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תקופת 
האבן

רהיטים, גופי תאורה, 
בקבוקי בושם, תכשיטים, 

מופעי מחול, פסלים - 
מה לא עבר תחת ידיו של 
אריק לוי, אחד הכוחות 

המוכרים והחשובים 
ביותר בתעשיית העיצוב 

הבינלאומית כיום. ולמרות 
כל אלה נראה כי לוי תמיד 

חוזר ליצירה האחת שעדיין 
גורמת לשערו לסמור 

Rock–ולחלומותיו לסעור - ה

יובל סער | תצלום: גבריאל בהרליה

איפור ושיער: קארמה לחאם ל"ורד 
ספיבק - בית של איפור"



אשר אריק לוי התקבל 
למחלקה לעיצוב 

תעשייתי בבצלאל הוא 
היה מעט מופתע, מכיוון 

שלא היתה לו תעודת 
בגרות. “אני דיסלקט. 

בשבילי, בגרות זה כמו 
לכבוש את האוורסט. כשהייתי קטן כל הזמן 

אמרו לי שאני עצלן”, הוא מספר. כשהגיע היום 
להסדיר את ענייני הלימודים בבצלאל, הוא נסע 

לירושלים, ואז קרה הדבר הבא: “עליתי לאוטובוס 
בתחנה המרכזית של ירושלים, ופתאום כאילו 

כל העולם נעצר. אני רואה מולי במעבר בן אדם 
מבוגר, בן 65 או 70. הוא התקרב אלי, הסתכל 

עלי, ואמר לי, ‘אתה הולך לבצלאל, נכון?’. 
הסתכלתי עליו בחזרה ועניתי ‘לא’. הדלת של 

האוטובוס עוד לא הספיקה להיסגר, זה הכל קרה 
בשניות שבהן אנשים עדיין עלו והאוטובוס עוד 

לא הספיק לצאת מהתחנה. ירדתי מהאוטובוס 
וחזרתי לתל אביב”.

לאחר כשעה הוא כבר צעד ברחובות תל אביב. 
“נכנסתי הביתה ואמא שלי שאלה אותי ‘מה קרה? 
מה אתה עושה פה? אתה אמור להיות בירושלים, 

זה חלום חייך’. סיפרתי לה את הסיפור, והיא 
אמרה לי, ‘עשית טוב מאוד. אמנם לא תדע 

בחיים אם תצטער או לא, אבל עשית את מה 
שהיית צריך לעשות’. זהו. אחרי זה הדברים כבר 

התגלגלו, הגעתי לאירופה, וקרה מה שקרה. אבל 
זה סיפור אמיתי. אני מאוד מחובר לדברים האלו, 

לתחושות. הכל אצלי מאוד מוחשי, החלום הוא 
מציאות, ודברים כאלו קוראים לי כל הזמן”.

ב–17 השנים האחרונות לוי חי ופועל בפאריס. 
אנחנו נפגשים ביום שישי בבוקר, בבית קפה 

ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, לא רחוק מהסביבה 
שבה גדל בילדותו. לוי הגיע לביקור קצר בן 

חמישה ימים בארץ, וכמנהגו הוא ישן בבית הוריו, 
או כפי שהוא מציין, “מנסה לישון”, פעולה שאם 

זה היה תלוי בו הוא היה מוותר עליה לחלוטין, 
כמי שצריך להספיק לנהל במקביל כ–150 

פרויקטים.
גם אם זה מספר מוגזם, קשה שלא להתרשם 

מהמגוון הרחב של הפרויקטים שלוי היה ועודנו 
מעורב בהם: ריהוט, בקבוקי בושם, מופעי מחול, 

תערוכות אישיות וקבוצתיות, שילוט מבני 
ציבור, תכשיטים, גופי תאורה ועוד. נראה כי לוי 

מתייחס לכך כמצב קיומי. “אני כל הזמן במצב 
של המשכיות. אין שום דבר קבוע בעשייה שלי, 
אני לא עושה שום דבר כמעט שיש לו סוף, וכל 

דבר מושך לדבר חדש. זה גם לא ממש חשוב 
באיזה תחום. זה כמעט גנטי. אני נשלט על ידי 
המוח, והוא עושה בי שמות. אני בובה על חוט 

ללא חוטים. המוח פשוט מפעיל אותי נון־סטופ. 
הלילה ישנתי ארבע שעות. אני לא יכול להפסיק 
את זה. העשייה לא נעצרת, החלומות שלי מאוד 

חדים, מאוד מוחשיים, מאוד עכשוויים. אני קם 
בבוקר עם החלומות. לפעמים זה קשור בעבודה, 

לפעמים לא”.

כל הפחדים כולם

בלילה האחרון היה ללוי חלום מוזר. “גם ככה 
לישון בחדר שלי, שישנתי בו לפני 30 או 40 שנה 
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זה לגמרי מוזר, עם כל הניואנסים, החלומות, 
הפנטסיות והזכרונות. חלמתי שאני יושב בגינה 

שלי בבית בפאריס, ופתאום באה רוח ומפילה את 
עץ הדקל שיש לי בחצר. הרוח נדנדה אותו, הוא 

נפל ונעקר מהאדמה, ואז התעוררתי”.
לוי לא מסתפק רק בלספר על החלום, אלא 
מציע מיד פרשנות שקשורה לאחד העיצובים 

