עיצוב  /ראיון עם המעצב חיימה חיון

יובל סער

דרכו לצמרת של המעצב הספרדי חיימה
חיון ,ממיצגי הענק בלונדון ומילאנו,
דרך הפרסים היוקרתיים והלקוחות
הנחשבים ,ועד למפגש עם הדוד אריה
מבית שמש .מסתבר שאת סוד ההצלחה
של אחד הכוחות העולים בעולם העיצוב
צריך לחפש במטבח של אמא רחל
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מעצב הספרדי חיימה חיון
התעורר בחדרו בבית המלון
בתל אביב וגילה שהמחשב
האישי שלו ,שבו נמצאה
המצגת שהיה אמור להעביר
בהמשך היום בכנס הפתיחה
במוזיאון העיצוב בחולון ,לא עובד .לאחר שכל
ניסיון לתקן את המחשב לא צלח ,כולל שיגורו
למעבדת המחשבים ,הבין חיון שעליו להכין את
המצגת מהתחלה.
עברו כמה שעות .השעה כעת היא שתיים
וחצי בצהריים ,שעתיים לפני שהמושב שבו
חיון משתתף אמור להתחיל .חיון יושב באחד
המשרדים של המוזיאון ומנסה לתמרן בין הראיון
לבין הכנת המצגת בעזרתה של ניצן ,סטודנטית
לתואר שני בעיצוב תעשייתי מבצלאל שהתנדבה
לעזור לו .בין שאלה לשאלה היא מדי פעם גונבת
את תשומת לבו ושואלת איזה תמונות להוריד
מאתר הבית של המעצב ,תוך שהיא מנסה לעקוב
אחר המיילים שמתקבלים ממשרדו שבלונדון.
ברקע נשמעים כל הזמן צלצולי טלפונים,
אנשים נכנסים ויוצאים מהחדר .ללא ספק מדובר
בסיטואציה שהיתה יכולה להלחיץ לא מעט
אנשים ,אולם חיון מצליח לשמור על מצב רוח
טוב ולא מפסיק להתבדח.
שלוש שעות לאחר מכן ,כשחיון עולה לבמה
להעביר את המצגת החדשה ,המחשב מסרב
להקרין את התמונות .שלושה מחשבים מוחלפים
ונדמה שהבעיה בכלל בדיסק־און־קי .בשלב
מסוים עולה לבמה ברברה בלומינק ,האוצרת
הראשית של התערוכה ,ומנסה למשוך זמן
ולשאול את הקהל אם יש שאלות .לאחר שהקהל
מסרב לשתף פעולה ומהיציע מתחילים להשמע
קולות של מרמור ,עולה לבמה ג’ולי לסקי,
אחת משלושת האוצרים האחרים של התערוכה,
ומתחילה לשאול שאלות את חיון .אבל גם זה
לא ממש עובד ,חיון מתקשה להתרכז בשאלות
ומבטו נודד בין לסקי לבין המחשב .לבסוף,
לשמחת הקהל ועל רקע אנחות הרווחה של עובדי
המוזיאון ,נראית תמונה על המסך.
לא חולפת דקה וכל הקיטורים נשכחים כלא היו.
חיון הצליח לכבוש את הקהל בעזרת חוש הומור
בריא וקסם אישי לא מבוטל ,על אף שהמצגת
היתה מבולגנת .תמונה רדפה תמונה ,ללא כל
סדר הגיוני ,בעוד חיון מתלהב ,זז ממקום למקום,
מדבר מהר ,ומספר כמה פרטים על מה שמוקרן
על המסך :הסטודיו שלו ,מיצב השח־מט בכיכר
טרפלגר בלונדון ,חנויות של נעלי קמפר ,איורים
מספרי הסקיצות שלו ,וכן הלאה .כל דימוי מפתיע
אותו מחדש“ :לא יודע מה זה עושה פה” ,הוא אומר
על תמונה אחת ,ופתאום ,כמו ילד קטן ומתלהב
הוא קורא “או! הנה כסא שעשיתי” .אם לא נשיא
המדינה שהגיע לשאת דברים מיד אחריו ,נדמה
שהוא היה יכול להמשיך כך עוד זמן רב.
