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'כחולות כחלום' הייתי אומרת על גוף עבודותיה של עירוני, על אף 
שהיוצרת מביאה מצבים הלקוחים מהמציאות מחיי היום יום, מחיי 
הוא  עירוני  על  לדמויותיה  משותף  הכמעט  המכנה  והקשר.  הרגש 
העוטפת  הכחול  אווירת  מהם  ובחלק  הדמויות  של  הכחול  הצבע 
של  מעמד  לעבודותיה  עירוני  נותנת  זה,  באופן  הדמויות.  את 
מציאות חלומית, או של חלום מציאותי, שבו הדמות הריאליסטית 
והסיטואציה המתוארת בציור  מוכרות, נוגעות באישי, ויחד עם זאת 
מביאות מסר אוניברסלי של אדם בעולם. אלה מצבי גוף המבטאים 
אדם  לעצמו  אדם  בין  יחסים  ורגשיים,  נפשיים  מצבים  ומתארים 

וזולתו.
במונחים תרבותיים ננסה לומר שציורים אלה נעים ברכות ובריחוף 
על קו התפר שבין הסגנון הריאליסטי לסוריאליסטי, בין ציור לאיור, 
ובין מציאות קטנה ומוכרת לציור שהוא גדול מהמציאות ואף מגדיל 

אותה.
נמנע מלהיזכר בתקופה הכחולה הידועה של פיקאסו, אשר  בלתי 
טבעה זמן, צורה ומונח. בצד השונה שבין הכחולים החלומיים של 
עירוני ובין התקופה הכחולה של פיקאסו, נוכל לאתר גם את הדומה. 
מבחינה ציורית וחזותית אין הכחול העירוניי  הרך השקוף והנעים 
לעין דומה לכחול הפיקסואי העז, האפל המכותר בקווי מתאר עזים. 
צבעים אלה של פיקאסו מקנים לציור אווירה עצובה. פיקאסו בדומה 
פנים  הבעות  נצפים  בציוריו  באנשים.  עוסק  עירוני  של  לציוריה 
ובמצבים  בפוזיציה סגורה  ואפטיה  גופניות של עגמומיות,  ומחוות 
מצבים  מתארים  הכחולים  בציוריה  עירוני  גם  עגומים.  אנושיים 
פיקאסו  של  והסגורים  המנוכרים  מהכחולים  בהבדל  אך  אנושיים, 

בציוריה מתוארים מצבי קירבה, קשר ורגש.
מתפקדים  אשר  מוכרים,  אנושיים  ברגעים  בוחרת  עירוני 
כפרטיקולריים וכאוניברסליים בו זמנית. עירוני לוקחת אותם הישר 
גופניות  מחוות  מהחיים.  גדולים  להיות  אותם  והופכת  מהחיים 
המבטאות רגשות עמוקים הלקוחים מתוך מצבים יומיומיים הופכים 
להיות רגע אחד ויחיד נצחי. נראה לכאורה שעירוני מתכתבת עם 
'אמת  הציור  באמצעות  להציג  מנסה  שהיא  בכך  הצילום  פעולת 
צילומית', רגע מסוים שהוקפא והונצח, אך אין זה כך. עירוני לא רק 
מתעדת, אלא גם מפרשת. רושמת ביד בוטחת, בוחרת קומפוזיציה 
ומשפיע  מוכל  שבו  שהרגש  חזותי  ביטוי  ומייצרת  ומבנה  מיקום 

מהתוכן והצורה כאחד.
הענקיים  הפורמטים  אותו,  ומגדילה  הרגע  את  מקפיאה  עירוני 
בהם היא מציירת ציור לא עמוס, המתרכז בדמות אחת או שניים, 
בין  נינוחה  דיאלקטיקה  שיוצר  משהו  והשקוף,  האוורירי  הרקע 
הרגע הפשוט, המוכר, של פעולה אנושית יומיומית שנוצרת על ידי 
אנשים, ובין העובדה שהיוצרת בוחרת להקפיא את הרגע, להנציח 
סיפור  שהופכת  גדולה  לאיקונה  אותו  ולהפוך  אותו,  להגדיל  אותו, 

פשוט לסיפור גדול, משמעותי וחשוב.
עירוני מתכתבת עם המציאות פיזית ונפשית כנקודת מוצא ומייצרת 
ממנה מציאות ונוכחות חדשה ואחרת. צורת העבודה, ההקפדה על 
פרטים, שמירה על פרופורציות הצבעוניות והדמויות מזכירות איור 

ילדים,  נראה שאין הציירת מאיירת סיפור  ילדים, אך הפעם  ספרי 
מתוך  הלקוחים  ענק,  כתפאורת  החיים,  מתוך  מצבים  מציעה  אלה 

החיים והופכים להיות גדולים מהחיים. הציור הוא הסיפור.
בין הריאליזם לסוריאליזם ובין הציור לאיור מונח גם הסימבוליזם 
דיוקן  או  מסוים,  אדם  מציירת  אינה  עירוני  אלה.  ציורים  המאפיין 
לאדם  כמשל  ציור,  של  במרכזו  האדם  את  מעמידה  היא  מסוים, 
במרכזו של עולם. מציגה פעולות אנושיות, קשרים, ומצבים גופניים 
וקובעת  מציאות  מייצרת  היא  בכך  רגשיים.  מצבים  המתארים 
סימנים חזותיים סמאנטיים, הנושאים עמם סיפור שיש בו מן הגלוי 

