
 

 

 

 

  מלחמה חדר

 

אני מניף בד לבן, מתוח כפלזמה, נכנע למתקפת הדימויים  בחדר המלחמה של שלומי חגי

זמני -המתהווים בזיעת אפה של מלאכת הציור לדורותיה. מפץ גדול של בנק דימויים על

ממשיך לשגר אלינו שבבים, במצבי צבירה זמניים של רישום וציור. דברי ימיהן של מלחמות 

זיה, ווית מסכי הקולנוע והטלגדולות בים, באוויר וביבשה, תחת השמש הקופחת ובצינ

 מושהים רוויים בחומר וביומרות הנצח של הרישום והציור.

רפאות, בתאורת לילה ובגישוש באפלה, בממשות החומרית המקיימת -על ציר הכליה והאוטו

בתוכה ספק דיגיטלי, הצייר שלומי חגי מציע לנו לאמץ התבוננות ביונית, מוכתמת בקטראקט 

 של עברה המפואר.

של המאה העשרים, שלומי חגי הצייר והמורה, מנהל מאבק עם מסכת  90 -ילת שנות המתח

פני השטח הבוגדניים של  -המוות של הציור בעידן הצילום והדימוי המוקרן. זירת המאבק

הציור, הששים להיאטם לכל המרבה במחיר, להתמסר לייצור מהיר של הדימוי הסופי, המת, 

 המענג.

לוגים,  תקריבי צמחיה ותבליטים אתגרו את עורם ובשרם של בדיו מפעלים, אתרים ארכיאו

הווה הפכו לעורו ילומיים נטולי חיים, מצבות עבר ושל שלומי בשנות התשעים.דימויים צ

 Grisaille)המתחדש של בד הציור. חוכמת הכפיים של אבותיו הציירים, טכניקת הגריזיי )

ומונוכרומטית, למתקפת שקיפויות בלתי שימשה את שלומי, לאחר קיבוע מטרה אטומה 

 מתפשרת, מלווה בפילטרים ותאורות מלאכותיות, עד להנכחתה של דרמה ציורית קולנועית.

 

      



, תקריבי אש ותמרות עשן במלוא הדרם הקולנועי, 21-שנות האלפיים ותחילת המאה ה

לי משחית, דוחקים את הציוריות הרב שכבתית לשקיפות אטומה של מסכי הפלזמה. כ

מצביאים אנונימיים, שמי מלחמה, מים סוערים, צרובים בעופרת על ניירות רוויים בספומטו, 

  מנת יתר של אקוורל שעלולה לפוגג את אחיזתו של הדימוי. יערות העד, הסדרה הירוקה,

(Collateral) וירו מנקודת מבטו של מטוס חיפוש מופשטים למוות איטי, ונולדים מחדש כמו צ

 סו מייחל לשובו של הציור המופשט הנעדר. שטיי

 

               

וישנם הפורטרטים המלנכוליים של העץ הבודד, בנוף של עונות מעבר לא מזוהות, דימוי 

 שכמו צויר וצולם בו זמנית, דוחק את הצופים לתודעת התבוננות של עיבוד תמונה תמידי.

 

את שחקניו משכבר הימים,על פי תסריט חזותי חד פעמי.  בהצבה הנוכחית מלהק שלומי חגי

הם אומנו בוירטואוזיות להשיל ולחדש את עורם, להיות בכל רגע נתון דימוי זמני מתהווה. 

אימפרוביזציה וכוריאוגרפיה של תולדות הציור, תקוותיו וספקותיו תתרחש לנגד עיננו, אם 

 נבחר להשתתף.

............................................................................................................................ 

בעיקר בצבע יחיד בסולם  ,מונוכרומטיים צבעיםב ציור הוא (אפור (Gri) "- "גרי :  ,Grisailleצרפתיתב - ְגִריַזיי* 

אור וצל  שיטת הציור היא חלק מטכניקת .חום או אפור וכהות שונות, לרוב בגווני בהירות גוונים של דרגות

 והיא נועדה לייצר אשליה של תבליט או פסל(.  אמנותב 

ריכוך או טכניקה של טשטוש קווי מתאר ומחבר. מאפשרת השגת אפקט של –מאיטלקית = עשן  -*ספומטו  

(.ברורים מהקרובים פרספקטיבה אוורירית )בה העצמים המרוחקים, פחות  

 

 הכותב : חיים בן שטרית/ אמן

 ( ולחיים בן שיטרית.  תודה לאמברוזיו קהאן )זיקו

 

shlomihaggai.com  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A6%D7%91%D7%A2)
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%A6%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%A6%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.shlomihaggai.com/

