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התערוכה"פוטואופ"נפתחהב־13.11בשעה20:00
בקירותריקים.במהלךהפתיחה,ב"חלליהעבודה"

שבגלריה,הסמוכיםלחללהתצוגה,הודפסו
ומוסגרולעיניהקהלשניתצלומיםשלאחרמכן

נאטמובפרספקסשחורונתלוזהלצדזהעלאחד
מקירותהגלריה.

כךנראהחללהתערוכהיוםלמחרתבשעה12:03.

כברב־12:47החלולהתווסףלתצוגהדימויים
“חשופים".אךבואונשתההבמעמדהתמונות

החסומות,שהריישסיבהשהםנקודתהמוצאשל
התערוכההדינמית.איטוםהתמונותמתמצתאת

היחסיםהדיאלקטייםביןדימוילמחווהשביסוד
הפרויקט.ואלההשאלותשנצטרךלחזורולשאול:

האםהדימוייכוללהיותביטויהולםשלמהלך?
האםהדימוייכוללהיותמובןללאההתוודעות

למהלךהמאפשראותו?

העבודותהחסומותקושרותיחדכמהמהמוטיבים
התיאורטייםהמרכזייםשלמסורתהאמנות

העכשווית.מוטיבאחד,כמובן,הוא"הבד
הריק"–הגבולהאידיאלישלתהליךההפשטה

המודרניסטי,שהחלמניסוחהרעיוןבפיקלמנט
גרינברג)Clement Greenberg(באמצעהמאה
העשרים–הואבאופקכלעיסוקמוצהרב“תנאי

המדיום“.“הבדהריק“הואהציורהמינימלי,רמת

האפסשלהמדיוםהציורי.מהו“הבדהריק“של
הצילום?לשאלהזואיןתשובהחד־משמעית,אך

גלריהריקהובהשניתצלומיםחסומיםמצהירהעל
עצמהשהיאמרחבלחקירתה.באופןספציפייותר,
מחוותהאיטוםשלהדימוייםמסמנתשהאטימות

היאמוטיבמרכזיאחרשלאסתטיקתהמדיום
המודרניסטית.בקוויםכלליים,הרעיוןהואשאם

בציורהקלאסי/פיגורטיביהמדיוםהואשקוף)אני
רואהדימוייםבעדו(,הריבציורהמופשטהוא

אטום,ולכןנגלהלעיןבחומריותו.לפיתפיסהזו,
אטימותהמדיוםכמוהכהצהרהעלחומריותחסרת

מובןשהיאתנאילמובןהאסתטי/אמנותי,ובסופו
שלדברלמובןבכלל.

כשמדוברבמדיוםהצילומי,מתרחשתהתנגשות
מעניינתביןמוטיבהאטימותלמוטיבהשקיפות
המאפיינת,על־פיעמדתוהמפורסמתשלקנדל
וולטון)Kendall Walton(,אתהמדיוםהצילומי

באשרהוא:כשאנחנורואיםתצלום,הכרחשדרכו
אנחנורואיםעולם.אםשקיפותהיאתכונתו

ההכרחיתשלהמדיוםהצילומי)כמושמשטח
דו־ממדיהואתכונתוההכרחיתשלהציור(,אזי

בתצלוםשבואיננומביניםאתטבעיחסושל
הדימוילעולם)לאמביניםמהרואים(,אנחנו

ניצביםבפנישקיפותאטומה.פרספקסשחור–
שכמובןאינואחדמאמצעיהמדיוםהצילומי–
מספקדימוי“חיצוני“לשקיפותםהאטומהשל

איטום ובזבוז

photo-op.co.il
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הולכתידבידעםהרושםשלפעלתנותיתרשל
האמן.האםבאמתהדימוישנוצרמצדיקאתכל
מסכתהפעולותשתיארנו?)מצדיקבאותומובן

