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A painting is never the real thing. In realistic painting we draw 
an illusion of reality, in impressionist painting we are subjectively 
impressed by reality and express it on the canvass, expressionist 
painting refers to an internal reality, while surrealism floats above 
reality. In other words, painting can be seen as a journey on the 
wings of imagination, a subjective interpretation based on reality, 
but departing from it. Still, all these, while including a world of 
vision and imagination, are physical, material, visual, sensual 
objects.
Digital painting is still called ‘painting,’ but it has a different reality, 
and I believe is indeed the new form of surrealism, in the sense that 
it connects to reality – possible and impossible, the non-existent 

and what is, the seen and untouched and the implied materialism. 
A colorful story that does not intend to use a paintbrush to create 
the illusion of reality or depth or three-dimensional forms. Its 
sole interest is the new dimension, the fourth or fifth dimension 
– a virtual dimension combining the eye, the consciousness, the 
technology and the artist’s decisions.
Grossman presents a body of work that is seemingly unreal 
(virtual), it’s existence virtual, the painting itself, as most of its 
imagery, the landscapes, colors, movement, and composition. All 
these are defined as virtual, but on the computer screen they seem 
to be real. Therefore Grossman’s works tell a story with words 
consisting of color, shape and imagery. If in the days of traditional 

נאוה גרוסמן
מציאות מדומה ומציאות ממש 

ציור זה אף פעם לא הדבר האמתי. בציור הריאליסטי אנו מייצרים 
מתרשמים  אנו  האימפרסיוניסטי  בציור  מציאות,  של  אשליה 
הציור  הבד,  על  זאת  ומעלים  סובייקטיבי  באופן  מהמציאות 
הסוריאליסטי  ואילו  פנימית  מציאות  על  מדבר  האקספרסיוניסטי 
מרחף מעל המציאות. רוצה לומר שהציור הוא מסע על כנפי הדמיון, 
משמע פרשנות סובייקטיבית הנשענת על המציאות ומפליגה ממנה. 
ודמיון הם פיזיים, חומריים,  אך כל אלה הגם שהם עולם של חזיון 

חזותיים, חושיים.
הציור הדיגיטלי, עדיין נקרא 'ציור' אך המציאות שלו שונה, לטעמי 

האפשרי   - ְלמרֵאה  מתחברים  שבו  במובן  החדש,  הסוריאליזם  הוא 
החומריות  ננגע,  והבלתי  הנצפה  והקיים,  האינו  אפשרי,  והבלתי 
מכחול  באמצעות  ליצור  מבקש  שאינו  הצבעוני  סיפור  המרומזת. 
אשליה של מציאות, או עומק או תלת מימד. כל עניינו הוא בממד 
חדש, הממד הרביעי או החמישי – ממד וירטואלי המשלב בין העין 

לתודעה לטכנולוגיה ולהחלטותיו של המצייר.
שקיומו  )וירטואלי(  ממשי  לא  לכאורה  עבודות  גוף  מציגה  גרוסמן 
מדומה, הציור כמו הדימויים שבו, הנופים, הצבעים, התנועה, הִמְחבר. 
כל אלה נקראים וירטואליים אך על צג המחשב הם נתפסים כאילו 
כאשר  סיפור  מספרים  גרוסמן,  של  עבודותיה  לפיכך,  ממשיים.  הם 

Virtual Reality and Real Reality 

Nava Grossman

realistic painting we knew to point out that 
it represented reality and creates an illusion 
of reality, when it comes to digital painting, 
and Grossman’s paintings in particular, they 
create an illusion of a painting that often has 
an illusion of reality and at times, expresses an 
imagination above reality.
Grossman’s body of work points to an 
interesting combination of control and skill 
in the use of digital techniques – fields of 
expertise by their own right – and a story and 
personal expression, expanding the artist’s 
toolbox. Grossman examines reality and 
combines the external eye, seeing through the 
camera’s lenses and her internal eye, the one 
choosing, leaving out, framing and freezing. 
The photographing stage is the base of her 
work, an inspiration and departure point, 
leading to the realms of her creativity, featuring 
imagination, vision, creation and surprise. 
These technological means began with the 
photography and continued on the computer, 
being the means by which Grossman tells her 
story.
The romanticism of the artist touching the 
paints, being smeared, smelling the paint and 
creating ‘miracles’ of reality on the canvas 
are replaced, in Grossman’s work, by the 
romanticism of technological control enabling 
her to dream a story-reality – a thought, and to 
produce it into visual form. In this world it isn’t 
the size of the work that counts, not the smell, 
nor texture, but the created visual form, and 
the memory of the viewers who realize what 
they are seeing.
From her perspective these could be 
‘Landscapes of the Heart’ or ‘Snakes and 
Ladders,’ ‘Pictures and Souls and Names of 
Names’ – these are her personal, somewhat 
philosophical thoughts molded into a visual 
image, and between the imagined nothingness 
and the unreal, it becomes real.

dr. Nurit Cederbuim

מילותיו הם  צבע , צורה, דימוי. ואם בציור 
שהוא  לומר  ידענו  הריאליסטי  המסורתי 
של  אשליה  ומייצר  המציאות,  את  מייצג 
זה  ובכלל  הדיגיטלי  שהציור  הרי  מציאות, 
של  אשליה  מייצרים  גרוסמן  של  ציוריה 
ציור שלעיתים יש בו אשליה של מציאות, 
ולעיתים יש בו דמיון שהוא מעל המציאות.

מצביעים  גרוסמן  של  עבודותיה  גוף 
ומיומנות  שליטה  בין  מעניין  שילוב  על 
טכניקות  הן  שאלה  דיגיטליות,  בטכניקות 
ואמירה  סיפור  בין   , עצמן  בפני  העומדות 
של  הכלים  ארגז  את  ומרחיבות  אישית, 
המציאות  את  בוחנת  גרוסמן  היוצר. 
ומשלבת בין העין החיצונית הרואה ונעזרת 
בעדשת המצלמה, ובין העין הפנימית שלה. 
ומקפיאה.  מהדקת  בוחרת,  המסננת,  זו 
נקודת  שלב הצילום הוא הבסיס ליצירתה, 
מוצא והשראה, וממנו היא יוצאת למחוזות 
היצירה שלה, הכוללים דמיון, חזון, היווצרות 
החל  אלה  טכנולוגיים  אמצעים  והפתעה. 
בצילום, המשך בעבודת מחשב הם הכלים 

בהם גרוסמן מספרת את הסיפור שלה.
בצבעים,  הנוגע  הצייר  של  הרומנטיקה 
מתלכלך, מריח את הצבע ומייצר "קסמים" 
מתחלפת,  הציור,  מצע  על  מציאות  של 
שבה  לרומנטיקה  גרוסמן,  של  בעבודותיה 
השליטה הטכנולוגית מאפשרת לה לחלום 
אותם  ולייצר  הגיג,   – מציאות  סיפור- 
להיות נראים. בעולם הזה לא גודל היצירה 
קובע, לא הריח, לא המרקם, אלא הנראות 
את  שיודע  הצופה  של  והזיכרון  שנבראה, 

אשר הוא רואה.
מבחינתה אלה יכולים להיות 'נופי הלב' או 
ושמות  ונשמות  'תמונות  וסולמות'  'נחשים 
האישיים,  הרהוריה  הם  אלה   – שמות' 
הופכת  היא  שאותם  משהו  הפילוסופיים 
לדימוי חזותי, אשר בין האין המדומה והלא 

ממש, הוא הופך להיות ממש. 
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