אלון רזגור

המקום שבו
התשוקה
הופכת
לתומר

ה ס י פ ו ר ש ל י מ ת ח י ל בתשוקה
עצמה ובמה שהיא עושה בי כל הדרך
עד היצירה .התשוקה בראייה האישית
שלי ואיך היא מנולמת בתוך העשייה
היום יומית שלי כמעצב תעשייתי.
המקצוע הדה משלב בתוכו את הערך
השימושי עם הערך האמנותי .היצירה
שבמרכז העשייה המקצועית נוצרת תוך
טיהור וזיכוך הרעיונות של המתשבה
היוצרת שלי כמענה לבעיות שהעמידו
בפניי תברות הזקוקות לפיתוח מוצר
חדש ,או תוך כדי יצירת מוצר מהמטען
האישי שלי.
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התשוקה היא הצעד הראשון לקראת
המונולוגים האישיים שלי עם עצמי כל הדרך לאובייקט שיבוא
בעתיד .התשוקה היא משהו שכולגו מרגישים ולא תמיד
יודעים לבטאו ,מעין תתושה עילאית שכמעט גיתן להגיע
אליה ורוצים להאמין שהיא ממתינה לנו מעבר לפינה.
התשוקה הבסיסית היא הרצון להשיג משהו .הבסיס לכל זה
הוא תתושת ה״לקראת״ עשייה שעוד לא הספקגו לבצע,
משהו שנקלט במישור החושני בלבד המעלה רעיונות על פי
מוטיבים שנוצרים אצלי במודעות התושנית .היא ממלאת
א ת הצורך ליצירת עולם סביבתי שלם שעל פיה אני פועל
ובשמה ,כמו כולם ,נם אני מנסה לייצר מניפולציות
ה ת נ ה ג ו ת י ו ת שלמות .ההיניון הפנימי של התשוקה
והאסטרטגיה שהיא תופסת בתלל הפנימי האישי מובילה
לחהליכים שלמים המבוצעים בשמה .כמו ילד היושב וחושק
שוקולד ומפעיל כל מניפולציה אפשרית להשגת המטרה.
זוא יחייך ,יפעיל קסמו עלינו ואם דה לא ילך הוא יפרוץ
בכי כה חזק עד שהשכנים יחשבו שכמעט נשללו ממנו זכויות
היסוד.

כאן בזמן הכתיבה אני מנסה לפרש לעצמי את התהליך
הפנימי שלי המכוון אותי לנסות להבין את הרגע בו הופכת
התשוקה לעשייה ,שמעצם אופיה תעלה שאלות יותר מאשר
תיתן תשובות.
אצל כולנו התשוקה מתוברת לדמיון,לכות ,לרצון ולאותם
]דברים תומריים שאנחנו רוצים להשינ ,אצלי התשוקה
מתתילה לרתות מהסביבה ,כל מה שנקרה בדרכי ,כל מה
שאני רואה יכול להוביל אותי בן רגע לנקודה שהתשוקה
תשלוט בי .אובייקט רגיל לגמרי כמעט טריביאלי שאני עובר
לידו כל יום וכמעט כל שעה פתאום נראה אתרת .שני כיסאות
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ויוצרים אינטנסיביות ייחודית .התשוקה מביאה אותי לצורך
ליצור אובייקט.לפעמים עוד לפני שהמוצר או האובייקט נוצר
באופן מעשי הוא כבר נמצא אצלי כתלק מאותה תשוקה
האובייקט נמצא בתנועה מתמדת של אירועים ומצלית לבודד
מתוכו רגעים שנתפסים .זו פעולה אינטימית ,שמפיקה רגע
של הנאה.
התשוקה קיימת ונוצרת כל הזמן ופעמים רבות היא מופיעה
כאילו הוזמנה לשעת מפגש אתי ,כצורך לעצב מוצרים מתון
ראיית עולמי ומתוך הגשמה של מוצרים שאני הבאתי לעולם
או מוצרים מוזמנים ונשלטים על ידי הטכנולוגיה והצורך שהכ
נועדו לשמש .תשוקה תרדוף תשוקה ומוצר ירדוף מוצר
בתנועה מתמדת.
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שבמקרה זזו זה לקראת זה או הופנו זה לכיוון זה הופכים בן
רגע למשהו אחר  -לבני שיחה ,ואני כבר רואה את השיתה
שהכיםאות מנהלים ביניהם )תמונה מס׳  .(1הם מ ד ב ר ק
ללא הרף ואין מי שימנע זאת מהם .גם נוכחותי לא ממ
מפריעה להם ואני כבר רוצה להתערב ,לעזור ,לקבע א
הרנע.
כך נוצרת אצלי התשוקה שמתתברת ליצירת אובייקט חד
שאני מחובר אליו .האובייקט כתוצאה סופית של החיפו
הסביבתי בשעת מפנש ,או מאוחר בלילה ,או בכל אות
רגעים יפים או מסובכים בהם אני נמצא במצב של
"לקראת...״ ,מצב בו יש רצון להשיג משהו שאינו מצוי
ברשותי .כיוצר עליי להבין שבתשוקה טמון פוטנציאל ליצירה
onmmn•4
רק כך אוכל להשיג את המטרה שלי .תוך
כדי תשוקה אני מייצר מעין פילוסופיה
פראית ופרטית של האופן שבו אני תופס
את עצמי ומשם הצורך מתפרק ליתידות
קטנות .חשוקה היא תפיסה סובייקטיבית
של הרצון שלי לקיים ולהשיג .היא עולם
מלא .אין בה היעדר או פער ואין בה מקום
לסתירה .היא עשויה פיסות פיסות שחות
ללא הרף ללא מיקום קבוע אך הן כמו
מבקשות להצטרף לכלל תמונה .הן נרקמות
ומתפוררות ברצון לנסות צורות חדשות
שעוצבו באופן רגעי על ידי השכל )תמונה
מם׳ .(2
התשוקה יוצרת גקודות מגע למרות
חמקמקותה ,בה מצטלבים כל קווי הכוח

