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בוטחת,  ביד  מבוצעים  רותם  עפר  של  הגרפיט  עיפרון  רישומי 

מדויקת, מזוהה. מדובר ביצירה עמלנית שניכר כי מושקעות בה 

שעות עבודה מרובות ותעצומות ריכוז גדולות.

העבודות מתאפיינות בריבוי פרטים, בדגש על חומריות ומשטחים, 

כשעל הכל מנצחת התייחסות לאור ולצל — עד שקשה להבדיל 

ניתן  שני  במבט  ולא בצילום.  ראשון שהמדובר ברישום  במבט 

לראות שבניגוד לצילום, אין אפקט של אזור ללא מיקוד )פוקוס(; 

כל הרישום עשוי במיקוד אחיד ומדויק.

בפירוק  ובצל,  באור  הארכיטקטוני,  במבנה  לעיסוק  בנוסף 

הרישומים  במרבית  מופיעים  השונים,  האלמנטים  של  והרכבה 

שהחלל  בשעה  קטן”,  “סיפור  שמספרות  אנושיות,  סיטואציות 

הציבורי משמש כסיפור מסגרת.

ההבנה  ובין  כצילום  העבודות  של  הראשוני  הזיהוי  בין  הפער 

אפקט  את  יוצר  ומשמעויות,  פרטים  מרּוּבי  רישומים,  שאלה 

ההפתעה. בניגוד ליצירות אחרות, שבהן הצופה נוהג להתרחק 

מהעבודה כדי לראותה בשלמותה ולהבינה, עבודותיו של רותם 

מושכות את הצופה להתקרב אליהן יותר ויותר.

בתערוכה זו עוסק רותם בארבעה נושאים: תחנות רכבת, בתי קפה, 

נשים וצמחייה, כשהמקשר ביניהם הוא הארעי, הזמני, המתחלף. 

תחנות המעבר שבחר רותם לרשום מייצגות את תחנות חייו.

הבחירה בתחנות רכבת היא טעונה. אומנם מדובר בחלל, שמאפשר 

לרותם להפגין את יכולת הרישום הגבוהה שלו בכניסה לפרטי 

פרטים, בכל השתקפות של אור וצל על גבי החומרים, 

המשטחים השונים ועומק החלל. אך מעבר לכך, לא ניתן להתעלם 

מחיבור שלוש המילים “תחנת רכבת בגרמניה”, עם כל ההקשרים 

כאשר  תפנית  מקבל  זה  נושא  לכך;  הנלוות  והאסוציאציות 

מתבוננים בתחנות העכשוויות, שאינן מזכירות את תחנות הרכבת 

מתקופת מלחמת העולם השנייה. ושוב, בכניסה לפרטי התמונה, 

האקספרסיביות  הדיוק,  את  מלחוש  להימנע  יכול  אינו  הצופה 

בעבודות.  וה”ייקי”  הגרמני  לנושא  המתחברות  והרומנטיות 

ליצירה,  הצופה  בין  המפתיע  לקשר  נוסף  נדבך  מוסיף  הנושא 

בשעה הוא נחשף לנושא הגרמני בפרשנות השונה שלו.

ואשר  העבודות,  במרבית  שנמצאים  בשעונים,  עולה  הזמן  אלמנט 

מייצגים את התייחסותו של האמן לזמן ולדיוק. גם הצמחייה שבעבודות 

היא טבעית, פראית ומדגישה את הזמני — את הדרך, את המסע. 

אלה  נשים.  גם  האמן  מציג  קפה,  ולבתי  רכבת  לתחנות  בנוסף 

נשים בודדות, מכונסות בעולמן. אותן נשים, בנות–זוג לשעבר 

של האמן, דומות זו לזו עד שניתן לחשוב כי מדובר באשה אחת, 

בדומה לתחנות השונות שנראות כתחנה אחת. הנשים, כמו שאר 

הנושאים, מדגישות את הארעי ברישומיו של רותם ומהוות ניגוד 

חד לטכניקת הציור המדויקת, היציבה, הקבועה והמסורתית.

הכוח הרב של העבודות, מעבר ליכולות הטכניות המרשימות, מגיע 

ובין  הקלאסית  והטכניקה  המסורתי  הנושא  בין  העדין  מהאיזון 

הזמני והנסתר, שעובר כחוט השני בכל העבודות בתערוכה זו.