הידועים שלו - “Rock” - מגוון פסלים 
ואובייקטים מצולעים, החל משולחן קפה ועד 

לפסל בגובה שישה מטרים.
“הרבה מהעבודה שלי מתקשרת בזמן האחרון 

לטבע. אני עובד עכשיו על ספר שייצא בדצמבר, 
שעוסק בהתפתחות ובהמשכיות. אם אתה שם 

Rock כזה על הרצפה, על האדמה, הוא ינבט, 
יגדל שורשים, ויצמיח עץ בעל פאות. באמצע 
השבוע שעבר הצבתי את ה–Rock הכי גדול 

שעשיתי עד היום, עבודה בגובה שישה מטרים, 
ולידה היה עץ מייפל יפני קטן. באתי הביתה 

ואמרתי לזואי, החברה שלי, שמייפל יפני בדיוק 
מתאים לנו לגינה. היא הלכה בסוף השבוע וחזרה 
עם מייפל יפני. ביום שבת האחרון עבדתי בגינה 

“למדתי בדרך הקשה. שרצתי בבתי דפוס, 
עשיתי הפרדות צבע, הכל למדתי לבד. חבר 

שהיתה לו אז חברת ביטוח ביקש שאעצב לו לוגו. 
כמובן שאמרתי כן, למרות שלא היה לי מושג מה 

לעשות. ידעתי רק שאני רוצה לעשות את זה”. 
לוי מספר שכבר אז הסתפק בשעות שינה מועטות, 
תוך כדי שהוא מפריך את תדמית הביץ’ בוי שעבר 

מהפך שאוהבים להדביק לו עד היום בעיתונות.
“העבר הוא חלק מהזהות שלי, אבל הביץ’ 
בוי הזה היה קם בחמש בבוקר, ועובד. כשהיו 

גלים היינו רצים לים לגלוש ואחרי כן חוזרים 
לעבודה. הביץ’ בוי הזה צייר באיירבראש על 

1,000 גלשנים, עבד כמו מטורף. היום יותר 
קשה לי למצוא זמן לגלוש. יש סטודיו, ואין ים 

בפאריס, וצריך לנסוע. זה ממש קשה, ולשחות זה 
אמנם נעים, אבל זה לא אותו דבר. אני משתדל 

להעביר סדנאות במקומות שיש בהם ים, בתקופה 
שבים יש גלים, וכשיוצאים לחופש כל המשפחה 

גולשת”.
 מה אתה אוהב בגלישה?

“כל מה שאני עושה אני עושה מתשוקה. 

ושתלתי את המייפל היפני שהיא הביאה”.
אולם, לוי אינו מסתפק בפרשנות המתבקשת 

וממשיך. “הדקל שנפל מסמל את הפחדים שהפסל 
ייפול. זה התרגום שלי, כי עשינו לו יסודות 

כאילו בואינג 747 צריך לעמוד על האף. העצים 
ששתלתי זה גדילה, לידה ומוות, שמתערבבים 

עם העצים שאני מגדל מבחינה תיאורטית בספר. 
בדרך לפה חשבתי בכלל שעכשיו אני רוצה 

לעסוק בעקירה”.

המעצב והים

דרך ארוכה ואינטנסיבית עבר לוי, בן ה–46, 
מאז שהשתחרר מהצבא ועד שהגיע למעמדו 
הנוכחי כאחד המעצבים המפורסמים בעולם. 

במהלך הקריירה שלו הוא כבר הספיק לעבוד 
ולעצב עבור חברות כמו איסי מיאקה, ויטרה, לין 
רוזה, אדידס, קאסינה, פיאט, איקאה, מולטני & 

סי, סווארובסקי ועוד רבים אחרים.
את דרכו החל כמה שהוא מכנה בעצמו “ביץ’ 
בוי”, שאהבתו הגדולה היתה לגלוש בים, שהחל 

לצייר באיירבראש על גלשנים כתחביב. מה 
שהתחיל בשביל הכיף, הפך לפרנסה. הוא פתח 

עם שותפים חנות קטנה מתחת לבית גיבור, 
שנקראה “מרכז הגלישה”, והתחיל לעצב ולייצר 

מוצרים וביגוד לגלישה. במקביל הקים סטודיו 
לעיצוב גרפי.

"כסא לא חייב להיות נוח. אתה יכול 
להיכנס לבתים ויש שם כסא אחד בפינה. 
כן נוח, לא נוח, זה לא משנה. מישהו שם 
אותו שם, הוא התאהב בתכונות הפיסיות 

שלו - בצורה, בצבע, בחומר"

אני בעצם גולש גרוע, אבל אני נהנה. זה נפלא 
בעיני, הפיסיות, המאבק, ההתמודדות ביני לבין 

הים, הגל, התנאים. בשבילי זה התחברות עם 
עצמי, להיות חלק מהים, מהתנועה של המים. 

זה אחד מענפי הספורט שכל הפרמטרים בו 
משתנים - הרוח, המהירות, הגל. כשאתה עושה 

סנואובורדינג ההר נמצא שם, הוא לא זז. אני 
מאוד אוהב להרגיש את הקטנות שהעוצמה של 

הטבע גורמת לי לחוש.
 לא בא לך לפעמים לקחת פסק זמן, להאט את 

הקצב?
“אני לא מסוגל. אני לא עושה כי צריך, 

לא עושה כי מבקשים ממני, לא עושה כי יש 
דדליין, לא עושה כי יש תערוכה. זו עשייה בלתי 

נשלטת. אני לגמרי נהנה מזה, וסובל מזה שאני 
צריך לישון. אם הייתי יכול לא לישון הייתי 

עושה את זה. יש ימים שאני מרגיש עייף, תשוש, 
גמור, אבל אני מתאושש נפשית מזה שאני רואה 

את הדברים לידי. זו לא תשישות בלי תוצאות. 
המוח מנפק לגוף את התמורה למה שהגוף מנפק 
למוח, הוא אומר לו - ‘אתה בסדר’. מודה לו על 

כל האנרגיה.
“כל מה שאנחנו עושים זה למען הכימיקלים 
שהמוח משווק לנו. להיות מתוגמל - ולא משנה 

באיזה דרך, בנשיקה, במשכורת, במחיאות כפיים 
- זה משחרר במוח כימיקלים שגורמים לנו להנאה. 