המסקנה המתבקשת היתה שאי אפשר להפריד
בין חיון המעצב לחיון האדם ,בין המוטיבים
שמאפיינים את עבודותיו  -המשחקיות ,חוש
ההומור ,החושניות והססגוניות  -לבין הפורטרטים
התיאטרליים שלו ,שבהם הוא לבוש כליצן שרוכב
על כסא נדנדה בצורת תרנגול ירוק ,ככוכב מחזות
זמר משנות ה– ,50או בפיג’מה ורודה .הכל קשור
אחד לשני וגם בזמן הראיון קשה להתנגד לקסם
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האישי שלו :הוא כל הזמן נוגע ,צוחק ומתלהב.
כשאני שואל אותו אם הדימוי שהוא מקרין לא
יכול לתעתע ולגרום לאנשים לפקפק ברצינות
שלו ,הוא מיד פורץ בצחוק ,תגובה שעוד תחזור
על עצמה פעמים רבות במהלך הראיון ,ועונה “אני
רציני .אני מנסה שיהיה כיף ,לעשות חיים ,לתפוס
את הרגע .סדרת הפורטרטים ,שאת כולם צילמה
החברה שלי(הצלמת ההולנדית נינקה קלונדר,
י”ס) ,התחילה כמשהו טבעי ואז חשבנו שיהיה נחמד
לסווג טיפולוגיות של רגעים .הליצן ,פינוקיו ,הכל
קשור לדברים שעבדתי עליהם .זה היה כיף .מצד
שני ,אולי אני לא צריך את זה ובפעם הבאה אני
אהיה רק רציני .אני לא יודע”.
תמיד היית כזה? איזה ילד היית? היה משהו
שרמז על העתיד שלך?
“אולי העובדה שציירתי על כל דבר בבית
והרסתי להורים שלי כמה רהיטים .אין אף אחד
יצירתי במשפחה שלי .כולם בעסקים ,בכלכלה”.
אז אתה הכבשה השחורה?
“לגמרי .החלטתי ללכת לכיוון אחר ,אבל זה לא
היה מחושב .קרה מה שקרה .יש די־אן־איי משותף
לאנשים יצירתיים ,הם פתוחים וסקרנים ורוצים
לדעת וללמוד .גם כשהייתי ילד הייתי כזה .זו

”במשך הזמן גליתי
מה אני הכי אוהב
במקצוע הזה -
לעבוד עם האמנים
ובעלי המלאכה
הוותיקים ,ובמקביל
לעזור להם להתפתח
ולהמשיך את
המסורות שלהם”
הסיבה שגם היום אני מאייר כל יום .כנראה שכל
הדברים האלו גרמו לי להיות מי ומה שאני”.
באלבום עב כרס בן יותר מ– 300עמודים שיצא
לפני שנתיים בהוצאת גשטאלטן והוקדש כולו
לעבודותיו ,סיפר חיון שהוא לא שוכח את היום
שבו הכינה אמו קרפים והפכה אותם באוויר“ :היא
תמיד הסתכלה על הדברים בזווית אחרת”.

יהודי מבית טוב
על אף שחיון מעדיף להתיחס יותר לעבודתו
ופחות למשפחתו ,במהלך הראיון מסתבר שלחיון
יש משפחה בישראל .גם כשהיה על הבמה סיפר
לקהל על בן דודו מצד אביו ,שבא לפגוש אותו
במוזיאון .בן הדוד ,אריה חיון ,בן  ,55הוא הבכור
מבין שמונה אחים .הוא גר בבית שמש מאז שעלה
ארצה מספרד בשנת  1961ומדבריו מתגלה
שמאחורי התדמית השובבה של חיימה מסתתר ילד
יהודי מבית טוב ,מה שנקרא “משלנו”.
אריה ,שגר בתחילת שנות ה– 80חמש שנים
במדריד ,מספר על תקופת ילדותו של חיון ועל
משפחתו“ .הוא תמיד היה ילד שובב ,רץ כל היום
בבית ,נתקל בדברים ושובר דברים .לא היפר ,אבל

אקטיבי .היה לו חוש לעבודה בידיים ,לעצב דברים,
לשחק עם מכוניות ומכשירים להרכבה .כבר בגיל
צעיר היה אפשר לראות שיש בו פוטנציאל של צייר.