הלתןו הפנימי שמשדרת התשוקה כרוך בתהליך ש7
התהוותה ועד המצב בו התהליך עצמו מתממש ,הלח^
בתשוקה נמשך בכל תהליך העשייה הוא אינו רק מניע
וקתרזיס הוא עצמו ממשיך להיות הכוח המניע בתהלין
העשייה עצמו עד הנשמת המטרה.
התשוקה כרוכה בהכרת בתהליך של התבנרות ,של חיפוש
ספקני ומעבר למצב שבו תהליכים תאורטיים רוצים להפוך
לממשות.
קודם מתרתש תהליך התשיבה הפילוסופית המקושרת
לפעולות היום יומיות ,לתשוקה המתעוררת תוך כדי אירוע
מסוים וגהפכת ,בחיפוש האין סופי ,ממושג תסר הבנה למשהו
ממשי .התהליך קורה ברצון בלתי מוסבר לתדש עוד משהו
לעולם .מתחילים בתשוקה הבסיסית להוכית לעולם שאני
קיים ,שיש לי את הכוח להוביל מאפס של האין למצב ש7
אובייקט מוחשי וממשי .מתחילים בנקודת זמן וירטואלית
תוך תשיפה לצורות חדשות שמקורן בניסיון קודם וחיפוש
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בידע מהעבר ,באמצעות מערכת קונוטציות בלתי גמנעת.
כל אלה מביאים לכך שיציר דמיוני מקבל משמעות ברובז!
התרבותי־תברתי מתוך הבתנה בהעברת משמעות ועד
שמדמיינים את נקודת הסוף לאחר הפירוק והרכבה ,של
התומר הווירטואלי ,מתוך תשוקה עזה להתקדם .אני רוצה
לתפוס עוד רגע של חיבור בין מה שעדיין לא קיים ועדיין לא
השגנו לבין מימוש החומר .נוצרת פגישה של אנרגיות
המייצרות אצלי כוח מכגי שמגביר את תוויית ההלם ומניע
אותי קדימה לעשות בפועל ולא רק לחשוב על זה.
התשוקה העכשווית תייבת להיות צומת ואני
תייב להבינה ככזה
התשוקה ,בדומה למקום ,אינה הקרקע שמתחת לרגלינו
ואיגה הטופוגרפיה ,או זיכרון ארכאולוגי של מקום .מקום
הוא בסים שקושר זמן בזםן ,ומאפשר לקבע גקודה של
ממשות בעולם .בגיגוד למקום ותפיסת ההלל התשוקה נוצרת
בחלל הפגימי שלי כאילו אגי המקום והתשוקה שוחה לה
בתוכי.
כולנו חווינו את האירוע של התשוקה למשהו ,אותו רמ!
נפלא שחומק לי או מתגבר כל אימת שאני במהלכו.
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התשוקה שלי היא מעין מרבן קיומי של פאזל בלתי פתור
תחילה ,יש להודות שאני חש תשוקה חזקה להכרה ולמתיאות
הכפיים ,מתוך מחויבות לעצמי לעמוד במטרות שלי .תשוקה
לעמוד בראש ההר ולצעוק :״הצלחתי״!!! ומתויבות לקהל
הקהל הוא העורק התשוב ביותר שמקנה לי את הצורך ליצור
אני רוצה כל הזמן לפלרטט עם האנשים ,להציץ להם ,לתמרן
אתם וליצור מערכח יחסים בלתי רציונלית .האובייקטים
שיצרתי משמשים ככלי התקשורת שלי עם אנשים לא מוכרים.
את סוג התקשורת הזאת עם הקהל בהמצאת האובייקנ
 n j i n nסט 5