נפשית, גופנית, רגשית. זה תהליך נצחי”.



מ”ר, לגופי תאורה של לוי שנקנו כולם ע”י 
חברת “לין רוזה”, מה שהעלה את שמו לתודעה 

הציבורית של עולם העיצוב.
13 שנה לאחר מכן, על אף שבאמתחתו תיק 
עבודות מרשים והזמנות לעבוד ולהרצות בכל 

העולם, לוי עדיין לא מרגיש שהוא עשה את זה. 
“אני מרגיש שזה רק מתחיל. אולי. אני עדיין 

לא מרגיש שאני שם, אלא שזה רק מתחיל. 
עשר השנים האחרונות היו המתיחה של הקפיץ, 

שעכשיו נותן לכל המאמץ הזה שחרור. זה משהו 
שגדל ומקבל עוצמה. יש הבדל עצום בין מה 

שאנשים רואים וקוראים לבין המציאות. יש איזו 
פנטסיה לא ברורה, שכולם חושבים שכל כסא 

שיוצא לשוק מייצרים במאות אלפי יחידות.
“60 אחוז ממה שרואים במילאנו לא מגיע 

לחנות, מה שמגיע לחנות לא בהכרח נראה כמו 
מה שראית, ומה שכבר היה בחנות לא בהכרח 
מגיע לשם שוב כי הוא לא בהכרח נמכר. יש 

תחלופה מאוד גדולה. פעם היו מייצרים כסא 
וגם אחרי 50 שנה היית רואה אותו. היום כסא 

שיימכר במשך 50 שנה זה פלא פלאים. נס. 

בעולם העיצוב מוצר שלא נמכר אחרי שלושה 
חודשים לא ייוצר אף פעם. הוא עף מהמדפים 
ונעלם. אני יודע, וזה כואב - רגשית, נפשית, 

פיננסית. כואב בכל מקום”.

מקדונלדס זה בסדר

בשנת 1997 הקים לוי ביחד עם חברו, המעצב 
פיפו ליאוני, את “Ldesign”, החברה שמאפשרת 
ללוי את המסגרת שבאמצעותה הוא יכול לעבוד 

על עבודות אישיות, אמנותיות לצד העבודות 
המסחריות. יחד עם זאת, מבחינתו של לוי אין 

הבדל בין עיצוב בקבוק בושם עבור איסי מיאקה 
או עבודה על תערוכה אישית. לדבריו, “בכולם 

יש פרמטרים שהם לגמרי זהים כמו נוכחות, 
הרמוניה, פרופורציות, איכות של צבע, כל מה 

שמעסיק כל אמן”.
מבחינה זו לוי אינו מבחין בין יצירת אמנות 

לאובייקט מעוצב, ומפתיע בהצהרות שסביר 
להניח שלא מעט מעצבים מהדור הישן ינועו 

מימין למעלה עם כיוון 
השעון: GiantRock, אוסף 
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"אנחנו חיים בתקופת מעבר, שיהיה אפשר 
לבחון רק בעוד 100 שנה. אנחנו האנשים 

הפרה היסטוריים של העתיד, למרות שאנחנו 
אוהבים לחשוב שאנחנו נמצאים בפסגה"

בחוסר נוחות כשישמעו אותן. “כסא לא חייב 
להיות נוח. אנשים היום מתייחסים לא פעם לכסא 

כמו לפסל. אתה יכול להיכנס לבתים ויש שם 
כסא אחד בפינה. כן נוח, לא נוח, זה לא משנה. 

מישהו שם אותו שם, הוא התאהב בתכונות 
הפיסיות שלו - בצורה, בצבע, בחומר.

“אבל אם נקח אגרטל. התפקיד שלו זה 
להחזיק את המים ואת הפרחים. מה קורה 

לאגרטל כשהפרחים מתו? ב–90 אחוז מהמקרים 
לוקחים את האגרטל ושמים אותו בארון. אבל 

אם האגרטל נקנה מאמן זכוכית הוא קודם 
כל פסל, וגם כשאין בו פרחים יש לו איכויות 

שמדברות למי שקנה אותו, משהו שאנשים 
רוצים לחיות איתו”.

אם כך פונקצונליות היא לא הכרחית.
“יופי זה פונקציונליות, רגש זה 

פונקציונליות, כמו גם ארגונומיה או אהבה. 
תחשוב איזה טירוף זה כשבן אדם נכנס לחנות 

ואומר לך ‘אני כל כך אוהב את הכסא הזה’. 
תחשוב על זה. אז מתחיל תהליך - אתה מכניס 

את היד לכיס, מוציא את הארנק, משלם את 
הכסף שאספת במשך דקה או במשך שנה. ולא 

משנה אם זה מכונית או כסא. כל זה מאהבה, 
מלהגיד את המילה אהבה. אני אוהב”.