בנוסף הוא גם היה ספורטאי גדול ,ואפילו הגיע
להיות אלוף ספרד בגלישה על סקייטבורד .ובכלל,
ראית איזה בדרן הוא היה בפרזנטציה .ככה הוא היה
גם בתור ילד .קראתי לו ‘חיימה אלף הפרצופים’”.
כצפוי ,הכל מתחיל בחינוך ,כפי שמסביר אריה:
“כל האחים חונכו בבתי ספר ברמה גבוהה במדריד
והיו מאוד קשורים למסורת .חיימה שומר על קשר
מעולה עם האחים שלו .אני אומר לך בצורה חד
משמעית ,השתן לא עלה לו לראש .הוא עדין עם
הרגלים על הקרקע ,יודע לשמור על המסורת ,זו
משפחה שאפשר להתקנא בה”.
מה אתה יכול לספר על הוריו?
“מומי חיון ,אביו של חיימה ,היה תמיד הדוד
החביב עלי מכל שמונת האחים והייתי קשור
אליו מאוד .התחתנתי בספרד והוא היה השושבין
בחתונה שלי .קבלת האורחים שלו היתה תמיד
מאוד מכובדת .הוא היה טיפוס מאוד פזרן ולא חסך
בכל הקשור לקבלת פנים :מי שהיה מגיע אליו היה
מקבל כבוד של מלכים .אמו של חיימה ,רחל ,היא
אשה מאוד מסורתית ,אשת בית ,בשלנית מעולה.
אני בטוח שהיצירתיות של האוכל שלה היא הבסיס
ליצירתיות של חיימה”.
חיון ,בן  ,36למד עיצוב תעשייתי במדריד
ובפאריס וב– 1997החל לעבוד כתחקירן ב–
” ,”Fabricaקבוצת המחקר של חברת בנטון .שנה
לאחר שהחל לעבוד שם כבר התמנה לראש מחלקת
העיצוב של הקבוצה“ .עבדתי בבנטון במשך שש
שנים” ,הוא מספר“ .כשהתחלתי הייתי ילד צעיר
ומטורף ,וזה היה מקום מושלם למישהו עם כל כך
הרבה אנרגיות שרוצה להספיק לעשות מיליון
דברים .שם גיליתי שאין קטגוריות בעיצוב ,כולם
עשו הכל ביחד  -גרפיקה ,סרטים ומוסיקה.
“שם גם גיליתי שיש בתוכי מישהו שמתבייש
לצאת החוצה .הייתי אז דוקטור ג’קיל ומיסטר
הייד .הייתי מאוד צעיר ,עבדתי עם אנשים מאוד
מוכשרים ,אבל רציתי לעשות דברים אחרים
והאנשים מסביבי לא תמיד הבינו אותי .עד שהבנתי
מה אני רוצה להיות ,לאן אני רוצה להתפתח ,ושאני
רוצה לעשות רק מה שאני אוהב ולעבוד עם אנשים
שנחמד לי איתם .זה הדבר הכי חשוב”.
בשנת  2004החל חיון בקריירה עצמאית
שכללה בעיקר עיצוב רהיטים ועיצוב פנים.
בשלוש השנים האחרונות הוא מחלק את זמנו בין
לונדון לבין ברצלונה .סדרת האמבטיות שעיצב
לחברת “ ”ArtQuitectב– 2005הפכה אותו לאחד
המעצבים הידועים והבולטים בעולם וסימנה את
טביעת האצבע היחודית שלו .היתה זו קולקציה
בעלת קו אורגני בארוקי בצבעים עזים ודרמטיים,
אנטיתזה לקו המינימליסטי ,הנקי וההיגייני של
מרבית העיצובים ששלטו עד אז בתחום זה.
