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TECHNICAL DESIGN INFORMATION

אדם 2.0



בחוברת זו מפורט תהליך עיצוב פרוייקט גמר ״אדם 
2.0״ על היבטו הטכני. 

כבר בשלב הצגת הרעיון היה לי ברור כי משימה זו 
תהיה מאתגרת ביותר מבחינה טכנית. ואכן, גודלה 
של העבודה וריבוי הפרטים בה חייבו אותי להשתמש 
תוכנות  בכמה  במקביל  ולעבוד  מחשבים  במספר 

לעיצוב ועריכה לאורכם של חודשים אינטנסיביים.

במקביל לפיתוח העלילה והמחקר, החלטתי לשלוט 
על  תלת־מימדיות  עיצוב  בתוכנות  שניתן  כמה  עד 
בפרויקט.  העיקריים  הגלם  חומרי  את  ליצור  מנת 
זה  במוסד  לומדים  שאנו  העיצוב  מתהליכי  רבים 
תוצרים  לכדי  מסרים  ותמצות  צמצום  מחייבים 
בייצוג  כן,  פי  על  אף  ואחידים.  פשוטים  גרפיים 
בתהליך  להשתמש  החלטתי  זה,  עתידני־קלאסי 
עיצוב הפוך הכולל ריבוי אלמנטים המתקשרים עם 

הצופה בצורה קונקרטית ומוחשית. 

הטכניקה הינה קולאג׳ ריאליסטי, פֹוטֹומֹוְנָטז', שבו 
תלת־מימד  בתוכנות  שיצרתי  בדמויות  השתמשתי 
שונות המוצגות בחוברת זו תוך שילוב של מעל 350 

תמונות ברזולוציה גבוהה.

לעבוד  לי  שאפשרו  חלקים  לשישה  חולק  העיצוב 
 45,000 המקורי;  הפיזי  בגודלו  הפרויקט  על 
פיקסלים רוחב ו־27,000 פיקסלים גובה ברזולוצית 

300DPI. העבודה ארכה שעות רבות, הן בשל הקושי 
ושילובם  פרטים  של  גדולה  כמות  בעיצוב  האישי 
המשלבת  וקומפוזיציית־על  משנה  לקומפוזיציות 
את שישת העיצובים, והן בשל כוח המחשוב הנדרש 
תלת  מתוצרי  רבים  כאשר  )גם  רינדור  ע״י  בעיקר 

המימד המורכבים נשלחו לבסוף לחוות רינדור(. 

הפכו  ממוחשבות  דמויות  האחרונות  בשנים 
בעבר  אם  נגישות.  ויותר  יותר  והן  לריאליסטיות 
מחשבי־על  של  נחלתם  היו  ריאליסטיות  דמויות 
במחשבים  אותן  ולעצב  ליצור  ניתן  כעת  בלבד, 
לצורכי  תלת־מימדיות  בדמויות  השליטה  פרטיים. 
הפרויקט סיפקה רבדים נוספים לקונספט העבודה: 
סימני  מעלות  ממוחשבות,  נראות  רבות  דמויות 
האנשים  אותו.  ומבלבלות  הצופה  בעיני  שאלה 
הניבטים מן התמונה כמעט מציאותיים, אך עם זאת 

מעוררי חשד שמא אינם בשר ודם.

הדמות הראשית בעלילה, דמות האישה, הינה המודל 
הריאליסטי ביותר שהגעתי אליו לאחר שבועות של 
אדם  דמות  אינה  זו  ומכוון,  אירוני  באופן  עבודה. 
אלא דמות הרובוט ״אדם 2.0״ במיטבו; ממוחשבת 
לחלוטין, בעלת תנועת גוף הירואית ודינאמית ומבט 
 yוה־ xמרוכז המתיישב כמעט בשלמות על ציר ה־

של המחשב. 

פתח דבר



תרשים המציג את הגריד המנחה של הקומפוזיציה הראשית, המסגרת המעוטרת בטיפוגרפיה 
והמשקל הדיגיטאלי של ששת הקבצים המרכיבים את הפרויקט.
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טיפוגרפיה: גופן שיקאגו
הטיפוגרפיה בעבודה באה לידי ביטוי בשימוש בגופן שיקאגו בצורה כמעט בלעדית. לכאורה, שימוש בפונט 
דיגיטלי ׳מיושן׳ יחסית גורמת לצופה בלבול, בייחוד כשהעלילה מתרחשת בעתיד. שילוב גופן זה הגיע לאחר 
וכזאת  ייחודית  זה העתידני מחייב טיפוגרפיה  מלאכת מחשבת שבה החלטתי ששילוב הרנסאנס הראשון עם 

המתרחקת מאותיות סנס־סריפיות או סריפיות. 