שבו,למשל,“תצלום“שלמינוטאורוסמצדיקאת
השימושבפוטושופאו–להבדיל–ליל כוכביםשל

ואןגוךמצדיקאתהשימושבצבעעלבד?(.אם
)אףשיופייםשלהדימוייםאכןגורםלשקול

ברצינותאתהאפשרותהשנייה(התשובההיא
שלילית,הריאסטרטגייתהמסגרתשל“פוטו

אופ“פועלתבכלכלהאחרתמזושלהאסטרטגיה
 Georges(המהותנית.במינוחשהציעז‘ורז‘בטאי
Bataille(,מדוברבהבדלבין“הכלכלההמוגבלת“

שלרווחל“כלכלההכללית“שלבזבוזשבמרכזה
“החלקהארור“–השפעהעודףשלאורהשמש,

הזרעהנשפךלבטלה,מהשמוקרבבקורבן...
חשיפתהאי־מהותיותשלתנאיהמדיוםהצילומי

משייכתאתהעודפותלעצםהאונטולוגיהשל
תנאיםאלו.ישלשיםלבשזאתעודפותמסוג
מסויםמאוד:עודפותהשלהפעולההיצרנית

לעומתתוצאתההחומרית.איןהכוונה)כמואצל
בטאי(שמיוצריותרממהשנצרך,אלאשנעשה

יותרממהשנוצר.איטומםשלהדימוייםבפרספקס
שחורמביאאתהאסטרטגיההזו)השייכת,כאמור,

לדימוייםהנאטמיםעצמם(לכדימימושבמעשה
שלקורבן“המבזבז“אתהתצלומים.התערוכה

מציבהאתהעיסוקבתנאיהמדיוםהצילומיבתור
חגיגתה“חלקהארור“.שקיפותאטומההיאבזבוז.

פיוטרשמוגליאקוב

הדימוייםשהואחוסם.זאתועוד:הצופהבתמונה
החסומהבפרספקסרואהאתההשתקפותשל

עצמו.השתקפותהיאמודוסשלויזואליותהנוגד
אתהשקיפותהצילומית.גםאםלפעמיםאנחנו
נוטיםלהגידעלצילוםישירשהוא“משקף“את

העולם,לאחרמחשבה,נקללהביןשאסורלנו
להרחיקלכתעםהמטפורההזו.שיקוףהוא
פונקציהשלאטימותולאשלשקיפות.ככל

שהחלוןנקיושקוףיותר,למשל,כךאנימשתקףבו
פחות.המצעהצילומיקולטאור,לאמחזיראור.

מתוךהטעמתהמוטיביםהמוכריםהללו,מוצגת
בתערוכהפרשנותייחודיתלעיסוקבתנאיהמדיום

הצילומי.פרשנותייחודיתזובאהלידיביטוי
הןבהיגיוןהדימוייםשלהתערוכהוהןבמחווה
שלחסימתם.מחווהזאתמתפרשתרקביחס

לדימוייםאלו,וזהכשהואלעצמודברמעניין.כי
בסךהכולמהזהמשנהאיזהצילוםאוטמים,הרי

בסוףלאיראואותו?אבלזהבדיוקהמקוםשאליו
שובושובמכוונתהתערוכהאתהצופה.הדימויים
המופשטיםהמוצגיםבתערוכהמעמידיםכלפעם

מחדשאתהשאלהבדברמקומווחשיבותושל
מהלךהיווצרותםבעצםהווייתםבתורדימויים
אמנותיים.האםהכרחשחווייתהדימוייםהללו

מצריכההסברשכזה?)אםכן,מדועאיןהדימויים
מלוויםבטקסטיםמסבירים?(אושמאלהיפך,

האםמהשנדרשמהצופההואהכרהבווירטואליות
המוחלטתשלהדימויים?)דישיפיםהם.(תנועה
מתמדתביןשתיהאפשרויותהללומעניקהאת

החיכוךהנדרשלזיווגםהדיאלקטישלהדימוי
והמהלךשביסודהתערוכה"פוטואופ".

בואואפואנתבונןבדימוייםשנחסמו.הצעה
פרדוקסאליתללאספק,הנובעתמעצםהשעתוק,

תכונתוהמהוללתשלהמדיוםהצילומי.דימוי
צילומי–כךנראה–איאפשרלחסוםלחלוטין:הוא
יצוץבהדפסהאחרתאובאתרהתערוכהאובעלון

שבידיכםכעת.