לוי מביא כדוגמה סיפור מהתקופה שבה עבר 
לפאריס בשנת 1992. “כמה דקות לאחר שקניתי 

אופניים חדשים עברתי ליד חנות אופניים אחרת, 
וראיתי בחוץ אופניים משומשים שעומדים 

למכירה שצועקים אלי ‘אריק, קח אותנו’. זה 
ממגנט אותי, אני מהופנט. אני נכנס לחנות ואומר 
למוכר שאני רוצה את האופניים האלו, ושבתמורה 

אתן לו את האופניים החדשים שלי. המוכר חשב 
שאני מטורף, וניסה להסביר לי שהאופניים שלי 

שווים פי שניים מהאופניים שאני רוצה. הוא חשב 
שיש פה טריק, לא ידע איך לאכול את זה, אבל 

בסוף, אחרי רבע שעה של שכנועים, הוא הסכים. 
השארתי לו את האופניים החדשים, לקחתי את 

הישנים, ועד היום יש לי אותם, אני נוסע עליהם 
ואוהב אותם. 17 שנה, אחלה אופניים”.

אין בזה משהו קצת עצוב, שאת האהבה אנחנו 
מתעלים למשהו קפיטליסטי כל כך?

“ממש לא”.
למה צריך עוד כסאות? אין גם ככה מספיק? 

למה לקנות משהו שאני לא באמת צריך?
“אתה גם לא צריך עוד פסל או עוד תמונה. 

אבל למה צריך עוד? לך זה עוד. למי שלא היה לו 
כסא זה הכסא הראשון שלו בחיים. להרבה מאוד 

מאוכלוסיית העולם שרק עכשיו שמעו מה זה 
דירה ויצאו מהאוהל אין כסא. התרבות משתנה, 

יש יותר צרכנים. למה צריך כל כך הרבה פרות? 
כי אנשים אוכלים. מה, מקדונלדס זה לא בסדר 
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מותח את הקפיץ

בגיל 28 עבר לוי לגור בז’נבה שבשוויץ, ביחד 
עם חברתו דאז, שהחליטה ללמוד ריקוד. לוי 

 ”Art Center–התקבל ללימודי עיצוב תעשייתי ב
”College of Design - תקופה שאותה הוא 
מדמה היום כחזרה על השירות הצבאי מבחינת 

העומס.
”זה היה כמו מרוץ משוכות רק שכל משוכה 

היתה קיר. אני רץ, רץ, רץ, ובום. הייתי בן 
28, מבוגר יותר מהילדים שלומדים איתי שם 

ומדברים ארבע שפות באופן שוטף, כותבים 
וקוראים ועוברים משפה לשפה כמו שאנחנו 

עוברים מעברית לעברית. זה פשוט ייבש אותי. 
האנגלית העילגת שהיתה לי בעבר, העברית שלא 
עוזרת שם, זה היה מאוד קשה. העובדה שלא היתה 

לי בגרות הכריחה אותי לעשות לימודי השלמה 
בערבים. בקיצור - עשיתי את הצבא עוד פעם.

”המכשול העיקרי היה החוסר שאי אפשר 
לתאר אותו, הריק הזה, של תרבות, של שפות, של 

דרך חיים, של כל הדברים שלא חוויתי כשהייתי 
בארץ. למשל, באחד השיעורים בתולדות העיצוב, 
המורה הראה 100 שקופיות וצריך היה לדעת מה 
שם העבודה, מי עשה אותה ומתי היא נוצרה. אני 

לא יודע אם היום אני יכול לקבל 100 מ–100. 
הממוצע בכיתה היה בערך 60 אחוז, ואני ידעתי 
נכון רק שלוש תשובות, וגם הן לא היה מלאות. 

אם הכרתי את העבודה, לא ידעתי באיזו שנה היא 
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נעשתה. אם ידעתי מי האמן, לא ידעתי מאיפה 
הוא. זה היה מטורף”.

איך התמודדת עם זה?
”היתה לי אמביציה מטורפת. עד היום אני מאוד 
תחרותי, מאד שאפתן, זה חלק מהרצון להצליח. לא 

בשביל אחרים אלא בשביל עצמי - להצליח לעשות 
את הדברים שאני חולם עליהם ורוצה לעשות 

אותם”.

באיזה שלב בקריירה הרגשת שעשית את זה?
”אם צריך לשים את האצבע על נקודה אחת, 

הנקודה שבה הרגשתי ששמים לב אלי היתה 
בתערוכה בפאריס בשנת 1996, שהתקיימה 
 light‘ בגלריה בשם ‘פסאז’ דה רייט’, בשם

light’, משחק מילים על הקשר שבין אור 
למשקל”.

בתערוכה זו הוקדש כל שטח הגלריה, 300 

תצלום: אריק מרסייר



היעדר קונספט | סוזאן טרוקמה

כי אנשים אוכלים?”.
יהיה מי שיגיד שגם מקדונלדס זה לא בסדר.

“אנשים קמים בבוקר וצריכים לאכול. אבל מה 
זה כסא ושולחן? הם בסך הכל ‘מערכות נוגדות 

כוח משיכה’. כל מה שכסא עושה זה למנוע 
ממך ליפול לרצפה. אם הוא נוח או לא זה כבר 

סיפור אחר. לכל אחד בעולם יש את הכסא שלו 
- בגודל, בפרופורציות, בטעם, בנוחות, ברכות, 

וכן הלאה. אין אפשרות בעולם שכסא אחד יענה 
על צורך של כולם. זה חלק מהסיבות שנולדים 

מוצרים חדשים”.

