבחינת

 בתוך מאושר מרגיש שאני לומר מוכרח ואני הזה, הזרם
 יותר בה, נושם יותר שאני מרגיש אני הזאת. ההיסחפות

שייך. יותר חי, ב כאלה ציורים להציג מאד יפה זה •
 אתה הפגנה. כתור אפילו אולי תערוכה,

 כאלה, ציורים לרכוש ירצה שהקהל מאמין
? איתם לחיות פדי למציאות, ביטוי שהם
 שמה לומר, רק יכול אני שלי. לא שלהם. בעיה זו
 רואה שאני ואיך לעשות, רוצה שאני מה הוא חש שאני

׳ עושה. שאני מה זה המציאות, את
 עליו, מדבר שאתה הזה, השינוי האם •
פתאומי? או מתמשך תהליך היה

 מה בעיקבות שלוש, שנתיים כבר שנמשך תהליך זה
 יותר רק הדברים האחרון בזמן שלנו. במציאות שקורה

המציאות את משקף רק לא אתה אכל •התחדדו.




