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 אילן שגב
בודדת סצנה כיחדיו  חובריםהמשונים סמליים ו מוכרים דימוייםרכבים ממוה, 1ראליים -היפר תצלומיםיוצר אילן שגב 

 .אוירת אסון ומוות ,כוחם של דימויים אלו לרמז על בדידות. של עולם מנוכר וזר

 

גבר אוסף באמצעות יעה ציפור ללא  ,מהיר נעים כמכוניות על כבישה נומנטאלייםשלדי דגים מו, מוטלת על דשאיד 

  .צף בנהרשל בובה פלג גוף תחתון ו ,טריטורה אנושית על שדה איים להשתלטחרק אימתני המ, רוח חיים

כותב ולטר " המספר"בחיבור . ותמפליאים לנסח ויזואלית את הרמיזה על המוה ותצלומימספר דוגמאות להם אלו 

מאבדת המחשבה על המוות מנוכחותה המתמדת , בתודעת הכלל ,זה מאות בשנים ניתן לעקוב כיצד" :בנימין

, באמצעות סידורים היגיינים וחברתיים, ובמהלך המאה התשע עשרה מימשה החברה הבורגנית. וממוחשיותה

 . 2"הגוססיםלאפשר לבריות להתחמק ממראה  ...פרטיים וציבורים

 

דימויים המעוררים היזכרות ישירה  גהימצאמנות העכשוית ה, עוצמהתקופתנו במוחלפת בשל המוות  דחקתוה

 Cindy( סינדי שרמןו )Damien Hirst( אמנים בינלאומיים דוגמת דמיאן הירסט. במישרין ואבעקיפין אם  בקיומו

Sherman ( ותרמזי רעדימויים מבעבודותיהם מציגים. 

דוקא  שלום המנוכרים יהתצלוממרבה האירוניה לאך , ת מוותיקונוטצי אזכריםמה ,שגבאילן בתצלומיו של  כך גם

 .רבת אסתטיקה ויופי ,איכות חלומית ספקיםמ

 

ם מרחביבין , יופיו ותמימותו של טבע לסצנות אלימותן יב :שונים בין ניגודיםע נ שלו ת הסוראליסטיועולם ההכלא

 .עתידייםליצירי כלאים  ישן -ין עולם עברב, ימים כלואיםילפר פתוחים

הנעה  ,על אף שאינם מרכיבים שרשרת סיפורית אחת, שונים מייצרים השפעה רגשית על המתבונןתצלומים הה

 .המעורר אי נוחות ,אלא אנקדוטות סיפוריות המייצרות רב שיח פנימי, מסדרת עבודות סביב ציר נושא מוגדר הנובע

 

נמשכת בין מספר ומלאכת עיבוד המרכיבים רבת שכבות  .ממושך ומצריך יכולת טכנית גבוהה ,מורכב ודתותהליך עב

עולם , ועם זאת מאפשר הצצה אל עולמו הפנימי הבדיוני איכות ציורית עד כי התצלום מקבל איזו  לחודשיםעד ימים 

    .ההופכות לאמת דיגטילית ,דחקותמו ורבידיות פנטזיות משל 
 

 .אוצרת התערוכה - טנא-טל נורית

משהו מזויף ומלאכותי שבסופו של דבר מגדיר את האמיתי יותר מן הדבר האמיתי . אן בודיאר'פ לקסיקון המושגים הפוסט מודרניסטי של הפלוסוף ז"ע.  
.עצמו 1  

.185 ודעמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד', ך בכר, מבחר כתבים :הרהורים, הערות ליצירתו של ניקולאי  לסקוב: המספר, ולטר בינימין.   2  

                                                 


