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יובל צור :השפריץ כמוטיב מאיר

אריק לוי :הקסם במגע עם האור

אחרי שנים בעיצוב תפאורות בקולנוע ובטלוויזיה ,מעט נגרות וקצת כתיבה ,התחיל יובל
צור ללמוד עיצוב מוצר ב"שנקר" ,והבין כי שם מקומו .בתחילה עבד כשוליה בתחום
התאורה ותוך כדי כך גילה את התחום שהוא אוהב .מאז הוא פועל בסטודיו עצמאי ברחוב
אילת ביפו" ,יובל צור תאורה" ,בו הוא מייצר גופים בסגנון עכשווי" .בשונה מקולנוע,
בו כל רעיון מצריך צוות גדול וזמן ארוך לביצוע ,בבית מלאכה משלי אני מייצר את
הדברים לבדי ומוצא את עצמי כל יום בעולם אחר ,עם חומרים שונים וטכניקות ייצור
אחרות" ,מספר צור .החומרים שאיתם הוא עובד נעים בין פליז ,עץ ,גומי ,אלומיניום,
פלדה ,פולימרים ושפריץ" .השפריץ ,מה שניסו במשך שנים להוריד מהקירות ,הפך אצלי
לגופי תאורה" ,הוא מספר על טכניקת ההתזה ,שבה הוא מייצר גופים שנראים כמו קוטג'
בצבעוניות משתנה.
העבודה הראשונה שיצר הייתה סדרה של גופי תאורה מחומר פלסטי ,עליו נעץ בסבלנות
רבה מאות נעצים .מאז ועד העבודה האחרונה שלו ,סדרת גופים בהשראת עולם הירידים
והקרקס ,השתכללה תשומת הלב שלו לפרטים ולפונקציונליות הנדרשת מגוף תאורה.
"אני עוסק פחות בקראפט ביתי ומייחס לגוף רמת גימור של מוצר מדף ,ולא כאלתור דל
אמצעים".
גם האישיות שלך נכנסת לתוך המוצר?
"האישיות אולי לא ,אבל אפשר לראות
את ההשראות ואת העולמות שלי
בתוכו".
יש לך חלום שאתה רוצה
להגשים?
"ליצור יותר דברים שלי עם
פחות אילוצים ,למרות שגם
אלה ממקדים אותי בתהליך,
וגם ליצור במקומות אחרים
בעולם ,בתרבות אחרת ובסביבה
אחרת".

יצירתיות היא שריר בלתי נשלט ,סבור המעצב הרב-תחומי
אריק לוי ,שנמצא בזירת העיצוב כשני עשורים .לוי ,שלמד
אמנות ועיצוב מוצר ופועל מאירופה ,מייצר בגופי התאורה שלו
ובכלל בפועלו ,חוויה ולאו דווקא צורה" .היו לי שלושה בתי
ספר מדהימים – האמנות ,מרכז האמנות באירופה ,שהוא סניף
של מרכז האמנות בפסדינה ,קליפורניה ,והחיים עצמם .למדתי
שצורה וחוויה עובדים יחד ,אבל הקסם שבחומר והאיכויות
הנגלות בו כשהוא בא במגע עם אור ,עולה על התשוקה ליצור
צורה חדשה" ,הוא מסביר .לוי מגדיר "רגשות" ו"בינה" כחומרי
הגלם שלו ,והם אלה שמוליכים אותו אל החומר הפיזי בסופו
של תהליך.
את נקודת ההתחלה שלו בעיצוב מסמן לוי בלימודי העיצוב
הגרפי ועיצוב המוצר ,באמצע שנות ה ,80-מה שפיתח אצלו
יכולות לצלול פנימה ולחקור את עבודת האמנות שלו" .יחד
עם זאת ,סביר להניח שהתחלתי עוד קודם לכן ,ולא קראתי
לזה 'עבודת עיצוב' אלא פשוט יצירה של פתרונות לצרכים
יומיומיים" .עבודתו האחרונה ,קופסאות תאורה ומקלות היוצרים
מבנה ארכיטקטוני ,הוצגה בתערוכת העיצוב במילאנו ,בשיתוף
חברת  Vibiaהעולמית ,איתה הוא משתף פעולה כבר שמונה
שנים" .יום שבו אני לא לומד משהו חדש ,הוא יום עצוב עבורי",
אומר לוי" ,ידע מקביל לשכבות של ניסיון חיים והתנסויות,
שאותן אפשר לצבור רק על ידי שאילת שאלות וחיפוש אחר
תשובות".
היית מגדיר את העבודות שלך כתואמות סגנון מסוים?
"סגנון איננו דבר שמעניין אותי".
יש חלום שהיית רוצה להגשים?
"להמשיך לחלום".
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