כעבור שנה ,בשנת  ,2006הציג את קולקציית
פריטי הריהוט “ ,”Showtimeשעיצב לחברת
העיצוב “ ,”BDבהשראת מחזות הזמר הקלאסיים של
אולפני אם־ג’י־אם וימי הזוהר של הוליווד .המאפיין
הבולט של הקולקציה היה שילוב בין חומרים כמו
פלסטיק זול ועור יוקרתי ועירוב של צורות אורגניות
ופרטים קלאסיים .בשנה זו זכה חיון בפרס מעצב
השנה של מגזין העיצוב הבינלאומי “אל דקור”,
ולפני כמה חודשים זכה בתואר מעצב השנה של
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 .1מתוך מיצב ""Pixel Bullet
 .2ספרי סקיצות

 .3חלון הראווה של חנות מותג הנעליים ""Camper
 .4פריטים מתוך קולקציית הריהוט " "Showtimeלחברת BD
 .5אמבטיה של חברת ArtQuitect
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יריד העיצוב ”.“Objet & Maison
בשלוש השנים האחרונות חיון ידוע במיצבי
הענק שהוא מציג בירידי עיצוב בינלאומיים עבור
חברת “ביסאזה” .באפריל  ,2007בתערוכת העיצוב
במילאנו ,הוא הציג בובת פינוקיו ענקית ,משובצת
בדוגמאות פסיפס ומוקפת באגרטלים ובקקטוסים
עשויים פורצלן .שנה לאחר מכן הוא ציפה
בדוגמאות של פסיפס מטוס ענק .בשנה שעברה
הציג מיצב ענקי של בובות שחמט בכיכר טרפלגר
בלונדון ,כחלק מפסטיבל העיצוב השנתי של העיר.
כמה חשובה לך טביעת האצבע שלך? אתה לא
מפחד לחזור על עצמך?
“אני לא יודע .אני עושה מה שאני עושה ,יש לי
את הדרך שלי לעשות דברים .אני מנסה לא לחשוב
על אסטרטגיה; יצרתי את השפה שלי ,את הדרך
שלי ,אני לומד משנה לשנה .לפעמים זה מצחיק
אותי כשאנשים מזהים את העבודה שלי ,אבל אני
חושב שזה טוב”.
למה?
“תמיד עבדתי יותר כמו אמן ואני חושב שזה
חשוב שהאישיות שלך עוברת בעבודה שלך .אני
אוהב לעשות חיים ,לבלות ,לצאת .אני לא בן אדם
קשה ,מאוד פתוח ,וככה אני עם הלקוחות שלי,
עם הפרויקטים האישיים שלי ,ואפשר לראות את
זה .יש לעבודה שלי אנרגיות חיוביות ,אני אוהב
משחקיות .אבל” ,הוא ממהר להדגיש“ ,אני גם
רציני וזהיר ,זה לא סותר .צריך לדעת מה עושים.
כשעובדים עם חברות שיש להן מסורת עתיקה כמו
‘יאדרו’(Lladro) או ‘באקארה’(Baccarat) צריך
ללמוד את העבר שלהן ,את טכניקות היצור שלהן,
ולדעת איך לשלב ביני לבינן .אבל בשבילי זה
טבעי ,כי אני עובד רק עם אנשים שכיף לי לעבוד
איתם ,רק עם אנשים שאני באמת מחבב”.
כשלקוח פונה אליך ,מה הוא מבקש? עד כמה
הוא ספציפי?
“זו תמיד שיחה ,אנחנו מדברים על התהליך.
אני אף פעם לא בא לחברה ואומר להם איך צריך
לעשות את הפרויקט .מצד שני ,כשהבריף השיווקי
כבר מוכן זה לא הגיוני .אם הם כבר יודעים מה
צריך לעשות ,אז בשביל מה הם צריכים אותי?
וזה קורה כל הזמן כשבאים עם ‘סופר בריף’ .לפני
שהתחלתי לעבוד עם ‘הרמס’ הם אמרו לי בדיוק
באיזה חומרים ובאילו צבעים הם רוצים שאשתמש.
היו להם המון דפים שבהם הם הראו לי דוגמאות
של מה שהם רוצים שאעשה .אז אמרתי ‘אני לא
רוצה להיות גס רוח ,אבל אם אתם יודעים את כל
זה למה שלא תגמרו את את המוצר בעצמכם’.