שולחן או פסל?

אחד המאפיינים של העבודות של לוי, 
ובמיוחד של העבודות האישיות, הלא מסחריות 

שלו, הוא שהן מאתגרות את הצופה. עבודות 
אלו הן חלק ממגמת טשטוש הגבולות שבין 

עולם האמנות לעולם העיצוב, שבאה לידי ביטוי 
בשנים האחרונות, בעיקר בעולם העיצוב. למשל, 

מנורה שמשולבת בכסא או בשרפרף, שגורמת 
לצופה לשאול מה זה, מה עושים עם זה, או 

סט של פסלים שאופן ההצבה שלהם נקבע על 

ידי המשתמש. “האינטרפטציה והשימוש הלא 
צפוי של מי שבבעלותו האובייקט חשובים לי. 
כשמישהו שם על השולחן חפצים בסדר שלו, 

ואתה מזיז בטעות, הוא יגיד לך ‘למה הזזת’. זה 
מה שמעניין אותי”.

לוי מספר על הפנטסיה שלו להוציא ספר, 
שייקרא “לאחר חמש שנים”, שיספר מה קורה 

לאובייקטים שלו לאחר חמש שנים של שימוש. 
“עוד לא הצלחתי לשכנע אף אחד מהייצרנים 
שאיתם אני עובד לצרף גלויה לכל אוביקט עם 

בקשה לשלוח לי תמונות של המוצר חמש שנים 

“אני שילוב ייחודי מתוך 46 מיליון אפשרויות גנטיות”, עונה אריק 
לוי לשאלה מי הוא. זו אולי תשובה לא שגרתית, אך החיוך הרחב שבא 

בעקבותיה מפרק את הסצנה מכל מתח. “אני אוהב לחתור תחת המוסכמות, 
ואפשר לעשות את זה בהרבה דרכים. חתרנות אינה דבר הפיך, היא עניין 

מורכב”, לוי מסביר. אין הרבה דברים שעונים להגדרה “רגיל” אצל המעצב. 
אמנם הוא ידוע בעיקר בעיצוב רהיטים ליצרניות ברחבי העולם, אך הוא 

סבור ש”העולם הוא אנשים, לא שולחנות וכיסאות”.
שש שנים בלבד חלפו מאז פרצו עיצוביו של אריק לוי לתודעה 

הבינלאומית, באמצעות חפצי הנוי שעיצב, ובעיקר הפמוטים, למותג 
הטורקי “גאיה וג’ינו”, אך הוא כבר הספיק לצבור בהן הישגים של תקופת 
חיים שלמה. השנה אף העניקה לו ממשלת צרפת את אות לגיון הכבוד על 

תרומתו לאמנויות. הוא פועל בכל תחום - מבקבוקי בושם שעיצב לאיסי 
מיאקה ועד המערכת המשרדית Workit שתכנן לוויטרה,  )שניהם ב–2009 (, 

ועדכון העיצוב של מכונית הפיאט 500 - והוא יכול לעצב כל מה שתרצו, 
ובלבד שיוכל למצוא את הזמן לכך. הוא עיצב רהיטים לשלל יצרניות - 

קסינה, זנוטה, לין רוזה - ודוגמאות רבות מהם מכבדות בנוכחותן אוספי קבע 
 ) MoMA(  במוזיאונים המובילים בעולם, בינהם המוזיאון לאמנות מודרנית
וה־MAD, שניהם בניו יורק; היצירות שעיצב על פי הזמנה, ובתוכן סדרת 
ה־- Rock אוסף שולחנות בגימור מלוטש מאוד, מוצגות בבתי המכירות 

היוקרתיים ביותר בעולם ונמכרות במחירים של פריטי אמנות.
לוי הוא מורה, פילוסוף, גורו לענייני שיווק ואמן הטכניקה. עבודתו 

כוללת גם עשייה קולנועית, צילום ועיצוב אופנה  )בתחום זה הוא גבר על 
מגבלות הטכנולוגיה והציג תפרים מולחמים, ולא תפורים, לקו הלבשה 

קוריאני (. כישוריו של לוי נרחבים ותחומי התעניינותו עמוקים, אך 
הפילוסופיה שלו עדיין משמרת איזה תום בסיסי. “החיים הם מערכת של 

סמלים וסימנים”, הוא אומר, “ודבר אינו באמת כפי שהוא נראה”.
“אוסמוזיס” - תערוכת היחיד האחרונה שלו שנערכה במילאנו השנה, 

הוצגה ב”קריסטל סווארובסקי פאלאס”, שם הוצגו קודם לכן בין השאר 
עבודותיהם של זאהה חדיד, האחים קמפנה ורוס לאבגרוב. בחלל התעשייתי 

של המקום הוא הציב שלדי מתכת צבועים, בצדי הכניסה לחדר מוארך. אחרי 
הצורות עצומות הממדים, שעוצבו כחיקוי לאבן מסותתת, הוצגו בהמשך 

שולחנות ה־Rock המזוהים עימו, בגימור של אבקה נוצצת. בהמשך החלל 
המבוכי  )לוי כינה אותו “מסע”, והגדיר את נתיבו באמצעות שטיח שעיצב 

לחברת טאי פינג הסינית (, ניצבו שולחנות העשויים בולי עץ עצומי ממדים, 
תומכים בפסלי Rock מגנטיים מיניאטוריים, “נוף שולחני” שנועד להזזה 
באמצעות האצבעות, ולבסוף, כפינאלה, מיצב אינטראקטיבי של קול ואור.
ספקנים יאמרו בוודאי כי היעדר השימוש בקריסטל, בתערוכה שנוצרה 

עבור חברת קריסטל, היא הדרך היחידה להפיק מערך עצום כל כך של 
חפצים ומבנים תחת קורת גג אחד, הן מבחינת מימון והן מנקודת מבט 

מעשית. אך משיחה עם האמן ברור כי המוטיבציה שלו באמת נבעה מתשוקה 
לתרגום עכשווי, וכי היא מסמנת מעבר מן המילולי אל המטאפורי.

