Andrew Coburn

Andrew Coburn
שאלה של מבטים או מבטים בשאלה

A question of view or views in question
When Coburn removes color from his street photography,
he grants his viewers a cleansing experience. Distractions,
conditioning and interruptions are discarded, replaced with black,
white and gray, a seemingly meager palette but at the same time
rich and enriching.
The faces of random passerby, testifies street artist Andrew
Coburn, will be remembered forever - their random or intentional
expression converges with the artist’s seeking-trapping gaze.
This array of faces and expressions unravel in front of the viewer
who, in turn, adds a personal intrigued and possibly random view.
View is everything, simultaneously exposing and concealing a
narrative.
View is forever subjective. What you see is not necessarily what
I see; what the photographer who storms the lens sees is not
necessarily shared by the viewer. It is not necessarily what the
object intentionally or unintentionally wished to express as his
face was captured in one fleeting moment, free of seductive,
distracting colors. View is in the eye of the beholder, turning
object and artwork into a microcosm of their own.
Coburn says that the faces of random passerby remain etched
in his mind forever. The person and their facial expression are a
concealing mask. Coburn removes all color from his works and
with it the hustle and bustle of the crowds, presenting the object
through lights and shadows, black and white, through a unique
and intentional view. In doing so he exposes the object’s secrets.
Each face holds a secret, each person is unique. “My works are not
unique,” he claims, “but the people I capture are.”
“Ever since I was a child I observed people,” recounts Coburn. “I
recognized my need to tell their stories through photographs at a
young age... each person tells a story,” the street artist continues,
“I see myself as tasked with the role of sharing this story with the
world.”
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The assortment of images encapsulated in one’s face tells not
only that person’s story as part of a multifaceted human bond,
but also a relationship, a consensual dialogue between object
and artist, an act of giving and receiving, a wordless polyphonic
discourse. Conversation is through views, expressions, and the
lacking (color) is testament to the existing (color).
Each portrait is unique, employing minimal means and no color.
Without any aid, the artist manages to tell a surprisingly rich story.
He successfully does so through his keen eye for detail, through the
careful selection of angles, focus, emphasis on light and shadow,
veiling and unveiling, expanding and minimizing. By the force of
these means he brings out a multidimensional sensory abundance.
It is a synthesis of sorts, as the artist creates works that transmit
smells, sounds, colors and a plethora of emotions ranging from
wonderment to sorrow, from yearning to joy, sadness, fondness,
bond, estrangement, loneliness and movement.
Coburn photographs human beings, faces, successfully capturing
human beauty without searching for the fashionable or traditional
beauty commonly expected by hegemonic social circles. Beauty
is the act of observing someone, anyone, and seeing their unique
qualities. The artist finds the beauty in darkness as well as in
light – the beauty of humanity and the dawning understanding
that humans are multifaceted, both observers and subjects of
observation.
The human image portrayed in this endless series of photographs
is a single moment frozen in time, examined and forever enshrined
through a single viewpoint of the viewer who observes the face
and penetrates it. Together they form an expressive human chain
that tells the story of a person and their universe – all through the
works of an artist sculpting in photography.

