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נע-נד, אקריליק על בד, 180x180 ,2021 ס"מ
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 .Wobble - אני רוצה להתחיל בשאלה על שם התערוכה, נע-נד, באנגלית
מאיפה השם הזה מגיע? האם השם מעביר משהו מהותי על התערוכה?

Wobble היא מילה שמגיעה יותר מהאנגלית הבריטית )המקור הראשוני 

מגיע מגרמנית(, ופחות משתמשים בה באנגלית האמריקאית. המשמעות 
של המילה היא תנועה בלתי נשלטת מצד לצד, התנדנדות חסרת שליטה. 

כמו מישהו שיכור שהולך ברחוב ומתנדנד.

תחושת ההתנדנדות הזו ליוותה אותי לאורך כל השנה האחרונה. במהלך 
תקופת הקורונה, המציאות השתנתה כל כמה ימים ואי אפשר היה ממש 
לסטודיו-אסור  ללכת  מותר  סגר,  סגר-לא  כן  קדימה:  דבר  שום  לתכנן 
לי  שנשאר  הרגשתי  החברתי  והריחוק  הבדידות  ובתוך  לסטודיו.  ללכת 
מרחב פעולה מאוד מצומצם, שגם הוא היה תחת איום. החיים הצטמצמו 

ללופ שנע מצד לצד בתנועות קטנות. הד של חיים.

למילה wobble אין תרגום ישיר לשפה העברית. הכותרת בעברית: נע-נד, 
נולדה מתוך המחשבה על צמד המילים נע-ונד שמדבר על נוודות ועל 
ארעיות. ואז אתה הצעת לי להוריד את הו' וכך נוצרו הצליל והתנועה של 

wobble בתוך הנע-נד, על המשקל של נד-נד.

כי ברגע שאני מוריד את האות ו', אני בעצם מוריד את ההבדלה בין הנע 
לבין הנד, ומשווה ביניהם, ואז שתי המילים הופכות למקצב אחד שיש בו 

תנועה שמתנדנדת וגולשת אחת לתוך השנייה.

הציור  מה  על  לשאול  רוצה  אני  העבודות שלך,  גוף  על  כשאני מסתכל 
יודע שזו שאלה מסובכת כי יש לציור  הזה נסוב? מה הנושא שלו? אני 
נושא ומושא. יש את הדימויים ויש את האופן של הציור, ככה שזו שאלה 

מורכבת.

אני אוהבת לחשוב על גופי עבודות דרך מפתחות. בדרך כלל המפתח של 
העבודות נמצא כבר בשלב מאוד מוקדם של תהליך העבודה, הרבה לפני 

שהעבודות מתחילות להתגבש והרבה לפני שאני יודעת מה הנושא.

העבודות שמוצגות בתערוכה, נוצרו תוך כדי מגפת הקורונה שהשפיעה 
על החיים של כולם בהרבה דרכים. ברמה האישית זו הייתה תקופה מאוד 
בודדה ומאתגרת, כשרוב הקשר שהיה לי עם העולם החיצון נעשה דרך 
מסכים. את העבודות ציירתי בין סגר לסגר בסטודיו באנגליה, ולסיטואציה 

הזו הייתה השפעה גדולה על איך שניגשתי לציור באותה תקופה.

באיזה אופן זה השפיע על הציור שלך?

עליו  ציירתי  שלא  פורמט  שהוא  מרובע,  פורמט  על  לצייר  התחלתי 
בעבר. הפורמט הריבועי הגיע מתוך השימוש האינטנסיבי באפליקציית 
האינסטגרם במהלך הסגרים. בסגר הראשון לא יכולתי להגיע לסטודיו, 
בבית. את הציורים העליתי  ציירתי עבודות קטנות  יום  בכל  זה  ובמקום 
לאינסטגרם ושם הם התקיימו. בגלל הניתוק החברתי, באיזה שהוא שלב 
כל סימון של לייק, מסומן על ידי סמל הלב באינסטגרם, או תגובה על 
כי  מוזר  וזה  ותמיכה  אהבה  של  כשדר  לי  הרגישו  באפליקציה  פוסטים 
כשלא הייתה שום אפשרות אחרת, באמת המון אנשים התחברו הרבה 
יותר לתקשורת הווירטואלית. אני חושבת שאצל אומנים זה היה מודגש 
עוד יותר, כי החלל הווירטואלי הפך להיות חלל התצוגה, המכירה והמקום 

לקבל בו משוב במהלך הסגרים.