“חברת באקארה מייצרת קריסטלים כבר 300
שנה ,אבל הם אף פעם לא לקחו מישהו כמוני שבא
למפעל ,עבד איתם ,למד את החברה מבפנים .הם
פחדו מזה .באתי למפעל כל בוקר ,דיברתי עם
הפועלים .זו הדרך שבה אני עובד :אני חייב ללכת
למקום ,לדבר איתם ,להבין .ככה אתה גם רואה גם
את הטעויות שהולכות לפח ומקבל מזה רעיונות.
ככלל ,במקצוע הזה אתה צריך לנסוע הרבה .עכשיו
לדוגמה אני עובד ביפאן עם אנשים שמתמחים
בעבודות מסורתיות יפאניות .חלק גדול מהתהליך
הוא להבין את המסורת שלהם”.
על אף שדבריו של חיון יכולים להישמע כמו
קלישאות רוחניות של העידן החדש ,איכשהו בפיו
הן נשמעות אמיתיות .גם כשהוא נותן עצה
למעצבים צעירים“ .אני תמיד אומר שאם אתה
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באמת רוצה לעשות משהו מיוחד ,פשוט תהיה
עצמך ,כי בחיים האלו כל אחד ינסה לגרום לך
להיות מישהו אחר .אתה בן אדם מיוחד ,אין עוד
מישהו בדיוק כמוך .יש לך את החוויות שהן
מיוחדות רק לך ,במיוחד אם אתה הולך אחרי
הנתיב שלך ,ומאמין בו .זה כמו לקפוץ באנג’י.
בפעם הראשונה אתה פוחד פחד מוות .בפעם
השנייה או השלישית זה כבר משהו אחר .בסוף
היום ,הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לנסות
להיות מה שאתה .זה כל כך חשוב ,וכולם הולכים
לאיבוד בנקודה הזו ,כשהם מנסים ללכת בעקבות
מה שהם חושבים שיצליח או שיהיה מסחרי .אבל זו
לא הדרך הנכונה .הדרך הנכונה היא הדרך שלך.
השאר זה רק לתת צורה למשהו שהוא לא אתה”.

”אני אף פעם לא בא
לחברה ואומר להם
איך צריך לעשות את
הפרויקט .מצד שני,
כשהבריף השיווקי
כבר מוכן זה לא
הגיוני .אם הם כבר
יודעים מה צריך
לעשות ,אז בשביל מה
הם צריכים אותי?”

בתחילת דרכו קיבל חיון תגובות מעורבות .לצד
הערכה לשבירת הגבולות שלו ,היו גם מי שתהו מה
הקשר בין עבודותיו לבין עיצוב .בספר שיצא לפני
שנתיים ,הסביר חיון את גישתו לעולם העיצוב:
“אני מרגיש שעולם העיצוב משתנה כי הוא כבר
לא עסוק רק בלפתור בעיות .עיצוב היום משמעו
גם להגיד משהו על עצמך ,על העבר ועל הווה,
על המסורות שלך ומאיפה באת .יש יותר מקום
למעצבים; לפני כן המעצב היה מישהו שנחבא
מאחורי הקלעים .המשמעות של המלה עיצוב מאוד
השתנתה .היא בוודאי כבר לא מתייחסת רק לצורה
שעוקבת אחר התפקיד של האוביקט .תשכחו
מהבאוהאוס .הקטגוריות מטשטשות בין כל צורות
היצירה וסוגי העיצוב .אין כבר התעקשות על
הגדרה אם זה עיצוב או אמנות .זו הסיבה שזה רגע
מאוד מעניין”.
מאז התערוכה הראשונה שהצגת לפני שבע
שנים“ ,בארוק דיגיטלי ים תיכוני” ,מה השתנה?
“קרעתי את התחת” ,שוב הוא פורץ בצחוק.