אריק לוי, המתגורר כיום בפאריס, הציג את תערוכת היחיד הראשונה שלו 

ב–2008. התערוכה, “Absent Nature”, שהוצגה בגלריה של ריצ’רד רייט 
בשיקגו, נמכרה כולה בערב הפתיחה, לרבות קטעי קול שבהם נשמע אריק 

חוטב עצים בגרזן. ההיעדר כקונספט מרתק את לוי, מאחר שלו עצמו חסרים 
דברים שונים - מולדתו, משפחתו שהותיר מאחוריו, ואצבע מורה מתאונת 

עבודה שעבר עם מסור סרט. לוי, המיוצג בידי סוחר אמנות טרנסאטלנטי, קני 
שכטר, הציג את עבודת הסטודיו שעשה על פי הזמנה במיאמי וקצר תשואות. 

“עיצוב הוא שריר שיוצא משליטה. אני פשוט לא יכול לעצור בעצמי”.
לוי נולד בתל אביב ב–1963. בצעירותו עסק בגלישת גלים, ולאחר 

שירותו הצבאי הוא פתח חנות גלישה, בה מכר גלשנים בעיצובו. גם היום 
הוא עדיין גולש מסור, והוא מקדיש לבילוי במים חודש שלם מדי קיץ. 

“הגולש הפרחח”, כהגדרתו, נהפך לסטודנט בוגר ונרשם בסופו של דבר 
לארט סנטר קולג’ בשווייץ, שם סיים ב–1991 לימודי עיצוב תעשייתי 

בהצטיינות. הצלחתו הבינלאומית הראשונה היתה כשזכה בתחרות סייקו 
אפסון, הצלחה שהכתה גלים והזניקה אותו אל תוך העולם העסקי של 

העיצוב. לאחר תקופה ביפאן, שם גיבש לוי כמה מרעיונותיו וייצר פריטים 
חד פעמיים לתערוכה, הוא חזר לאירופה ועיצב תפאורות ליצירות מחול.

לוי עובד כעת מפאריס עם צוותו, 20 מעצבים ואמנים גרפיים 
המרכיבים את Ldesign, משרד העיצוב המשותף לו ולפיפו ליאוני. 

המשרד עוסק בין השאר במיתוג ובבניית זהות מותג, תחום עליו מופקד 
ליאוני - בנו של ליאו ליאוני המנוח, שהיה מאייר ספרים ששימש כיועץ 

לעיצוב גרפי באוליווטי ובמוזיאון לאמנות מודרנית במנהטן, וכן מרצה 
לעיצוב. ייחוסו של פיפו והכישורים הגרפיים הטבעיים שלו, בצירוף 

ההבנה של לוי בחומרים, בצורה ובחלל, יצרו שידוך מצוין. מבחינת פיפו 
הסמלים הם מילוליים, ומבחינת אריק - צורניים ומטאפוריים.

לוי מקפיד לשמור על עקרונות וערכים באופן אדוק, לצד ההבעה חסרת 
הרסן המאפיינת את גישתו האינטואיטיבית והאינטליגנטית. עבודתו 

הקפדנית מבחינה קונספטואלית זוכה, ובצדק, להערכה רבה מצד המומחים, 
והוא ממשיך להפתיע את מעריציו ואת המבקרים כאשר הוא מתגלה כחוקר 
המגלה צפנים גנטיים. הצגת עבודתו הנוכחית תושק בדצמבר במיאמי. זוהי 

סדרה של עצים מצולעים בעלי פאות, שיש להם חיים משל עצמם, והם בעלי 
ד־נ־א. בנוסף הוא גם ממשיך לעצב רהיטים ומוצרים; כיסא חדש שעיצב 

לחברת הענק האמריקאית “ברנהרדט דיזיין”, יושק בניו יורק בחודש מאי.
אשר לתוכניות לעתיד - הוא יציג תערוכת יחיד נוספת באיסטנבול 

בשנת 2010, והוא מקווה לשמוע ממוזיאון העיצוב בחולון, שעתיד להיפתח 
בתחילת השנה הקרובה. “מוזיאון ציבורי לאמנות ברמה שכזאת הוא 

הישג פנטסטי לישראל. נראה שרון  )ארד ( עשה עבודה טובה”, הוא אומר 
בהתייחסו לתכנון המבנה. המוזיאון בחולון ינהג בחוכמה אם ינצל את הכוכב 

הבינלאומי יליד הארץ. “תמיד מעניין לראות גישה של אוצר”, מסכם לוי, 
 .נדיב עד הרגע האחרון

* הכותבת היא חוקרת עיצוב ואדריכלות, אוצרת ומעצבת רהיטים. כתבה 
בעבר לניו יורק טיימס, ולמגזינים Architectural Digest ו־Wallpaper, בו 

שימשה שנים ארוכות כעורכת מדור אדריכלות ועיצוב
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 אריק לוי מוכר בעיקר בזכות עיצובי הרהיטים שלו, אבל הפילוסופיה ותחומי העניין והעיסוק שלו מעידים יותר מכל 
כי אם רק יהיה לו זמן - יוכל לעצב כל שיעלה על רוחו. לתשומת ליבם של אוצרי המוזיאון לעיצוב בחולון



אחרי שהוא נקנה”.
זה משנה לך אם זה עיצוב או אמנות?