עופר אלכסנדר אליסון

להתעלם  ניתן  לא  רותם,  עפר  של  יצירותיו  ליד  חולפים  כאשר 

מהחמימות הנעימה שהן משדרות.

מקומות  של  היום–יום,  מחיי  תמונות  בפנינו  מציג  רותם  עפר 

ותחושה  הזדהות  המעוררות  תמונות  ובמנוחה;  בתנועה  ואנשים 

שכל אחת מהדמויות המוצגות בהן יכולה להיות גם אנחנו.

אלא  בצילום,  שמדובר  ולחשוב  לטעות  עלול  ביצירות  המתבונן 

רישום  בטכניקת  שמדובר  לדעת  נוכח  הוא  הרבה  שלהפתעתו 

מדויקת להפליא.

עבודותיו של רותם מותירות רושם עז — הן בשל יופיין, והן בשל 

ההערכה לעבודה העצומה ולדיוק הרב שהושקעו בהן. 

התערוכה שלפנינו מציגה את רישומיו של רותם, המביעים כוח 

ורגישות בעת ובעונה אחת, תוך שימת לב לכל פרט, לכל תנועה 

ולכל הבעה.

ברצוני להודות לעפר רותם על שיתוף הפעולה עם הייטאצ', מקום 

לאמנות עכשווית, בהצגת תערוכת היחיד של עבודותיו.

כמו–כן ברצוני להודות לעופר אלכסנדר אליסון, אוצר התערוכה, 

ולדפנה נאור על יצירת הקשר עם האמן.

המגלים  הייטאצ',  של  הצוות  לאנשי  להודות  ברצוני  לסיום 

מעורבות ועניין רב בתחום האמנות העכשווית במקום שלנו.

אביגדור מלכין, מנכ"ל 

סיפור מסע פתח דבר



רשימת עבודות: 
משמאל הציור השלם ומימין פרט מתוכו

כל העבודות גרפיט על קרטון נטול חומצה

“X 110 ”18 82 ס”מ  1

“ברלינר מורגנפוסט” X 110 82 ס”מ  2

“דרזדן” ]אוסף פרטי[ X 110 82 ס”מ  3

“קלן X 110 ”8 82 ס”מ  4

“קלן X 110 ”3 82 ס”מ  5

“לייפציג” X 110 82 ס”מ  6

“אאידה” X 110 82 ס”מ  7

“עשר וחצי” X 110 82 ס”מ  8

“מדטרניום” ]אוסף משפחת לנדא[ X 110 82 ס”מ  9

“פוצ’יני” X 110 82 ס”מ  10

“מרקט סטריט” ]אוסף פרטי[ X 110 82 ס”מ  11

“וינה” X 92 69 ס”מ  12

“ארלינגטון” X 110 82 ס”מ  13

“דינה” X 80 137 ס”מ  14

“גן מאיר” X 132 82 ס”מ  15

הענין העיקרי שלי בכל העבודות הוא באור, במבנה, ובמרחב. 

מגלים  מורכב  אור  הנראה.  של  היסוד  מרכיבי  הם  וחושך  אור 

ומחלקיקים, בעוד שחושך הוא חסרונו של אור — כלומר, הוא לא 

קיים כישות פיסית. תופעת האור והחושך ממחישה את רעיון היש 

והאין. חוויית הקיום האנושית מושרשת בידיעה שהיא סופנית. 

של  הראשונה  שאלתה  את  מעורר  היידגר,  לפי  האינות,  מושג 

המטאפיסיקה: מדוע יש יקום והוויה במקום לא–כלום?

אני נמנע משימוש בצבע מכמה סיבות: הרעיון שרישום מעורר 

את האינטלקט, וצבע מפעיל את הרגש, מלווה את אמנות המערב 

מאז תקופת הרנסאנס. חוסר בצבע מפנה את התפישה לחוויית 

רוויים באין–ספור הקשרים פסיכולוגיים  המבנה בציור. צבעים 

אוניברסליים  הקשרים  נושאים  ושחור  שלבן  בעוד  ותרבותיים, 

בסיסיים: לבן הוא צבעו של האור הטרום פריזמאטי, והוא מסמן 

מסמן  והוא  האין  של  צבעו  הוא  שחור  טהורה.  חיים  אנרגיית 

מוות. אפור יכול להתפרש כלא–צבע, או כצבעם של השיממון 

והייאוש. עבורי, אפור הוא צבעה של ההכרה — הלבן שבו מכיל 

את כל הצבעים, והשחור הוא כליונם.