כיצדנוצרודימוייםאלו?עדכמהאפשרלהבין
זאתלפנישקוראיםאתדבריי?חשובלציין

שמקורהמידעשאמסורעכשיוהואעדותהאמן.
שאלתי,והואענה.אםהיהמסרבלענות,מהלכים

שבעקבותיהםנוצרוהדימויים,היונשארים
נסתריםבפנייובפניהצופיםהאחריםבדיוקכפי

שנסתריםהדימוייםהחסומיםבפרספקסבפנימי
שלאנכחבפתיחהולאטרחלהיכנסלאתר.

דימוי1#)עמ׳6(:ניירצילוםצבעונינחשףלאור
במעבדהצבעוניתאנלוגיתבאמצעותַמגֵדל.)האם

זהמשנהשזההיהמגדלולא,למשל,פנסכיס?(
הניירהועברבמכונתקולנטהמקולקלת)מה

בדיוקהיההקלקול?האםזהמשנה?(הנייר,שיצא
מהמכונהמלוכלךושרוט,גולגלוצולםבסטודיו

עלרקעשחור.הדימוישהתקבל–דימוידיגיטלי,
כמובן–עובדבפוטושופ.הרקענשארבפוזיטיב,

ואילוהדימויהפךלנגטיב.

דימוי2#)עמ׳7(הואתוצאהשלהקרנותאור
ישירותבאמצעותמגדלעלניירצילוםשחור־לבן
בזוויותשונות.לאחרתהליךשלפיתוחבמעבדה

אנלוגית,נסרקהנייר,והדימוישהתקבלעברעיבוד
מחשבשמיקםאותושובבתפרשביןהפוזיטיב

לנגטיב.

בניגודלדימויהראשון,שאכןמספרמשהועל
שריטהולכלוך,אךאינומספרישירותעלהפריט

הטכנולוגיהמיושןשלמכונתקולנטה,הדימוי
השנימעידחד־משמעיתעלמקורהיווצרותו.אם

מדוברבמגדלשלמעבדהאנלוגיתואםבמקוראור
אחר,איןספקשדימויזהנוצרבאמצעותהקרנה,

דימוישהואגםתוצאהשלהקרנהוגםייצוגשל
הקרנה–תמטיזציהשלהבתוראחדהגורמים
המדיומאלייםשלהצילום.תמטיזציהכזו–על

אופניההשונים–היאאחתהאסטרטגיותהחוזרות
ונשנותבתערוכה.אסטרטגיהזו,שאפשרלכנותה

"האסטרטגיההמהותנית",היאאופןפעולתו
הקלאסישלהעיסוקהמודרניסטיבתנאיהמדיום.

אופייהגלוםבמימושאסתטישלאפשרויותשל
מדיוםמסויםהמציבאתאחדהגורמיםהטכניים

שלובמקוםאונטולוגימועדףשלמהותו.אבל,על
אףחשיבותה,האסטרטגיההמהותניתנשארת

בפרויקטזהבחזקתאסטרטגיהמקומית.מהלך
המסגרתשלהתערוכה–המיוצגבמחוותה

הפותחתשלאיטוםהעבודות–פועלבאסטרטגיה
אחרת,הנגליתלאבזוהרההקרנהאלאדווקא

בקיומםהמתגודדבאפלהשלהגורמיםהאחרים
בתהליךהפקתםשלהדימויים.

גםחשיפה,גםמכונהמקולקלת,גםעיבודמחשב...
האםהיההכרחלהשתמשבכלאחדמהאמצעים

האלה?לפידימוי1#,אףאחדמהםאינו“מהותי“.
להיפך–אםאפשרלייחסכאןאתהדימוילתנאי

אפשרותוהחומריים,הריהדימוייהיהשלעצם
אי־מהותיותםשל“תנאיהמדיום“שבמקרהזה



131120142127
Image #2דימוי

131120142045
Image #1דימוי
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The exhibition “Photo Op” opened on 13 

November, at 8 p.m., with empty walls. 