“לי לא, אבל בסופו של דבר זה מאוד משנה. 
אי אפשר להתעלם מהקונטקסט. אם אתה מציג 
עבודה בתערוכת הרהיטים במילאנו, מסתכלים 

על זה כריהוט, גם היום כבר יש לזה פתיחות 
אחרת. אני אוהב כשאנשים לא יודעים מה לשאול, 

כשהשאלה הראשונה לא יוצאת להם מהפה, והם 
מתחילים להמהם, להגיד מה זה מזכיר להם, ולא 

מתחילים לשאול אם זה נוח, או מאיזה חומר זה 
עשוי. אני לא מתבייש לקרוא ל–Rock שלי 

שולחן קפה, ואני לא מתבייש לקרוא להם פסל.
“יש מושג שמשתמשים בו באמריקה ולא 

משתמשים בו באירופה - אמנות שימושית. זה 
מעניין. אתה יכול להסתכל על אמן כמו פרנץ 

ווסט, אמן שאני מאוד מעריך, עושה כסאות 
שעולים 3,000 יורו, מצינור מתכת מולחם 

ומרצועת בד. כסאות. זה לא פסל. המונחים 
מתבלבלים והעולם שבו אנו נמצאים מאפשר לנו 

לזוז ממקום למקום”.
?Rock–מאיפה התחיל העיסוק בצורה של ה

“זה משהו שתמיד עניין אותי, הקשר בין 
אמנות להנדסה, ההשפעה ההדדית בין אמנות 

למדע ולתעשייה, והנסיון לתת צורה תלת 
ממדית לנוסחאות מתמטיות. שרשרת הדי־אן־איי 

למשל, היא תוצאה של קשר ישיר בין אמנות 
להנדסה ביולוגית. זה לגמרי פסל”.

לוי מספר על ראשית התהליך שהביא 
להיווצרותו של ה–Rock בשנת 2001. “זה 

בדרך כלל היה בימי שבת בסטודיו כשלא היה 
אף אחד, אין רעש, אין טלפונים, אין מחשב. אני 

נכנס לסדנה ומתחיל להוריד, לחתוך, נשאר 
ביד עם איזשהו אובייקט או פסל בגודל כף היד, 

שמרגיש כמו אבן כי זה משהו שאתה יכול לזרוק. 
כשהסתכלתי עליו בפעם הראשונה זו היתה 

המילה שיצאה לי מהפה - Rock. זה מתייחס 
לאוביקט ביולוגי, שגדל תוך כדי התפרצות 

של לבה או תנועה של לוחות טקטוניים. משהו 
שנוצר מבפנים ולא מבחוץ".

סלט ירקות של שפות

במהלך הראיון לוי מדבר בעברית שוטפת, 
אולם מדי פעם הוא מוצא את עצמו מחפש את 

התרגום המדויק למונח מאנגלית או מצרפתית. 
“יש לי בראש סלט ירקות של שפות ומושגים”, 

הוא אומר, ומספר שהשפה שבה הוא חושב תלויה 
במיקום הפרויקט שעליו הוא עובד. בכל מקרה 

לכתוב הוא כותב רק באנגלית.

איך אתה תופס את עצמך? כמעצב ישראלי? 
צרפתי? אזרח העולם? זה מעסיק אותך בכלל?

“ממש לא. העבר של הזהות התרבותית 
שלי מישראל. השורשים שלה בישראל. המצב 

הגיאוגרפי־פוליטי של המדינה הזו: המלחמות, 
הצבא, המילואים, התשוקה, ההמצאתיות - 
אפשר לתרגם אותם לווירטואוזיות, לכושר 

המצאה, וליכולת להמציא את עצמך מחדש, 
אנרגיות שאין במקום אחר. אלו דברים חיוביים. 

התרבות היהודית היא בהחלט תרבות שאי אפשר 
להתעלם ממנה, והחיבור למקום הוא דבר חשוב. 
להגיד שהעבודה שלי היא אחד לאחד מראה או 

השתקפות של זה - לא.
“יש כמובן לכל מקום ניואנסים. כשאתה 

שומע מוסיקה ישראלית יש לה גוון מסוים, משהו 
בטון, בצבע. כשאתה מסתכל על עיצוב שמגיע 

מישראל, אתה יכול למצוא דברים שקשורים 
בהמצאתיות, בהישרדות, בהתחכמות, אפשר 

לקרוא לזה חלטורה מקצועית. חלטורה זו מילה 
מדהימה. חלטורה זו וירטואוזיות, יש בחלטורה 

דברים מאוד חיוביים. אולי אני אקרא לתערוכה 
הבאה שלי חלטורה?”.

אז מבחינתך כשאתה עושה...

“אני פשוט עושה. אנחנו חיים בתקופה של 
מעבר, שיהיה אפשר לבחון רק בעוד 100 שנה. 