תחנת רכבת כדימוי רומזת לטבעם הארעי של זהותנו ומודעותנו 

העצמית, ולתנועתם המתמדת בדרך הנמתחת בין ילדות לזקנה. 

של  כאוסף  לנו  מוכר  שלנו  ה"אני"  ואחרים,  יום  דיוויד  לפי 

רגשות, רצונות, זכרונות ומחשבות; אך מאחר שכל אלה משתנים 

ללא הרף, ה"אני" איננו בהכרח יישות הקיימת בנפרד מהם. 

לבין  אורגניות  צורות  מפריד בין  מונוכרומאטי  צמחייה  רישום 

הפסטוראליות שמשדר צבען הירוק. צמחים נעים לעבר האור, 

התשוקה  בידי  שעוצבו  צורות  אין–ספור  כך  כדי  תוך  ומציגים 

חי. תנועת הצמחייה מבטאת  העזה לשרוד, הפועמת בכל דבר 

ומסמנת אנרגיה ראשונית של התהוות — מה ששופנהאואר קרא 

"רצון" — הכוח המניע את היקום ותכולתו בזמן ובמרחב.

אני מגיע לסטודיו מדי בוקר עם אג'נדה ברורה ורושם כל היום. 

הרישום הוא תהליך של גישוש ובדיקה איך לעשות מה: המטרה 

אלא לגלות  הייצור  פס  על  רישומים  ועוד  עוד  להעביר  איננה 

תוך כדי עבודה דברים שלא ידעתי כשהתחלתי אותה, ולשלב בה 

אלמנטים שלא היו ברישומים קודמים.

עפר רותם
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List of Works:
on the left is The full image and on the right a detail.

All works are graphite on 4 ply archival museum board.

1 ”18“ 110 X 82 cm

2 ”Berliner Morgenpost“ 110 X 82 cm

3 ”Dresden“ ]private collection[ 110 X 82 cm

4 ”Köln 8“ 110 X 82 cm

5 ”Köln 3“ 110 X 82 cm

6 ”Leipzig“ 110 X 82 cm

7 ”Aida“ 110 X 82 cm

8 ”Ten Thirty“ 110 X 82 cm

9 ”Medeterenium“ ]Landa family Collection[ 110 X 82 cm

10 ”Puccini“ 110 X 82 cm

11 ”Market St.“ ]Private collection[ 110 X 82 cm

12 ”Vienna“ 92 X 69 cm

13 ”Arlington“ 110 X 82 cm

14 ”Dina“ 80 X 137 cm

15 ”Gan Meir“ 132 X 82 cm

The drawings are primarily an expression of my interest in light, 

structure, and wide open space. 

Light and dark form the basic elements of vision. Light materializes in 

particles and waves, whereas darkness exists in the absence of light — 

it has no physical properties. The phenomenon of light and darkness 

illustrates the idea of being and nothingness. Human experience of 

existence is rooted in the awareness of its own mortality. The concept 

of Nothingness, according to Heidegger, triggers the first question of 

metaphysics: Why is there something instead of nothing? I.e. why is 

there an existence in a universe instead of nothing at all.

I avoid using color for several reasons: The idea that drawing appeals to 

the intellect, while color excites the emotions, has been ubiquitous in 

western art since the Renaissance. Lack of color draws attention to the 

structure of the image. Colors are fraught with countless psychological 

and cultural references, while black and white carry basic, universal 

connotations: White is the color of light, and signifies pure life energy, 

Black is the color of nothingness, and signifies death. Grey can be 

interpreted as no color at all, or viewed as the color of tedium and 

despair. For me, grey is the color of the mind — the white in it is the 

sum total of all the other colors, and the black is their oblivion. 

The image of a train station alludes to the transient nature of our identity 

and self image as they move ceaselessly on the road that stretches from 

childhood to old age. According to Hume, our self is familiar to us as a 

collection of feelings, desires, memories and ideas, but as in fact all 

these are constantly changing, the self does not necessarily exist as a 

separate entity.

Drawing flora in monochrome separates between organic structures and 

the pastoral feelings evoked by their green color. Plants move toward 

the light, while displaying countless shapes that were formed by the 

overwhelming desire to survive — inherent in every living thing. The 

movement of the plants expresses and points to a primary energy of 

becoming — Schopenhauer called it ”Will“ — the force that moves the 

universe and everything in it in time and in space.