During that evening, two photographs were 

printed and framed in “work spaces” within 

the gallery, in the audience’s presence; they 

were later sealed under black Perspex and 

hung alongside each other on one of the 

gallery walls.

This is what the exhibition space looked like 

on the following day, at 12:03. 

By 12:47, “exposed” images were added to 

the display. Let us linger, though, in front of 

the sealed photographs, for there is a reason 

for them being the starting point of the 

dynamic exhibition. Sealing the photographs 

encapsulates the dialectic relationship 

between image and gesture at the heart 

of the project. These are the questions we 

shall have to return to: Can the image be 

an adequate expression of a process? Can 

the image be understood without being 

informed about the process that enables it?

The sealed works link together several 

major theoretical motifs of contemporary 

art. One motif, of course, is the “empty 

canvas”—the ideal limit of the modernist 

abstraction, which since its formulation 

by Clement Greenberg in the mid-20th 

century defines the horizon of any declared 

exploration of the sufficient and necessary 

conditions of the artistic medium. The 

empty canvas is the minimal painting, the 

zero level of the painterly medium. What is 

photography’s “empty canvas”? There is no 

unequivocal answer to this question, but an 

empty gallery with two sealed photographs 

declares itself to be the space of its 

investigation. More specifically, the gesture 

of sealing the images evokes opacity as 

another major motif of the modernist 

medium aesthetics. In general terms, 

the idea is that if in classical/figurative 

painting the medium is transparent (I can 

see images through it), in abstract painting 

the medium is opaque, brought to view in its 

sheer materiality. According to this concept, 

the medium’s opacity exposes meaningless 

materiality as a condition of the aesthetic/

artistic meaning, and, in the final analysis, 

of meaning in general.

In the context of the photographic medium, 

the opacity motif interestingly clashes 

with the transparency motif, which 
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Sealing and Wasting
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Image #2 (p. 7) is the result of projecting 

direct light, using an enlarger, onto black-

and-white photographic paper, from 

various angles. Following processing in an 

analog lab, the paper was scanned, and the 

resulting image was computer-processed, 

placing it again on the seam between 

positive and negative.

Unlike Image #1, which indeed tells 

something about scratches and dirt, but 

tells nothing directly about the antiquated 

technological item of the Colenta machine, 

Image #2 unequivocally attests to the 

source of its creation. Whether it is an 

enlarger in an analog lab, or some other 

source of light, the image was undoubtedly 

created by projection. It is an image of 

projection in a double sense: a result of 

projection as well as a representation 

of projection—its thematization as an 

essential element of the photographic 

medium. Such a thematization in its various 

versions and guises is a recurring strategy 

in the exhibition. This strategy, which might 

be termed “essentialist,” is the classical 

modus operandi of the modernist approach 

to artistic medium. It consists of aesthetic 

realization of the possibilities of a certain 

medium posing one of its technical factors 

in the prioritized ontological locus of its 

essence. However, despite its importance, 

the essentialist strategy remains in this 

project as only a local one. The exhibition’s 

framework—represented in the opening 

gesture of sealing the works—is  informed 

by another strategy, which is manifest not 

in the radiance of projection but rather in 

the existence, huddling in the dark, of the 

other factors pertaining to the production 

of the images.

Exposure, broken-down machine, computer 

processing… Was it really necessary to 

use all these means? According to Image 

#1, none of them is “essential.” On the 

contrary: if one can meaningfully relate 

the image to the material conditions of 

its production, it would be an image of 

the very inessentiality of the medium’s 

conditions—inessentiality, which, in this 

case, tallies with an impression of the 

artist’s overzealousness. Does the produced 

image indeed justify the whole procedure 

of actions we have described? (Justify in 

the same sense that, e.g., a “photograph” of 

a Minotaur justifies the use of Photoshop, 

or—conversely—Van Gogh’s The Starry 

Night justifies the use of paint on canvas). 