מעבר לכך, לבחירה בגופן זה ישנו רובד נוסף: שיקאגו מהווה את אחד הפונטים החשובים במהפכת המחשוב 
הביתי והוא אחד מהגופנים הראשונים ששולבו ב־GUI של חברת אפל. הגופן בעבודה בא לידי ביטוי בעיקר 
בטקסט הדתי המוטבע במסגרת ובכך מעמיק את המסר בו הטכנולוגיה מקרבת אותנו לאידיליה ולאוטופיה שעד 

כה הייתה שמורה לבורא בלבד.





מידול העיר

איסוף מודלים של בניינים סטנדרטיים מרחבי הרשת )Royalty free( ועיוותם, שכפולם והגבהתם 
לכדי בניינים חריגים ועתידניים. הסביבה התלת־מימדית אפשרה לעטוף בניינים במגוון חומרים. החל 

בזהב, שיש, זכוכית, דשא, בטון ועד חומרים פולטי אור.





רפרנסים לעיצוב המרחב 

העתידי: עיצוב נוף קדוש, מבנים 

פוסט מודרניים, שילוב גורדי 

שחקים ומבנים ״בלתי אפשריים״ 

פיזיקאלית בשילוב קלאסיקה, 

אר דקו, מודרניזם ופוטוריזם 

באדריכלות מרחבי העולם.

כבר היום )2019( אנו עדים לעיצוב גורדי שחקים 
בעזרת מערכות מחשב מורכבות היוצרות עבורנו 
כבלתי  נראו  לאחרונה  שעד  בנייה  אפשרויות 
אפשריות. מגדל המגורים הגבוה בעולם במנטהן 
כה  גובה־רוחב  יחס  בעל  הוא  לכך;  דוגמא  הוא 
דקיק  כחוט  נראה  הוא  שממרחק  עד  קיצוני 
בג'ונגל הבטון סביבו. ביצועו לא היה אפשרי עד 
לפני 7 שנים. כך גם בורג׳ חליפה בדובאי, מגדל 
כעת  שנבנים  שחקים  גורדי  ועשרות  שנגחאי, 

מסביב לעולם. 

מעבר לבנייה קיצונית נוצרו שילובים של ״חדש־
סימולארקות  לצד  העירונית  הסביבה  בתוך  ישן״ 
שונות מסביב לעולם )מגדל אייפל בסין, פירמידה 
בלאס וגאס(. בלתי נמנע שהתופעה תהיה רחבה 
של  מחדש  בנייה  ונראה  ייתכן  בעתיד.  יותר  אף 
מבנים  ואף  הקלאסית  מהתרבות  מוניומנטים 
מספר  העולם  ברחבי  כעת  )נבנים  מהמיתולוגיה 
התלויים  מ״הגנים  השראה  הלוקחים  בניינים 
התקדמות  לצד  ערים  מרכזי  באמצע  בבל״(  של 

טכנולוגיית פרסום במסכי ענק.





שלב הקולאג׳

שילוב עשרות תוצרי תלת מימד עם 12 תמונות פנורמיות )ברזולוציה מינימלית 16k( מזויות שונות של הונג קונג, 
מנהטן ודובאי. הקולאג׳ מתאפשר בעזרת איזון צבעים שנלקח מהתצלומים והוטמע במודלים שרונדרו לדו־מימד.  

יצירת העיר שמהווה את הרקע לשלושת הלוחות לקחה שבועיים.





ניסיונות ראשונים לעיצוב דמויות.





עיצוב הבעות פנים

עיצוב הבעות הפנים היה חיוני ליצירת הדרמה במערכת היחסים בין כל הדמויות ביצירה. העבודה על הבעות הפנים נוצרה 
לאורם של רפרנסים מציורי רנסאנס ופיסול מהתקופה הקלאסית.

המודלים שנעשה בהם שימוש נותנים גמישות מקסימלית: כל שריר הניתן לתזוזה במערכת גוף האדם ניתן לשליטה מוחלטת 
ע״י התוכנה. עם זאת, יצירת תנועה קפואה ומדויקת יכולה לקחת בין כמה שעות לכמה ימים, גם בעזרת רפרנסים מדויקים 

)המופיעים בתצלום המסך בצד שמאל(.









חלק מהדמויות
לובשות שגיאות מערכת

להטמיע  החלטתי  הקונספט,  מגיבוש  כחלק 
בפרויקט בצורה מרומזת חסרונות טכנולוגיים.

