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  ,פניה את מכסות שידיה דמות מתוארת בציור
  על בצהוב מוארים חלונות שלושה מעליה
  .השחור הרקע

 
 לברוח הרצון תחושת את להציג בא הציור

 ,הרף ללא המטרידות המחשבות מכל
  ,הערב בשעות בעיקר ,בתודעה הנמצאות

  עצמי כלא מעין היא עצמה התודעה כלומר
  אינן עצמן בעיותה – ממנו לצאת ניסיון וישנו

 עליהם המחשבות אלא מטרידות

 זעקה                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .בחוזקה ,בידיו ראשו את האוחז אדם מתאר הציור
   נעשה הציור .פניו על ניכר חרד ומבט ,פעור בפה זועק הוא

 :האלבום עטיפת בהשראת
  In the court of the crimson king מאתKing Crimson. 

 .״21-ה המאה של הסכיזואידי ״האדם בשיר נפתח האלבום 
 הרקע אך ,בשיר בפועל ממש מדובר לא) הפשוט הפועל של השיממון צעקת את גם לדמות ניסיתי בציור 

 להקת שלWe carry on  אחר משיר בעיני העולה ,(מפעל קולות מזכיר השיר של המוזיקלי
Portishead. בעיקר בא הציור .בהשראתו לצייר צורך והרגשתי ,ומרהיב גאוני בעיני נראה העטיפה של הציור  

 לתסכול להם הגורמת ,הנוכחית במאה אנשים של המרובה והעשייה זמן החוסר תחושת על ביקורת להביא
 בשנת למעשה נכתב שהוא ,"21-ה המאה של הסכיזואידי האדם" בשיר המעניין .מצטברת ועייפות מודחק

 .המדוברת למאה רלוונטי אכן הוא זאת ועם ,1969

 

 

 פנים מראה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דמות של זהות השתקפויות שלוש ישנן ברישום
  לפני היא גם מופיעה עצמה הדמות .מאוכזבת

  פעולת של ,שילוש ואף ,הכפלה קיימת .הצופה
  בעיני מצבו את למתבונן המבהירה ההשתקפות

  .עבר מכל הדמות על סוגרת ,כביכול ,האכזבה .עצמו
  תחליף כמעין משמשות המרובות ההשתקפויות

  מקור שזהו תכןיי – אנשים בחברת להימצאות
   .האכזבה

 

 

 מבוא
 אותנו שליווה המרכזי הרעיון זה - וברגשותיו בזיכרונותיו בוגר כל ומלווה הממשיך זה למעשה הוא .בוגר אמן או יוצר בוגר מתפתח עליו הבסיס הוא ,בהבעותיו ספונטני ,סקרן "אמן-פרה" הוא הילד

 .וליצירה להבעה אידיאליים תנאים ניתנו שבו הפרויקט במהלך
  .כילד לפרוח יוכל שבו מקום לילד מאפשר אלא ,למבוגר להפכו או הילד את לשנות מנסה שאינו חינוכי סגנון לעצמך דמיין" :Moore (1996) ידי על ומצוטט ,"אמיל" לספר בהקדמה רוסו שכתב כפי

 עם וטבעו דרכיו את ילמד ,העולם את יגלה אכן הילד כי וביטחון מלא אמון לתת מהמבוגר מבקש כזה חינוך .ילד בגוף הכלוא הבוגר את לא ,"לחוץ הילד הובלת"כ משמעות חינוך למונח שבו מקום
   .(54 'עמ) "הזמן חלוף

  גדילה" של לתהליך מתייחס,Elia (2000)הפנימי הילד מושג ."הפנימי הילד של קולו" עם אישית תוך תקשורת שאפשרו ליצירות הבסיס את שהיוו אישיים חומרים הועלו העבודה במהלך
 Montagu   (1983)שכתב כפי ,בהומור ושימוש גמישות ,מקוריות ,פתיחות ,התלהבות ,משחקיות ,סקרנות :כמו תכונות ,בבגרות גם שלו הילדות בתכונות ולהשתמש להביע ממשיך הבוגר שבו,"צעירה
 .Growing Young בספרו

 ילדותה של הסמויים הרגשות את מציירת היא ובו ,האחרונות השנים 30-ב בציור לעבודותיה אלבום בעיקרו שהוא ,Pictures of childhood (1995) ,מילר אליס של ספרה הוא לפרויקט המודל 
 . שלה הפנימית הילדה עם במגע לבוא לה שעזר בתהליך
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21st Century Schizoid Man / King 

Crimson 

Cat's foot iron claw 

Neuro-surgeons scream for more 

At paranoia's poison door 

Twenty-first century schizoid man. 

Blood rack barbed wire 

Politicians' funeral pyre 

Innocents raped with napalm fire 

Twenty-first century schizoid man. 

Death seed blind man's greed 

Poets' starving children bleed 

Nothing he's got he really needs 

Twenty-first century schizoid man. 

 