“אני מסתכל על כל העבודות שלי וזה נראה כמו
אנציקלופדיה ,ועברו רק שבע שנים .אני לומד ,זו
עקומת למידה; זה השינוי .הייתי תמים ,היו הרבה
דברים שלא אהבתי .פתאום אני פופולרי ואנשים
מזהים אותי ,אבל אין לי זמן להיות מפורסם.
זה טיפשי וזה כבר לא באופנה להיות טיפש .זו
הזדמנות גדולה לעשות עוד דברים ,להתרגש
מעוד דברים ולהבין את האנשים ואת החברות
שאיתן אני עובד .למדתי הרבה ,ואני ממשיך
ללמוד כל הזמן”.
איך זה בא לידי ביטוי בעבודות שלך?
“בתחילת הדרך הייתי יותר מגושם .היום אני
כבר שולט יותר בכל תהליך העבודה .העבודה
הופכת למקצועית יותר ,אתה מתבגר ופתאום אתה
מגלה למשל שאתה אוהב לעבוד עם עץ ,חומר
חדש בשבילי .במשך הזמן גם גליתי מה אני הכי
אוהב במקצוע הזה  -לעבוד עם האמנים ובעלי
המלאכה הוותיקים ,ובמקביל לעזור להם להתפתח
ולהמשיך את המסורות שלהם .זה מאוד חשוב”.
אתה מרגיש בר מזל?
“כן ,בוודאי .אני עושה משהו שאני אוהב ,שאני
נהנה ממנו .בשלב זה של חיי אני מבין שכל אחד
יכול לבחור אם להיות מאושר או לא .הרבה אנשים
פונים אלי בבקשה שאעבוד בשבילם .אני חוזר
אליהם ואומר להם שאני יודע שהם פנו אלי גם
בשנה שעברה ,ושנה לפני כן ,אבל זה לא הזמן .אני

רוצה להתמסר למה שאני אוהב ,רוצה ליהנות מזה,
לא רוצה לקחת משהו כי חייבים.
“אני אוהב להיות מופתע .אנשים פוחדים.

תשכחו מבאוהאוס
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פוחדים לאבד את העבודה שלהם ,פוחדים לקחת
סיכונים ,אבל כמו קפיצת הבאנג’י  -אם אתה לא
מסתכן אין תהילה .כשבאתי ל’ביסאזה’ ,שמוציאה
בכל שנה הרבה כסף על היריד במילאנו ,ואמרתי
להם שיש לי חלום ליצור בובת פינוקיו ענקית,
התגובה הראשונה שלהם היתה שאני משוגע ושאלו
מה לזה ולהם .בהתחלה זה היה קצת משוגע ,אבל
הם נכנסו לזה לחלוטין .זה כמו העניין עם המחשב
שלא פעל לקראת המצגת .אולי המצגת החדשה
תהיה יותר טובה? והנה ,גם קיבלת ראיון טוב .זה
מה שאני אוהב”.
יש משהו שהיית רוצה לעשות במיוחד ולא
הספקת עדיין?
“אני הולך עם הזרם .הדבר היחיד שאני רוצה זה
ללמוד ולהנות .היחיד .השאר  -מי שיתקשר אלי ,אם
אני אמצא חן בעיניו ,אם הוא ימצא חן בעיני ,נעבוד
ביחד ,ונהנה .זו הדרך ,אין תוכנית על .יש חברות
שאני אוהב שעדיין לא יצא לנו לעבוד ביחד ,ואולי זה
עוד יקרה ,אבל גם אם לא ,לא יקרה כלום; אעבוד עם
מישהו אחר .אי אפשר לדעת .זה מרגש” .

הקסם של הבלתי צפוי | מיה דבש
חיימה חיון הופך את הכל למשחק
השולחן מרובה הרגליים שעיצב חיימה חיון לחברת “ ”BDהוא אחד מהמוצגים שמשקפים
אולי יותר מכל את הצורך שלו לחמוק מכל הגדרה ואת כתב היד האישי שלו .המשטח הפשוט
למראה הניצב על שש רגליים שונות מקשה על המתבונן לקבוע לאיזה סגנון הוא משתייך  -רגל
אחת בארוקית ,האחרת מושפעת מתנועת העיצוב “ממפיס” האיטלקית ,שבתחילת שנות ה–80
הושפעה מהארט־דקו ,הפופ־ארט והקיטש ,רגל נוספת במראה יפאני ,ואילו האחרונה נראית
כאילו נגנבה מן הקזינו בלאס וגאס .למזלו של חיימה חיון הוא פועל בתקופה בה אחרי שנים של
גלובליזציה ומינימליזם מונוטוני  -השימוש בעיצוב כמקור להבעה אישית הוא משב רוח רענן.