I arrive at the studio each morning with a clear agenda and draw all day. 

The drawing is a process of exploration and assessment how to do what: 

the goal is not to get more and more drawings off the production line, but 

to discover things I didn’t previously know through the drawing process, 

and incorporate new elements not present in the previous drawings.

Ofer Rotem



Ofer Rotem’s graphite pencil drawings are made with a sure, precise, 

identifiable touch. This is obviously a labor intensive undertaking, 

requiring many hours of work and unrelenting concentration.

The works are characterized by a multitude of details, an emphasis on 

textures and surfaces, and a prevailing regard for light and shadow — to the 

point where the drawing can be mistaken for a photograph at first glance. A 

second look will reveal that unlike in a photograph, there are no areas that 

are out of focus; the entire drawing is focused evenly and precisely.

In addition to dealing with architectural structure, light and shadow, 

deconstruction and reconstruction of the various elements, most of the 

drawings present human situations that tell ”a little story“, while the 

public space offers a supporting context.

The gap between the initial identification of the works as photographs 

and the subsequent realization that they are drawings, rife with details 

and meanings, creates an effect of surprise. Unlike other works, where 

the viewer tends to step further away from the work in order to see it 

in its entirety and comprehend it, Rotem’s works entice the viewer to 

step closer and closer to them.

In this exhibition, Rotem is concerned with four subjects: train 

stations, cafés, women and flora, which are all linked by the transitory, 

impermanent, and shifting. The transit stations that Rotem chose to draw 

represent the stations in his life. 

The choice of train stations is loaded. Obviously this subject provides a 

space that allows Rotem to demonstrate his high level of draftsmanship 

by delving into small details, varied reflections of light and shadow 

on different surfaces and textures, and the sheer depth of space. Still, 

it’s impossible to ignore the combination of the words ”a train station 

in Germany“, with all of the connotations and associations that are related 

to it. This subject however takes a twist when looking at the contemporary 

stations, which do not look like the stations from the World War Two era. 

Again, when looking at the details of the drawing, the viewer cannot help 

but feel the precision, expressiveness and Romantic sensibility that link 

it to the German subject matter in the drawings. The subjects add another 

layer to the surprising connection between the viewer and the artwork, as 

he or she is exposed to the German subject in its differing elucidations. 

The element of time is brought up through the clocks, present in most 

of the works, which represent the artist’s relationship with time and 

precision. The flora in the works is natural, wild, and emphasizes the 

temporary — the road, the journey.

In addition to train stations, flora, and cafés, the artist also presents 

women. These are solitary figures, wrapped up in their own worlds. These 

women, former lovers of the artist, look alike, and can be mistaken to be 

the same woman, similarly to the different stations which all look like 

one and the same station. The women, like the other subjects, emphasize 

the transitory in Rotem’s drawings and constitute a sharp contrast to the 

precise, steady, constant and traditional drawing technique.

The great power of the works, beyond the impressive technical faculty, 

comes from the delicate balance between the traditional themes and 

classic technique, and the fleeting and hidden, which runs its thread 

throughout all the works in this exhibition.

Ofer Alexander Elison

When passing by Ofer Rotem’s drawings, it’s impossible to ignore the 

pleasant warmth they radiate. Rotem presents us with scenes from everyday 

life, of places and people in motion and at rest. We feel close to the 

images, as if any one of the figures in the picture could be us.

Some viewers may mistake the work to be a photograph, but to their great 

surprise it turns out to be the end result of a highly meticulous drawing 

technique.

Rotem’s works leave a powerful impression both because of their beauty 

and also by inspiring admiration for the extensive labor and painstaking 

precision invested in making them.

This exhibition presents Rotem’s drawings: forceful and perceptive at 

once, while paying close attention to every detail, every movement, and 

every expression.

I would like to thank Ofer Rotem for his affiliation with Hightouch, A Place 

for Contemporary Art, in staging the solo exhibition of his artwork.

I would also like to thank Ofer Alexander Elison, the exhibition’s curator, 

and Dafna Naor, who initiated contact with the artist.

Lastly, I would like to thank the staff at Hightouch, for their great 

interest and involvement in the field of contemporary art at our place.

Avigdor Malkin, General Director

Travelogue

Introduction
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