אוסף הדימויים פני אדם מספרים לא רק את סיפור האדם כחלק
 מתארים מערכת, אלא גם בו בזמן,מתוך שרשרת אנושית רבת פנים
 תהליך, דיאלוג המתקיים בהסכמה בין המצולם למצלם,יחסים
. של שיח פוליפוני רב קולי המתנהל ללא מילים,של נתינה ולקיחה
 והאין (צבע) המעיד בחסרונו על היש,שפת השיח היא שפת המבט
.)( צבע
 ללא, במינימום אמצעים ללא צבע,כל דיוקן הוא אחר ויחיד במינו
 מצליח האמן להביא סיפור שיש בו באופן מפתיע,עזרים תומכים
,  הוא משיג זאת באמצעות העין הפרטית הרגישה שלו.עושר רב
 בהחלטה על מיקוד,באמצעות בחירה מדוקדקת של זווית הצילום
 דרך כל אלה. הגדלה והקטנה, הסתרה וגילוי, הדגשות אול וצל,
 כסוג של סינסתזיה מצליח הצלם.מביא האמן עושר חושי רב מימדי
, מפליאה דרך צער-  צבעים וקשת רגשות, קולות,להעביר ריחות
. בדידות ותנועה, זרות, קשר, חיבה, עצב, שמחה,כמיהה
 ומצליח להביא את היופי האנושי מבלי, פנים,קובורן מצלם אדם
 או היפה המקובל בקודים חברתיים,לחפש את היפה האופנתי
 באשר, היופי הוא בעצם ההתבוננות בפני אדם.תרבותיים הגמוניים
 יופי שניתן לזהותו דרך ההחשכה כמו גם.הוא והחיפוש בייחודי שבו
 ובהבנה שהאדם פנים רבות לו גם, היופי בלהיות אדם.דרך ההארה
.כמביט וגם כניבט
דימוי האדם המופיע בסדרת התמונות האינסופיות הוא רגע אחד
 של מתבונן אחד אשר, שנבחן והונצח מנקודת מבט אחת,שהוקפא
 גוף עבודות אלה הופכות.מביט על הפנים ומצליח לחדור לתוכם
להיות שרשרת אנושית רבת מבע המספרת סיפור על אדם ועל
. כל זאת דרך עבודתו של אמן המפסל בצילום.עולם

ד"ר נורית צדרבוים

 הוא מזכה את,כשקובורן מוציא את הצבע בצילומי הרחוב שלו
 כמו, אין התניות, אין הסחות דעת.הצופה בחוויית התבוננות ְמזַ ֶּכ ֶכת
 פלטה דלה לכאורה אך בו, שחור לבן ואפור.שגם אין גניבת דעת
.בזמן עשירה ומעשירה
 זה שאת פניו הוא יזכור לנצח (כפי שהוא,האדם המזדמן אליו ברחוב
 מתלכד, המבט שאותו אדם מעביר באקראי או במכוון,)מעיד על עצמו
 אוסף.במבט החוקר המחפש הלוכד של 'צלם הרחוב' – אנדרו קובורן
 המוסיף לסימפוניית המבטים,המבטים הם אלה שמתגלים לצופה
, מבטים זה כל הסיפור.גם את המבט המזדמן או המסתקרן שלו
.מבטים שחושפים ומסתירים סיפור בו זמנית
 מה שהנך רואה הוא לא מה שאני. לעולם יהיה סובייקטיבי,המבט
 מה שרואה הצלם המשליך את יהבו על עין העדשה הוא,רואה
 הוא לא בהכרח מה שהתכוון או לא,לא בהכרח מה שיראה הצופה
 חפים מצבעים,התכוון האובייקט אשר פניו נלכדו ברגע אחד חולף
 הנראה הוא בעיני המתבונן וזה מה שהופך את היצירה ואת.מפתים
.האדם לעולם ומלואו
 ברחוב הוא, זה שנקרה אליו בדרכו,קובורן מעיד על עצמו שהאדם
 הם, בעבורו האדם ופניו ההולכים עמו.זה שאת פניו יזכור לנצח
, את המולת הכרך, לפיכך הוא מסיר את הצבע.מסכה עטוית סוד
, מזווית ראייה ייחודית ונבחרת, בשחור ולבן,מציג אותו באור ובצל
 כל אדם הוא אחד, כל פנים הם סוד.ובכך הוא בעצם חושף את סודו
 "עבודתי אינה מיוחדת" יאמר קובורן " האנשים.ויחיד לעצמו ובמינו
."אותם אני קולט ומנציח הם אלה המיוחדים
" מגיל רך נהגתי להתבונן באנשים" מספר קובורן "ואת הצורך לספר
 כל אדם....."את סיפורם באמצעות המצלמה זיהיתי בגיל צעיר ביותר
 ורואה את עצמו כמי שתפקידו למסור,הוא סיפור" אומר צלם הרחוב
.את הסיפור לאנושות
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