
"פולחמ"\'יימס אנסוורת'ג
דמויות , ביתור איברים, מין, ריאליסטיים ואינטנסיביים של רצח-מכיל תיאורים לא' אנסוורתעולם הדימויים של

בעוד נוזלי גוף מדומים ניתזים על , השפלה וחילול, זוועתיות המעורבות בפעולות כמו הוצאת מעיים/קומיות
, סצנות שמקורות ההשראה שלהן הם סרטי האימה מנעוריו. לעות בעשןערימות של איברי גוף ההולכות ונב

. משולבות יחדיו באורגיית זוועות מופרעות, וסלאש פיקשן, מחקר על רוצחים סדרתיים של הומוסקסואלים
, וולגריּותוגופניּות . מזוויעים והומוריסטיים כאחד–והסרטים , ההדפסים, הציורים–' העבודות של אנסוורת

.הממחיש את הרוח האמיתית של הגרוטסקישילוב
קלייב , גדל בליברפול שבאנגליה לצד שני אחים גדולים שהאכילו אותו בתפריט של טראש מטאל' אנסוורת
תרבות זו עוררה את סקרנותו של האמן באשר למצבי . סטפאן קינג וסרטי אימה שהופצו רק בווידאו, בארקר

.אוף ארט' הגיע ללונדון כדי ללמוד אמנות ברויאל קולגוכתוצאה מכך , הקיצון של המצב האנושי
, פמן'של האחים צ" גיהנום"ו, פרנסיס בייקון, של דיררתחריטיםהכמו ליצירות מופת' בלונדון התוודע אנסוורת

העבריינים ומוכרי , יצרני הפורנוגרפיה, מועדוני הלילהשל,גילה את הצד המוזנח יותר של העירובמקביל
דרך כתות , היפני"גּורֹו- ֶארֹו"החל ב, השפעות שנוספו למגוון הרחב של מקורות העניין שלו עצמו-הנקניקיות 
מחווה לחזיונות ' בעבודות קודמות שלו עשה אנסוורת. "קרניבֶלסק"וכלה בספרות ה, רומנים גרפייםהתאבדות ו

.של הירונימוס בוש ולהיסטוריה של הדפוס הפופולרי
ומאז המשיך להציג הרבה , 2006אוף ארט בשנת ' סיים את לימודיו ברויאל קולג, לונדוןחי ב'יימס אנסוורת'ג

ציג בשנתיים האחרונות ה. תל אביבסידני ו, פריז, כולל תערוכות יחיד בלונדון, ברחבי בריטניה והעולם
פיטר בלייק , קונדו' ורג'ג, גאווין טורק, כריס אופילי, פמן'ייק ודינוס צ'ג, הרינג' קית, אנדי וורהולבתערוכות לצד
. ואולף ברוינינג

James Unsworth- Impaled
James Unsworth grew up in Liverpool with two older brothers who fed him on a diet of Thrash
Metal, Clive Barker, Stephen King and Video Nastiest. This culture stirred in the artist a
curiosity about the extremes of the human condition and eventually drew him to London to
study fine art at The Royal College of Art.
In London, Unsworth encountered many masterpieces of western art including Durer’s
woodcuts, Francis Bacon and the Chapman Brother’s ‘Hell’, as well as London’s seedier side
of nightclubs, pornographers, transgressors and hot-dog sellers - influences that added to his
own wide range of interests, from Japanese Ero-Guro to Suicide Cults, Graphic Novels to the
Carnivalesque. His past artworks have paid homage to the vision of Hieronymus Bosch and
the history of popular print.
Unsworth’s scenes are populated by hyper-unreal depictions of murder, sex and
dismemberment, comic/horrific figures engaged in acts of disembowelment, degradation and
desecration while piles of body parts are splattered with simulated bodily fluids and are
gradually engulfed by smoke. Scenes inspired by the horror movies of his youth, research into
homosexual serial killers and slash fiction are spliced together into an incoherent orgy of
horror. Unsworth’s drawings, prints and movies are at once horrific and humorous. Bodily and
bawdy, they embody the true spirit of grotesque.
London-based artist James Unsworth graduated from the Royal College of Art in 2006 and
has since gone on to exhibit extensively within the UK and internationally including solo
exhibitions in London, Paris, Sydney and Tel-Aviv.
In the past two years he has exhibited with artists including: Andy Warhol, Keith Haring, Jake



and Dinos Chapman, Chris Ofili, Gavin Turk, George Condo, Peter Blake, and Olaf Breuning.