כשחזרתי לסטודיו רציתי להעביר את הפורמט הריבועי הזה מהמסך אל 
הממד הפיזי והחומרי של הציור. רציתי לראות מה יקרה בתהליך המעבר 
מהפיקסלים לבד שמתוח על מסגרת. התחלתי לעבוד על פורמטים קטנים 
ששיקפו במדויק את גודל הריבוע באפליקציה, ואחר כך עברתי לעבוד על 
פורמט ריבועי גדול יותר. הדבר היחיד שידעתי בשלב הזה על העבודות, 
זה שאני מציירת ריבועים שהם חלקים של משהו גדול יותר, שהם לא ציור 
שלם, שיהיה להם המשך על בד אחר. גם הצבעוניות של העבודות הפכה 
צבעים  גם  לפלטה  ונכנסו  מאוד  התחזקה  הסטורציה  קוטבית:  ליותר 
פלואורסצנטיים. אלה כולם אלמנטים שמגיעים מהעולם הדיגיטלי, ועניין 

אותי לראות את הביטוי החומרי שלהם בתוך מדיום הציור.

כל ציור בתערוכה הוא עבודה בפני עצמה אבל הוא גם חלק מדימוי גדול 
יותר שגם הוא מפורק, לא 'גמור' ולא מייצר היגיון מלא. הסביבה שאנחנו 
חיים בה עכשיו, היא מפורקת ומרובדת. כמות האינפורמציה והוויזואליה 
שמגיעה אלינו כל יום על בסיס קבוע היא מאוד גבוהה. כשאני עובדת 
בסטודיו הדימויים שאני חושבת עליהם, והפילטרים שדרכם אני חושבת 
ועובדת הם מראש מפורקים, פרגמטיים, ובגוף העבודות הנוכחי הקנבס 

בעצמו הפך להיות השבר, הדימוי הלא שלם.

ציורי  עולם  בתוך  פועלים  היום,  שפועלים  העכשוויים  הציירים  מרבית 
שהוא מאוד רחוק מעולם הציור הקלאסי המסורתי.

של  ההשטחה  הוא  בציור  אותי  שמעניינים  המרכזיים  האלמנטים  אחד 
הפרספקטיבה והקשר של השטחת העומק למסכי הטלפון והמחשבים.

Wobble Bubble Trouble
ציבי גבע בשיחה עם נגה שץ

השינוי שהפרספקטיבה הציורית עברה מאמצע המאה ה-19 ובאופן יותר 
משמעותי בארבעים שנה האחרונות, היא שינוי דרמטי והוא קשור לשינוי 

שחל בחיי היומיום שלנו, ובאופן חוויית העצמי שלנו.

בציור,  הפרספקטיבה שתוארה  ה-19  המאה  אמצע  ועד  ה-15  מהמאה 
יצרה אשליה של עומק וכניסה לתוך הציור מנקודת מבט אחת שיועדה 
לצופה יחיד שעומד וחווה את הציור דרך חלון דמיוני. אשליה שנוצרה על 

ידי היד המכוונת של האמן.

כן, יש בציורים האלה נקודת-מגוז מוגדרת. אני משתמש בביטוי שלקוח 
מתיאטרון והוא אחדות המקום, הזמן והעלילה. אתה רואה את הבמה ויש 

התלכדות של שלושת המישורים האלה.

אני חושבת שלפני 100 - 200 שנה הקשר של בני האדם לטבע היה קיים 
בצורה חזקה יותר מאשר עכשיו, ולכן מבט כזה היה אפשרי. במציאות של 
היום ההשטחה, השכבתיות, הקולאז' וריבוי נקודות המבט אלה אלמנטים 
בעולם  חיים  אנחנו  שלנו.  היומיומי  הקיום  בתוך  עמוק  מובנים  שכבר 
שנחווה דרך תלת-ממד ודו-ממד בו זמנית. גם בתוך הדו-ממד - המסך, 

יש תלת-ממד.

יש התפרקות של המבט וההתפרקות של השלמות של העולם באופן כללי 
ואנחנו לא  יותר, לא רק באומנות, כשבעצם אי אפשר להגיד דבר שלם 

באמת יודעים מה להגיד על האמת. אנחנו בעצם רואים רק חלקים.