עלולים  טכנולוגיה  מבין שבעתיד  הצופה  בכך, 
 Blue  Screen להשתבש. ״מסך המוות הכחול״

of Death, או בקיצור BSoD הוא כינוי לתצוגת 
ישנה  כאשר  המחשב  גבי  על  המופיעה  המסך 
של.  ההפעלה  מערכת  בליבת  קריטית  שגיאה 
Microsoft Windows במקרה כזה, המשמעות 
היא שלא ניתן לגבות את העבודה שבוצעה מאז 
המסך  ריסטרט.  לבצע  ויש  האחרונה  השמירה 
הפך לאחד ממסכי השגיאה המפורסמים בעולם, 
מרגש  נוסטלגי־טכנולוגי  דימוי  בעצמו  ומהווה 
בשנות  הביתי  המחשב  ממשתמשי  רבים  עבור 

ה־90 של המאה ה־20. שילוב השגיאה בלבוש 
העתידניים  הבגדים  כי  רמיזה  יוצר  הקלאסי 

ישולבו בטכנולוגיה מתקדמת כלשהי.

)״זכור  ״Memento Mori״  הביטוי  ברנסאנס 
את המוות״( מופיע ברבות מהיצירות הגדולות, 
ישנות  במערכות  שמקורה  השגיאה  כאן,  וגם 
ועלולה  פגיעה  יותר מרמזות שגם הטכנולוגיה 
״למות״ כאשר למולה עומדת טכנולוגיה חדישה 

ומשוכללת יותר )אדם 2.0(





אדם 2.0 לוח ימיני: האדם השחור

מודל אדם לאחר ניסיונות צביעה. למעלה ניתן לראות כי תווי פניו 
כבר  ובצד שמאל  התוכנה(  )ברירת מחדל של  בסיסיות  והבעותיו 

ניתן לראות את תווי הפנים שעוצבו כאדם ממוצא אפריקאי.





סימלוציות כבידה לבדים

רוב הבדים בעבודה הגיעו כמודלים מוגמרים והקושי היה בעיקר מיקומם בקומפוזיציות וצביעתם. לבדים תפקיד 
ומצד שני מצניעים את אברי המין של הדמויות. בתהליך הסימולציה  כפול: הם מושאלים מעיצובי הרנסאנס 
המחשב ״מפיל״ את הבד על אלמנטים אחרים בהגדרת כוח כבידה כפי שניתן לראות בתמונה מעלה ובצד שמאל.









סוס ודמות אדם 2.0 מלוח שמאל

בשלב  שמאל,  מלוח   2.0 אדם  של  ביניים  גרסת  משמאל: 
מאוחר יותר הוחלט לשלב בכל שלושת הדמויות הראשיות 

טקסטורה ריאליסטית יותר.





דמות אישה 2.0 מלוח מרכז

דמות האישה היא הדמות הגדולה והראשית, והעבודה עליה הייתה אינטנסיבית ליצירת ״שלמות״ טכנית לצד הגעה לריאליזם 
המתבקש. טקסטורת הגוף שלה ברזולוציה הגבוהה ביותר, סימולציית השיער בלבד ארכה כשלוש שעות ורינדור הדמות לתמונה 

דו־מימדית אחת ארך כ־39 שעות. דמות האישה 2.0 היא הדמות היחידה בעבודה אשר מבטה מופנה ישירות לצופה היצירה.





בדיקת גדלים ומערכת המבטים של שלושת דמויות ״אדם 2.0״





עיצוב דמויות בסצינות הראשיות

צילומי המסך משלבים סופיים של העבודה, לאחר עבודה פרטנים על כל דמות. מערכת היחסים בין הדמויות בכל 
הסצינות העליונות מתרכזת במבט אל דמויות אדם 2.0





למעלה: בדיקת יחסי גודל הדמויות בין לוח מרכז ללוח שמאל.

משמאל: בניית קומפוזיציה תלת־מימדית ללוח ימין.









קומפוזיציית־על של שלושת הלוחות יחדיו, לפני פיצול הקבצים ובמהלך התכנון הראשוני.



התחלת בנייה של לוח שמאל ומרכז לאחר פיצול הקבצים ובמהלך תכנון כל קומפוזיציית־לוח בנפרד



עיצוב פסלי ״מהפכות האנושות״

היווה תמורה  גילוי אשר  או  פסל מתאר מהפכה  כל  דו־קומתי.  ַאְרִכיֶטקטֹוִני  ַמֲעָרְך  בתוך  המונחים  פסלים   23
לאנושות ועזר להתקרב אל נקודת האל־חזור הטכנולוגית המתוארת בעבודה.  הפסלים עוצבו ע״י מודל אדם זכר 

ונקבה בסיסי שעוצב בתנוחה וקומפוזיציה מדויקת בהשראת תקופת הרנסאנס. 

