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 הגדרת האיור המקובלת היא הסבר לא מילולי, תוספת חזותית נלווית לטקסט שמבארת את תכנו. אצלי הטקסט הוא חלק בלתי נפרד  •
מהאיורים, אז אולי אני לא בדיוק מאייר. מצד שני אני כנראה המאייר היחיד בארץ שהמילה מאייר מופיעה בשמו, אנגלמאייר. 

 בטור הראשון שאיירתי בעיתונות, "מחלת השבוע" ,איירתי כל מיני מחלות משונות. נתתי לדמויות המצויירות לדבר קצת, רגע לפני שהן  •
מתפגרות. )למשל:  “קוראים לי טינה, מיס ארגנטינה,ואני אלרגית לחצילים בטחינה" )הדמויות בעבודות שלי פטפטניות. בשערי   

 "עכבר העיר" הדמויות תמיד מדברות זו עם זו.)תמונה 1( איור ללא בלון מלל דומה לסרט אילם - הוא יכול להיות מעניין אבל מרגע  •
שהומצא הסרט המדבר אנחנו מעדיפים גם לשמוע את השחקנים.   

•     
 האיור הקולאז'י מאפשר לי לייבא לאיורים  דימויים מעולמות שונים )תמונה 6 )ולהוציא אותם מקונטקסט.  בספרון “כיפה אטומה“  •

מתקופת מלחמת המפרץ )תמונה 7( הציטוט הויזואלי מספרי ילדים משנות החמישים הקצין את האבסורד.       
 בהגדה של פסח שיצרתי העבדים מקללים "פרעה ימ"ש שתיחנק מפילה פלמידה ותחליק על שפיץ של פירמידה" ומברכים   •

 "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה טקילה בהקפצה".  ההגדה נתנה לי הזדמנות ליצור בליל של עברית תנ"כית, ארמית,  •
וסלנג עכשווי )תמונה 9( האיורים  הם קולאז' מצילומי קולנוע )תמונה 8) עטיפות אלבומים, ואנציקלופדיות ישנות. בקיצור שקשוקה 

ויזואלית  . 
 בשנים האחרונות יצרתי עבודות על נושאים יהודיים )תמונה 11) בסדרת איורים של אמהות בתורה מופיעה שרה אמנו )תמונה 10( .  •

האיור הוא נסיון ליצור אצל המתבונן דיסוננס בין עולם הערכים המקובל ובין הטקסט והדימוי.  
•   .    

 באיור שער לגיליון ראש השנה של "עכבר העיר", זבוב שר "בתשרי נתן הדקל" ליד עץ שהטיל את גלליו במדבר )תמונה 4) האיור הוא  •
לא בדיוק הדימוי שאותו מקובל לראות כמתאים לשיר, מאלץ את הצופה להתעמת ולנסח מחדש את עולם הערכים שלו , ולכן גרר 

מחאות מצד קוראים.    
•   .  

 בקולאז'ים שלי  נראים סמני גזירה והדבקה )תמונה 15), זאת לא הדבקה פוטושופית נקייה. חשובה לי המיידיות שבעשייה, אני יכול  •
להדביק גזירי מגזין בלי לחשוש שהאיור יתלכלך כי הלכלוך הוא חלק מהאיור.  

 האפשרות ליצור איורים מהמאגר הויזואלי התרבותי הישראלי , מאוספי ספרים ,צילומים וכרזות, לשלב בהם ציטוטי טקסטים , וכן  •
ההפתעה ותחושת ההרפתקה שקיימת בקולאז', שומרות על העניין שלי ביצירה ועל ההתלהבות שלי ממלאכת האילוסטרציה. 
