אני חושב שבעבודות שלך את מפתחת את האופציה לחיבור של החלקים 
האלה. מצד אחד העבודות בתערוכה מבטאות עולם מפורק, פרגמנטלי, 
זאת אומרת שאנחנו מקבלים יחידות שהם חלק ממשהו גדול יותר שנמצא 
מחוץ למסגרת של העבודה. ומצד שני, לנסות להרכיב את הפרגמנטים 
וגם לא מתחברים. הם  האלה בכל מיני צורות חדשות כשהם מתחברים 
מציגים את ההתכוונות, הרצון והשאיפה לייצר איזשהו עולם. אבל זה גם 
וגם. גם מתלכד וגם לא מתלכד בו זמנית והדגש הוא בעצם על הדואליות.

דובופה הוא אמן שאצלו הכול  ז׳אן  וחלק תקוע. לדוגמה,  חלק מתחבר 
והעלילה  המקום  הזמן,  לשלישיית  מתייחסים  ואם  מחובר.  וגם  מפורק 

שהזכרת קודם אז אצלו הם מאוגדים ומשוטחים ביחד.

לציור  דובופה  ז׳אן  את  קושרים  פעמים  שהרבה  סתם  לא  גם  וזה  כן, 
אאוטסיידרי. הייתי אומר שהוא הקצה הכי קרוב לציור אאוטסיידרי בתוך 

הציור הממוסד, בתוך הקאנון של תולדות האמנות.

בשנות  כבר  התחילה  הדימוי,  פירוק  של  עליה  מדברת  שאת  התופעה 
השמונים. אני טוען שבעצם מאז שנות השמונים לא נוצרה פרדיגמה חדשה 
בציור, ולמעשה הפירוק שאנחנו מדברים עליו התחיל עם הציור הפוסט - 
מודרניסטי והטראנס-אוונגרדי. ציור שמפרק את הקוהרנטיות של היצירה, 
וזהו פירוק בכל המובנים, כולל פירוק סגנוני, רעיוני, שממשיך עד היום בכל 
מיני צורות. השבר הזה נמשך והיום הוא משבר כמעט בכל תחום שנחשוב 
עליו. מגפת הקורונה הקצינה את זה, ויצרה סוג של טראומה שמעניין מאוד 

לראות מה יהיו ההשלכות שלה.

עליו  שדיברת  בטכנולוגיה  המוגבר  השימוש  של  להשפעות  בקשר  גם 
קודם: העבודה דרך זום וכל הפלטפורמות החברתיות. בזמן שהתקשורת 
שלנו,  המחדל  ברירת  היו  אלו  כל  אפשרית,  הייתה  לא  הפיזית  האישית 
ועכשיו כשיצאנו לחופשי - הרבה אנשים מתחילים לשאול את עצמם אם 
תקשורת ומפגש פיזי הם בכלל הכרחיים. ופתאום יש איזו דה - הומניזציה 
של החיים. בשביל מה האחר נחוץ? ואיך אני יכול לתקשר עם האחר, ובאיזו 
רמה של אינטימיות? האינטימיות איבדה משהו. חוויה של ציור באופן אישי 

וחוויה של ציור דרך מסך, הן חוויות שונות מאוד.

אמנים  ויש  מסך,  דרך  עובר  כשהציור  להעביר  אפשר  שאי  משהו  יש 
שמוותרים על המגע הפיזי בכלל ומציירים ישר על המסך, ואז גם עושים 
תערוכות שמיועדות לצפייה על מסכים. אז זה מעלה שאלה לגבי המקום 
ללכת  בכלל  ושאלה לאמן.נית: למה  ליצירה.  בין הצופה  פיזי  של מפגש 

לסטודיו ולעבוד עם חומר?

יוצרת.  אני  שבה  לסביבה  וקשר  מחיבור  נובעת  ליצור  שלי  המוטיבציה 
זה סוג של עיבוד נתונים בשבילי, והמפגש של הנתונים האלו עם החומר 
יוצר דבר שלישי שמתקשר דרך תחושות, ודרך שפת האמנות. אני רואה 
מאוד  משהו  יש  לחומר.  היוצר  בין  האלה  ליחסים  כביטוי  הציורים  את 
אינטימי בעמידה לבד מול קנבס. וקשה למצוא תחליף לסוג המסוים של 

האינטימיות הזו.

זה נכון.