קיבלתי כדבר שיש לנצל ,כרצון עז לתקשר .והרי אף אחד
לא יכול להפסיק לדבר .האובייקטים הם הכלים שלי .כל
תקשורת אסתטית מותנית בכוח הדמיון של היוצר ,ביכולח
ההבנה של המקבל או המשתמש ,בהיזון התוזר ביניהם.
תהליך ההידברות ביני ובין הסביבה מקורו בתהליך מוקדם
של התנהלות אישית  -המנרש הפרטי כתרכובת של דחפימ,
תתושות ,ת ש ו ת ומחשבות ואני איני מתמסר בקלות לתהליכי
הביות הנכפים על האובייקט .הסתירה בין שניהם מוליכה
'אותי לתקשורת מורכבת הפועלת מתוך מתתים סמויים של
אנרגיות וכבידה .המתחים האלה םאפשרים לי להעמיד סצנות
בעלות רבדים שונים שמתקיימות כפירושים אפשריים בחלל
העולם הגדול.
יש הרבה יוצרים שמתפשים פילוסופיות ,פרשנות .אני ת
במיניות של האובייקטים .הם נהפכים אצלי לאובססיביים
למיניים ,שנותנים לי מצד אחד את החופש להכניס בהם את
כל מה שתושניות ומיניות מהוות אצלי ,ומצד שני אני חצר
לתקשר וכמו בכל סקס טוב צריך להעניק בשביל לקבל .אנ
מעניק לאובייקט תכונות ,פונקציות ואפשרויות שיאפשר
למשתמש או לצופה לרצות להיות אתם .האובייקט הוא כל
שרת בשבילי לתקשר עם האחר .כמו הסכו״ם מען שיצרת
שגולד מתוך סטיק לבדיקת גרון שכל אחד יכול להשתמש
בו ,להכניס אותו לפה ויודע שהוא שם רק בשבילו)תמונר
מס׳ .(3
אנשים אחרים יסתכלו על האובייקט ויגידו  -״כזה נם אנ
רוצה״.
אני ,בלי להפריע ,אוכל לדמיין איך כל אחד יוצר מרחב
שלם עם אובייקט קטן וכל פעם שאני אפנוש את האובייקט
הוא יהיה במקום אחר וקצת אחר .מוצר משוכפל שיוצר אלף
סביבות ,אלף הבנות ,אלף מחשבות ,שנוצר מחוך נקודת
זמן של הקפאת התשוקה .אותה נקודה של עצירה ולו לרג11
על מנת לקיים בתוך דמיוננו את מה שיהיה מחר לאובייקט.
את העבודה שלי אני רואה קודם כול כתשוקה עזה
להשתמש בחומר מחדש .העובדה שאני מקבל מרחב שלא
קיים בו כלום וצריך להכניס בו עוד אובייקט יוצרת מתויבות
ולא פתות מזה מציצנות .לא משנה אם האובייקט שנוצר
הוא מרחב של חלל בנייני או אובייקט כטלפון.

אם נחשוב על זה ,הטלפון היושב בביח מייצר לנו מרחב
ם״מ אבל
x
שלם .בסך הכול מוצר קטן לא יותר מ־19 15
פתאום התלל של הטלפון צריך מקום והמקום צריך שולתן
והשולחן צריך כיסא והכיסא צריך אדם וכל זה נוצר לאותו
רגע שבו הטלפון יתחיל לצלצל .צלצול שלא חשוב בכלל מהיכ
הוא בוקע ,ולא באמת חשוב האם הצלצול יבוא מהטלפון או
מהרצפה.

הצליל הלא חומרי משנה את
המקום בכל שיחה בכל נקודה של
זמן .יש שיחות שאנחנו פשוט
אוהבים וזורמים אתן ויש שיחות
שרק ינרמו לנו רצון לעזוב את
המקום ולחזור לאתור.
התשוקה שלי כיוצר מעצב אומן
להציץ לכל שיחות הטלפון לנלות
מה עשו עם אותו חומר ואיך הוא
יצר חלל)תמונה מם׳ .(4
התייחסות למרחב מתבטאת
בעיקר מ ב ח י נ ה פ ס י כ ו ל ו ג י ת
בראייה של קרב ורחוק ,של מגע
ותנועת הגוף בחלל .כל אלה
יוצרים אח חווייח המרתב של
הסובייקט האנושי.
קידמה
תחונה

נירו00השט ח ההופך על ידי קיפול לתלת מיחד׳  .החשתחש יכול לבחור מוצר אחד
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הפוטנציאל הגלום בפלטה הרעיון הנולד מחגזין חבורדה .מהדפים הסרבזים שעל כל דף יש מ0פר
חתוך
רב של דגחים לחיתוך.