אנחנו האנשים הפרה היסטוריים של העתיד, 
למרות שאנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו נמצאים 
בפסגה, ויש לנו טלפונים סלולריים שכשאנחנו 
נוגעים במסך שלהם מתרחש איזשהו קסם. בסך 

הכל בני האדם לא ממש השתנו. כולם קמים 
בבוקר וצריכים לעשות פיפי. כשיש לך חום אתה 

לוקח אקמול, לא משנה מי אתה ומאיפה באת. 
העולם השתנה תודות להמצאתיות ולאישיות של 

המין האנושי, אבל הבן אדם עצמו, המכונה, לא 
השתנתה כמעט. למדנו להשתמש בכלים חדשים, 
אנחנו משתמשים באגודלים. האגודל נולד מחדש. 
מזל שלא הלך לי אגודל. היתה לי בעיה בסמסים”.

לוי מתייחס לתאונה שקרתה לו בשנת 
1992. בזמן שעבד עם מסור שולחן, האצבע 

המורה ביד שמאל נגדעה. “באופן כללי העבודה 
שלי מאוד קשורה בחוסר, בהיעדר, אבל אצלי 

מדובר במושג עם אסוציאציה חיובית”, הוא 
אומר. “העדר הוא לא מושג שלילי מבחינתי. 
יש בו אסוציאציה של השלמה - החלק החסר 
בשבילי הוא החלק המשלים. חסרה לי אצבע, 

והאצבע שלא שם היא החלק המשלים שלה, זו 
לא האצבע החסרה. האהבה לבן אדם שלא נמצא 
היא החוויה המשלימה ולא החוסר שלו. בקיצור, 
אני פוזיטיביסט, רואה רק את החיובי. מזהה את 
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השלילי אבל מטפל בו בחיוביות”.
לקראת סוף הראיון מוציא לוי את המחשב 

הנייד שלו ומציג תמונות שצולמו בזמן ההצבה 
של פסל ה–Rock בגובה ששת המטרים, שאותו 
התקין בחצר בית של אספן פרטי בחבל נורמנדי 

בצרפת.
“בהתחלה ה–Rock הכי גדול היה ברוחב של 

1.20. כשאתה שם אותו בסביבה ביתית הוא נותן 
תחושה של שולחן קפה. אתה יכול גם להציב 

אותו במאונך ואז אתה יכול לשים עליו פסל של 
ג’קומטי, אם יש לך. אז הוא פסל בפני עצמו. 
אתה אומר Rock אבל זה לא באמת אבן. אם 

אתה שם אותו בבית - הכנסת את הטבע לתוך 
הבית. אם אתה שם אותו בחוץ בגינה, זה נהיה 

מטאוריט. אבל אז אתה לא יכול לקרוא לו אבן, 
כי הוא בנוי מחומר אחר”.

כשהוא עובר על התמונות קשה שלא להבחין 
בהתרגשות שלו. “עבדנו על הפסל הזה במשך 
שנתיים. כשהורדנו את העטיפה השערות שלי 
עמדו. זה היה מרגש עד דמעות, מה שלא קרה 

לי אף פעם מכסא, משולחן או מספה. אולי שם 
טמונים ההבדלים בין אמנות לעיצוב. היחסיות 
שלו לסביבה, ליער, משתנה כל הזמן. זה הכל 

אודות אור. הוא עצמו מתגלה רק בגלל מה 
שמשתקף בו מהסביבה. אם אין אור הוא נעלם, 

ובלילה הוא תלוי באור הירח. כל תזוזה שלך 
גורמת לו להיראות כמו משהו אחר. זה כבר לא 

שולחן קפה. זה פסל. כשהראיתי את זה לאמא 
שלי בפעם הראשונה היא שאלה אותי איך 

עשיתי את זה שקוף. אתה לא יודע על מה אתה 
מסתכל. זה עולם אחר”.

כשאני מציין שעל אף שאני שיודע כי מדובר 
בעבודה ידנית ה–Rock נראה כמו תוצאה של 
תוכנת מחשב, לוי קופץ להגן על יצירתו: “זה 
אולי נראה כמו משהו שנעשה בתוכנה אבל זה 

הכי ‘הנד מייד’. אין יותר ‘הנד מייד’ מזה. זה לקח 
חודשים של פולישינג, של עבודת יד, להביא את 

זה למצב הזה”.
אתה לא מפחד שהעיסוק שחוזר על עצמו בצורה 

של ה–Rock יגרום לאנשים להגיד שאתה חוזר 
על עצמך, שאתה איש של טריק אחד?

“נכנסת לאתר שלי וראית שיש שם טבעות, 
תחתונים, פסלים, בקבוקי בושם, ריהוט? ה–

Rock הוא רק חלק קטן מהעשייה שלי, קטן אבל 
חשוב. כל מולקולה בעשייה שלי היא חשובה 
בפני עצמה. חלק מהדי־אן־איי שלי. אם אתה 

מוציא אותו, אין שרשרת - אריק נעלם. אם אתה 
מושך את ה–Rock החוצה - אריק נעלם. לא 

  .”נעלם, מתפרק. הופך למוטציה, למישהו אחר

אין שום דבר קבוע בעשייה שלי, אני לא עושה שום דבר כמעט שיש 
לו סוף, וכל דבר מושך לדבר חדש. זה גם לא ממש חשוב באיזה 

תחום. זה כמעט גנטי. אני נשלט על ידי המוח, והוא עושה בי שמות. 
אני בובה על חוט ללא חוטים. המוח פשוט מפעיל אותי נון-סטופ