העבודות הן חיות, ויש לי חיים מולן. אני ממשיך להסתכל עליהן, ולפעמים 
זה מתקרר לי ולפעמים אני רוצה לשנות המון דברים. זו מערכת יחסים 

ארוכה. יש לי עולם שלם שאף אחד לא יודע עליו.

שלב  זה  בתערוכה.  נגמרת  באמת  לא  ולקראתה,  תערוכה  על  העבודה 
חשוב בתהליך, אבל זה חלק ממסע הרבה יותר נרחב.



נע-נד, פרט, 2021
Wobble, detail, 2021

מחשבות ירוקות, 2020, שמן על בד, 70x90 ס״מ 
Green Thoughts, 2020, oil on canvas, 90x70 cm



לבושה כדי להרשים, אקריליק וספריי על בד, 
120x180 ,2021 ס"מ

 Dressed to Impress, acrylic and spray paint
on canvas, 2021, 180x120 cm
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לבושה כדי להרשים, פאנל יחיד, אקריליק וספריי על בד, 60x60 ,2021 ס"מ
Dressed to Impress, single panel, acrylic and spray paint on canvas, 2021, 60x60 cm

לבושה כדי להרשים, פאנל יחיד, אקריליק וספריי על בד, 60x60 ,2021 ס"מ
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world built out of fragments. And in that, they are both 
succeeding and failing at the same time. The highlight 
is their duality.

Some of them are connected and some of them are 
stuck. For example, in Jean Dubuffet’s work, his 
paintings are both connected and fragmented, and 
there is no hierarchy at all. If I relate to the three unities 
that you mentioned earlier; time, space and action, 
in Dubuffet's work all three are flattened, and have 
multiple viewpoints.

Yes, and it is not by chance that Dubuffet is often 
associated with Outsider Art. I would say that he is one 
of the few Outsider Art artists, who were accepted by 
both the art world and the public, as an important artist 
within the art world.

The fragmented image emerged in the 1980’s, with 
Postmodern Art, and Trans - Avant Garde Art. I claim 
that there hasn’t really been a new paradigm in painting 
since then. This is a non-coherent painting that has the 
freedom to deconstruct ideas, styles, and hierarchies. 
These tendencies continue to lead the pictorial world. 
However, today, we are experiencing the fraction in 
almost every aspect of our lives. The Coronavirus 
pandemic exposed the depth of the fractionation and 
gave us all a glimpse into the fragility of our way of 
living. It created a trauma and it will be interesting to 
see what will happen next.

Regarding the amplified use of technology you 
mentioned; While a physical connection wasn’t 
possible, working through zoom and using social-media 
platforms to communicate with one another became our 
‘new normal’. But now that we are not under lockdown, 
many people are beginning to question whether 
connecting physically is a necessity. And all of a sudden 
there is a dehumanization of life. Why is  another person 

necessary to me? What is the level of intimacy I need in 
my life? I feel that intimacy is being underrated and in a 
way, pushed aside.

The experience of viewing a painting in person is a 
different experience to viewing the same painting via a 
screen.

Some aspects of painting cannot be conveyed from 
a screen. Some artists are abandoning  the tactile 
aspect of painting altogether, creating directly for the 
screen, and exhibiting their work on  online platforms 
and virtual showrooms. For artists this brings up 
the question of  the relationship to a physical place of 
encounter between the viewer and the artwork. 

My motivation to create is linked to a desire to connect 
to  the world around me. There is something very 
intimate in  standing alone in front of a canvas, yet very 
connected to here and now. I see the finished paintings 
as an expression of relationships and discoveries made 
during the process of creating the work. 

This is true. The paintings are alive, and I’m engaged in 
a relationship with them. It is a whole secret world that 
nobody knows about.

Exhibiting the work is an important stage in a creative 
process. The works travel to a new space. Still, it is a 
part of a greater journey.

communication, and I think that for artists, it had an 
even bigger impact as the virtual space turned into the 
space where you could display, sell your work, and get 
feedback.

When I returned to my studio, I wanted to transfer the 
square format from the virtual space to the physical 
space of painting. I was curious to see what would 
happen in the transition  from the pixels to the stretched 
canvas.

I started working on small formats which were a replica 
of the Instagram square in size. I later moved on to 
painting on larger squares. The only thing that I knew 
about the paintings at that point was that they are part 
of something bigger, and that they are not complete. 
The colours in the paintings were also influenced by 
the digital world; the palette became extreme with 
high contrast and high saturation. It was interesting to 
follow these changes, and to explore ways to manifest 
them within the work. Each painting in the exhibition 
is both a stand-alone and a part of a bigger group of 
paintings. None of them is finished in a way, and none 
of them creates perfect pictorial sense. 