הם  החדש־ישן:  בעיצוב  תפקיד  משחקים  הפסלים  כאן  גם  מבריק.  ורוד  ושיש  לבן  שיש  חיפוי  ניתן  לפסלים 
מעוצבים בצורה קלאסית אך אוחזים באלמנטים מודרניים לרוב, מצופים זהב ואף פולטים תאורה )כדוגמת מסך 

טלוויזיה, סמל הפיזיקה או אלמנטים זוהרים בפסל האישה המייצגת את רשת האינטרנט(.









למעלה: התחלת עיצוב פסל ״האינטרנט״ לאחר סימולציית בד. 

משמאל: דיוק תנוחה של פסל ״תקשורת המונים״.







פסל ״תקשורת המונים״ מציגה את מסך הטסט 
הידוע SMPTE color bars של תקן השידור 
NTSC. נעשה שימוש במסך הטסט עוד מימי 

התחלת השידורים הצבעוניים ב־1956.



















עבודת הקולאג׳

תלת־מימד.  בתוכנות  העיקריים  הדימויים  יצירת  תוך  החלה  הריאליסטי  הקולאג׳  עבודת 
משנה;  לקומפוזיציות  חלוקה  חייב  שלמה  עבודה  לכדי  והדימויים  התמונות  מאות  איחוד 
שיחד  קטנות,  קומפוזיציות  ל־23  פוצלה  העבודה  בתחתית  המהפכות  פסלי  על  העבודה 

הרכיבו שלוש קומפוזיציות עיקריות.

הפיקסל  רמת  )עד  ביותר  הקטנים  בפרטים  התמקדות  נעשתה  הדימויים  חיבור  בתהליך 
גם  ומאוזנת  ״עובדת״  שהיצירה  לוודא  בכדי  קומפוזיציית־העל  אל  יציאה  גם  אך  היחיד( 

במבט כללי על שלושת הלוחות יחדיו.









גלוריפיקציה של הטכנולוגיה

של  האדרה  ליצור  באה  המהפכות  פסלי  של  הקטנות  בקומפוזיציות  הקולאג׳  עבודת 
הדתיים.  ומחיקת סממניה  והקלאסית  הנוצרית  גס של האסתטיקה  שינוי  תוך  הטכנולוגיה 
הראשונים  הביתיים  מהמחשבים  אחד  לטובת  הקדושה  ממריה  הבכורה  נלקחה  כך,  בתוך 
בעולם - The IBM 5160. הקולאג׳ לא נעצר שם: דמויות האדם הקדמון מציגות סצנת גילוי 
אש בתוך ציור התלוי בקפלה קדושה. תהליך ״קימפרוס״ האנושות לכדי שכבות ויזואליות 

יצרו דימויים אקלקטיים ברוח פוסט־מודרניסטית.





למעלה: ציור בו אנשי הרנסאנס הראשון מתפעלים מזוג הרובוטים.

משמאל: התחלת תהליך הקולאג׳ לרקע פסל ״היציאה לחלל״: תמונת טלסקופ החלל האבל.





48 תמונות עננים

ברזולוציה  תמונות  ב־48  שימוש  נעשה  בפרויקט 
הן  יחד,  שונים.  מסוגים  עננים  של  במיוחד  גבוהה 

יצרו את כיפת השמיים של שלושת הלוחות.





פסלי ״העולם החדש״

עיצוב חמשת הפסלים ארך כשלושה ימים והתמקד ביצירת תנועות הרואיות של מלחמה וניצחון במודלים של 
רובוט זכר ונקבה. הפסלים הועלו למישור מוגבה והונחו על עמוד קלאסי־קורינטי גדול ונוכח. מורכבות המודל, 
ׁש ֻמוחָלק(, הניבו דימויים מוזרים ועתידניים שהשתלבו בנוף העיר  בניגוד לחומר המנימליסטי שבו הוא עטוף )ֶׁשּיֵ

ויתר הדמויות.









שליחה לחוות רינדור

לוג המציג שגיאות בחוות הרינדור, הקבצים 
צורך  והיה   )25k( מידי  גדולים  שדרשתי 

בקונפיגורציית חומרה חזקה יותר.













תודה 

למנחים, ניר ייני וזהר קורן,

לֵרַע - בית מלאכה לצילום,

למשפחה ולחברים,

תודה מיוחדת לעינת גרפוב,

ולכל מי שעזר ותמך לאורך הדרך.
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