חיון הוא איש רנסנס יצירתי מזן חדש ,שהודות ליכולת שלו לשלב בין תחומים שונים וליצור
יצירי כלאיים על גבול העיצוב־אמנות הוא יוצר שפה סגנונית חדשה .כמי שההשראה שלו באה
מאמנים כמו פרנץ ווסט ,דונלד גוד ,אוגו רונדינונה ובמיוחד ג’ף קונס ,יש לחיון חיבה מיוחדת
לקיטש מתוחכם .זוג האוהבים שעיצב לחברת “יאדרו” הספרדית (שחיון משמש כמנהל האמנותי
שלה) ,של הגבר האוסף אל בין זרועותיו את בת זוגו לנשיקה מלאת אהבה ,נראה כמו סצינה
הלקוחה מטלנובלה דביקה ,אך כזו שאינה חסרה תחכום השמור בעיקר לדמויות של אלמודובר.
הוא מפיח חיים בדמויות שלו כאילו היו יצורים בזכות עצמם.
חיון ,המציב את השעשוע לפני השימושיות ,הופך את הכול למשחק .עם זאת ,נראה שחיון פועל
באופן מחושב בעולם העכשווי ,המבכר את הדימוי על פני המקור .הוא בורא את עצמו כדימוי ,כדמות
הלקוחה מעולם הדימיון הפרטי שלו .כבר משנות ההתבגרות שלו כנער במדריד ומאוחר יותר כמעצב
סקייטבורדים וגולש בסן דייגו ,הקדיש חיון לא מעט מאמץ לבריאת המיתולוגיה הפרטית שלו.
בפורטרטים העצמיים שהוא יוצר יחד עם חברתו האמנית/צלמת ההולנדית נינקה קלונדר
הוא נראה כליצן עם אף פינוקיו ארוך או כארנב ורוד האוחז בידו ראש של זאב עשוי עיסת נייר.
הפורטרטים העליזים שוברים לחלוטין את הדימוי הקלישאתי של מעצב תעשייתי המונע על ידי
חיפוש אחר פתרונות לבעיות פונקציונליות ומבססים את מעמדו של חיון כמעצב כוכב.
חיון מושפע מאוד מעולם האגדות ,מנסה להחיות עולמות נשכחים כמו הקרקס ואגדות
ילדים .הוא מודע לכוחו של הדמיון אבל מונע על ידי הרצון לצייר ולהמציא דברים חדשים כמו
אמן גרפיטי .שנות ההתבגרות שלו במדריד בקרב חבורות הרחוב ,גולשי הסקייטבורדים אמני
הגרפיטי ותערוכות הגרילה בהן לקח חלק ,באים עד היום לידי ביטוי בעבודתו.
הוא משתמש בטכנולוגיה דיגיטלית כדי ליצור אלמנטים גרפיים של סמלים עכשוויים
והיסטוריים והופך אותם לאוביקטים תלת מימדיים .הצבעוניות העזה ,יחד עם האופן שבו הוא
משלב חומרים וצורות באופן שאינו צפוי ,יוצרים את כתב היד הייחודי לו.
אך חוסר העניין שלו בקונבנציות מודרניסטיות אינו נובע רק מתפיסת העולם שגיבש לעצמו
בשנותיו ב– ,Fabricaאלא גם מהעובדה שבארץ הולדתו  -ספרד  -אין מסורת עיצוב מוצר
ארוכת שנים .כך שחיון היה חופשי לפתח את הגישה האישית שלו.
הכותבת היא עורכת התוכן הראשית של מוזיאון העיצוב בחולון ,וכמו כן אוצרת של תערוכות עיצוב שונות.
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