If, though the images’ beauty indeed makes 

one seriously consider the second option, 

the answer is negative, then the framework 

strategy of “Photo Op” works under a 

wholly different economy than that of 

essentialist strategy. In Georges Bataille’s 

terminology, this is the difference between 

the “restricted economy” of profit and the 

“general economy” of waste, centered on 

the non-recuperable “accursed share”: 

the excessive abundance of sunlight, the 

wasted seed, that which is sacrificed in a 

sacrifice… Exposing the inessentiality of the 

conditions of the photographic medium’s 

ascribes excessiveness to the very ontology 

of these conditions. Note that this is 

excessiveness of a very particular kind: that 

of the productive action as regards material 

result. The idea is not (as suggested by 

Bataille) that more is produced than can 

be  consumed, but rather that more is done 

than is produced. Sealing the images in 

black Perspex brings this strategy (which 

pertains, as aforementioned, to the sealed 

images themselves) to a radical realization 

in the act of sacrifice, which is “wasting” 

the photographs. The exhibition undertakes 

an exploration of the conditions of the 

photographic medium as a celebration of 

the “accursed share.” Opaque transparency 

is a waste.

Pioter Shmugliakov

characterizes, according to Kendall Walton’s 

famous stance, photographic medium 

in general: when we see a photograph, 

we necessarily see the world through 

it. If transparency is the photographic 

medium’s essential attribute (just as the 

two-dimensional surface is for painting), 

then in a photograph where we do not 

understand the relation of the image to the 

world (do not understand what we see), 

we are facing opaque transparency. Black 

Perspex—which is obviously not counted 

among the  means of the photographic 

medium—provides an “external” image of 

the opaque transparency, characteristic 

of the photographic images it blocks. 

Furthermore, when viewing the Perspex-

sealed photograph, one sees one’s own 

reflection. Reflection is a modus of visuality 

that is inconsistent with photographic 

transparency. Even if we tend to refer to a 

direct photograph as “reflecting” the world, 

it is easy to realize, upon consideration, 

that one should not stretch this metaphor. 

Reflection is a function of opacity, not 

of transparency. The cleaner and more 

transparent a window is, for example, the 

less I am reflected in it. The photographic 

surface absorbs light; it  does not reflect it.

While re-articulating these familiar motifs, 

the exhibition presents its own unique 

interpretation of the conditions of the 

photographic medium. This interpretation 

is expressed both by the logic of the 

exhibition’s images and the gesture of their 

sealing. The gesture could be understood 

only in relation to these images—a fact 

interesting in itself. For why does it matter 

which photograph is sealed, if it is not 

going to be seen at all? This, however, is 

exactly where the exhibition directs and 

redirects the viewer. The abstract images 

of the exhibition raise time and again the 

question about the place and importance 

of the process of their production in their 

existence as artistic images. Does the 

experience of the images necessitate such 

an explanation? (If it does, why are the 

images not accompanied by explanatory 

texts?). Or perhaps the opposite is true, and 

the viewer must acknowledge the absolute 

virtuality of the images? (Their beauty 

suffices). The constant oscillation between 

these two options provides the necessary 

friction for the dialectic coupling of image 

and gesture at the heart of the exhibition 

“Photo Op.”

Let us, then, observe the sealed images. 

It is a paradoxical suggestion, no doubt, 

stemming from reproducibility, that lauded 

feature of the photographic image. It seems 

that one cannot seal a photographic image 

entirely: it will pop up in another print, or in 

the exhibition website, or in the leaflet you 

are now holding.

How were these images made? How far can 

one comprehend before reading my words? 

It is significant that the information I relay 

here comes from the artist. I asked, and he 

answered. Had he refused to answer, the 

processes that brought about these images 

would have remained concealed from me 

and from the other viewers, just as the 

Perspex-sealed images are concealed from 

those who did not attend the opening nor 

bothered to enter the website.

Image #1 (p. 6): a color photographic paper 

was exposed in an analog color lab using 

an enlarger. (Does it matter that it was an 

enlarger and not, for example, a flashlight?). 

The paper was processed through a broken-

down Colenta machine (What had broken 

down exactly? Does it matter?). The paper, 

which came out dirty and scratched, was 

rolled and photographed in the studio 

against a black background. The resulting 

image—a digital image, of course—

was manipulated using Photoshop. The 

background remained positive, whereas the 

image became negative.
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