כל תשוקה בדרכה שלה
את הרעיון למוצר והכול הוא תוצר
של התשוקה שקשורה קשר בל
יינתק למקום וחיזקה את המתויבות האישית שלי כמעצב.
יש כאן המשכיות של רצף על זמני .איכשהו קווים אלה
מגנים על הערך של מקום .המקום כמסד ,בסיס ,זה שנמצא
מתחת ,קשור לתרבות במאבק כננד הסחף של הזמן
החולף ,אמצעי של מיתוס וטקס .תרבויות אלה הופכת
לחלק מטקסי התשוקה ,זיכרון והשתמרות.
אובייקט הספרייה )תמונה מם'  (5שיצרתי עם סרי
שתיאר נולד מממתק הילדות המרמלדה והצורך לענות על
סיטואציה קיימת ולא מטופלת של הספרים הפזורים בכל
םקום אבל טרם הגיע זמנם לתזור לארון הספרים .התללים
הריקים שלתוכה נשפך האור תוך כדי דמיון ותשוקה,
הטריטוריות המעורפלות שלה ,טוםנים בתובם את
פוטנציאל ההתבוננות וההגדרה מתדש של הלל ואובייקט
רנע לפני שיותדרו למעגל הייצור.
״בתוליות״ מהווה מצע ישיר לבדיקה ,בכוחה של תשוקה
לנטרל את המפריע לנקות את החלון עד למצב של שקיפות
רומנטית היוצרת מצב בו נבדקים מחדש יתםים אפשריים
בין חלל לאובייקט.
באופן מוזר ככל שהטכנולוניה מתקדמת ונותנת אפשרות
ל פ ת ן מרחבים היכולת שלנו  craftsויחידניות הולכת
וגדלה .החלל אינו נתון ,הוא אמצעי שבו אנו משנים
ומשחקים ומגדירים מתדש עם האובייקט .כל חלל יהפוך
את עורו עם הכנסת אובייקט  -האובייקט הוא קטן ונתפס
בכל גודלו אך משנה מיד את דרכנו בתלל.

אם אקח כיסא ואמקם אותו ליד הקיר הוא יהפוך בתפיסה
התזותית שלנו מיד לחלק מהמסד מתוך תהליך של ניקוי
החלל והשארת ההלל המרכזי פתוה ואילו למיקום של הכיסא
באופן מרכזי יהיו השפעות על תפיסתנו את החלל הרבה
יותר מרתיבות ממקום ישיבה דרך התנועה לכיסא ,התנועה
שכל אחד ואחד יעבור כדי להתנועע בתלל ללא התנגשות
באובייקט שכרנע הוא כיסא ,לרגע הכיסא הוא מכשול לתנועה
תופשית ולרגע הוא המקום אליו רוצים להגיע .האובייקט
משנה את יעדו שלו ואת הבגתו של האדם בכל מצב נתון
ואני רוצה להיות נוכת בכל המצבים .תללים סגורים ,תללים
פתוחים ותנועת האובייקט ומיקומו על כל אתד ואתד מהם.
״חורים״ אלה נותנים ממד אתר של מקום וזמן ,אין אפשרות
לתפוס בשום נקודה את המכלול והוא נוצר מרסיסי מידע
של נקודות צפייה שונות .מעין תשוקה עזה שלי ,ואולי ש7
האובייקט ,לשנות להתעדכן בכל רגע בתתושת הזמן והאירוע.
צמיתה ושגשונ כלכלי הם תנאים מקדימים ליצירת המוצר
אך לא ליצירת התשוקה עצמה .בזמן של יכולת לייצר וליצור
נוצרת התשוקה הביקורתית אך דרוש גם רצון תזק ל מ י מ ו ן
של זהות  -זהו אחד מהיצרים התזקים לעצמאות .המקום
הזמן הם מובלעת ,שבו האובייקט הסופי שלי ימצא את עצמו
במבחן רגעי .כתוצר של הרצון ,הסובייקטיבי שמבטא השקפת
עולם ,חזון ,על ידי סמלים ודיםויים ועל ידי אמצעים של
חוויות תדשות ומשתנות• .