The environment we live in today is fragmented and 
layered. We encounter  high volumes  of information 
and of visual content daily. When I work in the studio, 
the images that I think about, and the filters I work 
through, are already fragmented. In this current body 
of work the canvas itself became the fragment, an 
uncompleted piece.   

Many of today’s contemporary painters operate in 
a pictorial world far from that of traditional classic 
painting. One of the elements that I like to explore 
is the flattening of perspective in painting, and the 
relationship it has to the use of screens.

The changes that pictorial perspective went through 
since the mid 19th century and even more so in the last 

40 years, has been very dramatic due to changes in our 
everyday life, and the perception of our self-image.

From the 15th century until the mid 19th century 
perspective depicted in paintings created an illusion of 
depth. The painter’s hand manipulated the viewer to 
enter the painting from a single  viewpoint, drawing 
him into the painting.

Yes, these paintings all have a definitive vanishing 
point. I often use a definition borrowed from the theatre 
world to describe these paintings; The unification of 
time, space and action. You see the stage, and these 
three unities are there to lead you through it.

I think that 200 years ago the connection between 
humans and nature was much stronger than it is today, 
which is why this type of gaze was possible then. In 
today’s reality, flattening, layering, collage, and multiple 
viewpoints, are elements that are already deeply 
integrated  in our everyday lives. We live in a reality 
that combines, and interweaves, the three dimensional 
with the two dimensional in a variety of configurations.

There is a deconstruction of the gaze and there is a 
deconstruction of the wholeness of the world in general, 
not just in art. There is nothing whole that we can say 
anymore, and we don’t really know what to say about 
the truth.

I think that in your work you are developing options 
of recomposing these pieces. On the one hand the 
paintings in this exhibition express a fragmented 
world, we get  pieces  that are part of a larger picture 
which we can’t see. And on the other hand, there is an 
attempt to compose these fragments in a new context, 
one where they are both connected and disconnected. 
They present the intention and the will to create a 



I would like to open the conversation with a question 
about the exhibition’s title; Where does the name 
Wobble come from? Does it refer to something that is 
essential to the exhibition as a whole?

The word wobble is derived from the German word 
wabble, and it is commonly used in British English. The 
definition of the word is an unsteady movement from 
side to side. 

This feeling of poor balance, and unsteadiness had a 
strong presence in my life during the last year, dealing 
with, and living through the Coronavirus pandemic 
in England, a time during which we were going  back 
and forth between lockdowns. I was unable to go to my 
studio for the large part of the year, and It was almost 
impossible to make any plans as reality was changing 
between one day to the next. Social distance regulations 
and the isolation caused my world to shrink into a very 
limited existence, an echo of my previous life.

When I look at your paintings, I am interested to know 
what the work revolves around? What is the subject of 
these paintings?

I realize that this is a complicated question to answer, 
considering the various elements composing the 
paintings; the images, the mark making, the way it was 
painted and the why.

So this is a complex question.

I like to think about each body of work through keys. 
A key is an important notion/ motivation/ question 

that I am interested in. The key is driving  the process 
forward and sometimes backwards, keeping it dynamic. 
It is usually already present in the early stages of my 
creative process, long before I have an understanding of 
what it is. Following these primal hints, and attractions, 
will in time, develop into a more defined field of work, 
with sets of rules leading and developing the paintings.

The body of work exhibited in this show was developed 
throughout the Coronavirus pandemic that took a toll 
on and affected everyone I know. For me, personally, 
it was a lonely, challenging time as my main line of 
communication with the world, my family and friends, 
existed only on screens. This had a lot of influence 
on how I painted and what I was interested in when I 
returned to my studio.

In what way did it influence your painting?

I started painting on a square format, a format I hadn’t 
used before. I was imitating the format of the Instagram 
app, used these days by a lot of artists as their main 
social-media platform.

During the first lockdown I started to create small 
paintings at home on a daily basis. I would then 
photograph the paintings with my phone, and upload 
them to the app. Within this lonely, isolated existence, 
every heart emoji and every comment came through 
as signals of love and support, it created a feeling of 
closeness.

It is strange, but when there was no other way 
to communicate, many people turned to virtual 
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Tsibi Geva in conversation with Noga Shatz
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