ומן הסמוי. 
הרנסנס  בתקופת  שחי  מירנדולה  דלה  פיקו  ההומניסט  הפילוסוף 
בעל  והוא  העולם  במרכז  ניצב  האדם  לפיה  התפיסה  את  מייצג 
חופש רצון עצמאי. בנאומו ניסח פיקו את המניפסט של ההומניזם, 
ובידו הבחירה לעשות  ניצב מול הבריאה כשותף לאל  לפיו האדם 
כלשהם.  כבלים  או  מוקדמת  גזרה  ללא  וברצונו,  שביכולתו  כל 
"כוננתיך במרכזו של העולם, כדי שתיטיב להתבונן במה  כלשונו  
שמכיל העולם.... כדי שבכוחות עצמך, באופן חופשי, כצייר טוב או 
כפסל זריז, תשלים את דמותך שלך". עירוני כציירת טובה ומיומנת 
מעמידה בעבודותיה את האדם, גופו, במרכז העולם )ובמרכז הבד( 
בוחרת  היא  אותם  הדמויות  פנימי,  עולם  לבטא  מבקשת  זו  ובדרך 
ואלה שמדברים  להציג, הופכות להיות אלה שאותם היא מדברת, 

אותה.
דר. נורית צדרבוים

טלי עירוני
 Dreamy Blue - On the Verge of Realityכחולות כחלום – כמעט מציאות 

Tali Irony

Dreamy Blue, that is how I would characterize Tali Irony’s body 
of work, even though the artist employs situations taken from 
mundane reality, from our daily lives of feelings and connections. 
Common to all of Irony’s figures are the blue tones, and in some 
cases the atmosphere of blue enveloping them. In this way, she 
lends her art an air of a dreamy reality, or of a realistic dream, 
where the realistic image and situation look familiar, verging on 
the personal, and yet embody a universal message that touches 
every one of us. These are physical situations that portray 
emotional and mental situations, man’s relations with himself 
and with his fellow men.
In cultural terms, we would say these paintings subtly float 
above this suture line between realism and surrealism, between 
painting and drawing, between a small familiar reality and a 
reality that is bigger than life, maybe even augments it.
One cannot ignore the associations with Picasso’s Blue Period, 
which coined a new term and established a new era, a new artistic 
form. There are vast differences between Irony’s Dreamy Blue 
and Picasso’s Blue Period, yet we can find a lot of similarities as 
well. In terms of technique and visuality, Irony’s subtle, gentle 
and pleasant shades of blue are vastly different than Picasso’s 
intense, dark blue, surrounded by bold contours. These colors 
give Picasso an air of sadness. Like Irony’s paintings, Picasso 
also deals with people. His paintings hold facial expressions and 
bodily gestures that speak of bleakness, and there is apathy in 
the closed positions and forlorn human situations he portrays. In 
her blue paintings, Irony portrays human situations as well, but 
unlike Picasso’s closed and unapproachable brushstrokes, her 
art conveys closeness, connection and emotion.
Irony chooses familiar moments in human life, particular and 
universal at the same time. She takes them straight out of 
everyday life, and makes them bigger than life. Bodily gestures 

expressing deep feelings and encapsulating everyday life become 
a one-of-a-kind eternal moment. It seems like Irony pays homage 
to the act of photography, by trying to establish this ‘photographic 
truth’, a moment frozen and immortalized, although it isn’t so. 
For Irony does more than document, she also interprets. She 
draws with a firm hand, she chooses a composition, a place, a 
structure, and creates a visual expression where emotion is both 
accommodated and influential, in form and content alike.
Irony freezes the moment and makes it bigger, with big canvases 
on which she draws a non-cluttered composition, focusing on 
one or two figures, with an airy and transparent background, 
thus creating an easy dialectics between that familiar and simple 
moment of everyday human existence, and the fact that she 
chose to freeze that moment, to immortalize it, to augment it, to 
make it into a huge icon - which turns a simple story into a great 
and meaningful one.
Tapping into a physical and mental reality as a starting point, the 
artist creates a new reality, a different presence. Her technique, 
her attention to detail, her insistence on proportions, color 
schemes and figures, all remind us of a drawing in a children’s 
storybook, yet she is not sketching a children’s storybook, but 
taking mundane situations, using them as a huge set and making 
them bigger than life. Her art is the storybook.
Between realism and surrealism, between painting and drawing, 
lies also the symbolism of her artwork. Irony does not portray 
one person, a particular portrait; she puts man in the center, as 
an allegory to man’s place in the center of the universe. She 
introduces human actions, connections and physical situations, 
to portray emotional ones. In this way, she creates a whole new 
reality, setting visual and semantic markers that tell a story, both 
manifest and hidden. 
Living in the Renaissance, the humanist philosopher Pico della 
Mirandola, encapsulated the notion that man stands in the 
center of the universe, and has his own independent free will. 
In his Oration on the Dignity of Man, Pico della Mirandola has 
formulated the manifest of Humanism, which sees man as a full 
partner to God’s creation, with his free will to do anything he 
wants, without restraints or predestination. In his own words , “I 
have placed you at the very center of the world, so that from that 
vantage point you may with greater ease glance round about 
you on all that the world contains.... that you may, as the free and 
proud shaper of your own being, fashion yourself in the form you 
may prefer.” As an accomplished painter, Irony puts man and his 
body in the center of the world (and the center of the canvas), 
thus expressing an inner world; and the figures she chooses to 
portray become those who speak through her, while she speaks 
through them.

Dr. Nurit Cederboum
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