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איטום ובזבוז

התערוכה "פוטו אופ" נפתחה ב־ 13.11בשעה 20:00

האפס של המדיום הציורי .מהו “הבד הריק“ של

בקירות ריקים .במהלך הפתיחה ,ב"חללי העבודה"

הצילום? לשאלה זו אין תשובה חד־משמעית ,אך

שבגלריה ,הסמוכים לחלל התצוגה ,הודפסו

גלריה ריקה ובה שני תצלומים חסומים מצהירה על

ומוסגרו לעיני הקהל שני תצלומים שלאחר מכן

עצמה שהיא מרחב לחקירתה .באופן ספציפי יותר,

נאטמו בפרספקס שחור ונתלו זה לצד זה על אחד

מחוות האיטום של הדימויים מסמנת שהאטימות  

מקירות הגלריה.

היא מוטיב מרכזי אחר של אסתטיקת המדיום
המודרניסטית .בקווים כלליים ,הרעיון הוא שאם

כך נראה חלל התערוכה יום למחרת בשעה .12:03

בציור הקלאסי/פיגורטיבי המדיום הוא שקוף (אני
רואה דימויים בעדו) ,הרי בציור המופשט הוא

כבר ב־ 12:47החלו להתווסף לתצוגה דימויים

אטום ,ולכן נגלה לעין בחומריותו .לפי תפיסה זו,

“חשופים" .אך בואו נשתהה במעמד התמונות

אטימות המדיום כמוה כהצהרה על חומריות חסרת

החסומות ,שהרי יש סיבה שהם נקודת המוצא של

מובן שהיא תנאי למובן האסתטי/אמנותי ,ובסופו

התערוכה הדינמית .איטום התמונות מתמצת את

של דבר למובן בכלל.

היחסים הדיאלקטיים בין דימוי למחווה שביסוד
הפרויקט .ואלה השאלות שנצטרך לחזור ולשאול:

כשמדובר במדיום הצילומי ,מתרחשת התנגשות

האם הדימוי יכול להיות ביטוי הולם של מהלך?

מעניינת בין מוטיב האטימות למוטיב השקיפות

האם הדימוי יכול להיות מובן ללא ההתוודעות

המאפיינת ,על־פי עמדתו המפורסמת של קנדל

למהלך המאפשר אותו?

וולטון ( ,)Kendall Waltonאת המדיום הצילומי
באשר הוא :כשאנחנו רואים תצלום ,הכרח שדרכו

photo-op.co.il

העבודות החסומות קושרות יחד כמה מהמוטיבים

אנחנו רואים עולם .אם שקיפות היא תכונתו

התיאורטיים המרכזיים של מסורת האמנות

ההכרחית של המדיום הצילומי (כמו שמשטח

העכשווית .מוטיב אחד ,כמובן ,הוא "הבד

דו־ממדי הוא תכונתו ההכרחית של הציור) ,אזי

הריק" – הגבול האידיאלי של תהליך ההפשטה

בתצלום שבו איננו מבינים את טבע יחסו של

המודרניסטי ,שהחל מניסוח הרעיון בפי קלמנט

הדימוי לעולם (לא מבינים מה רואים) ,אנחנו

גרינברג ( )Clement Greenbergבאמצע המאה

ניצבים בפני שקיפות אטומה .פרספקס שחור –

העשרים – הוא באופק כל עיסוק מוצהר ב“תנאי

שכמובן אינו אחד מאמצעי המדיום הצילומי –

המדיום““ .הבד הריק“ הוא הציור המינימלי ,רמת

מספק דימוי “חיצוני“ לשקיפותם האטומה של
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הדימויים שהוא חוסם .זאת ועוד :הצופה בתמונה

דימוי ( 1#עמ׳  :)6נייר צילום צבעוני נחשף לאור

הולכת יד ביד עם הרושם של פעלתנות יתר של

החסומה בפרספקס רואה את ההשתקפות של

גדל( .האם
במעבדה צבעונית אנלוגית באמצעות ַמ ֵ

האמן .האם באמת הדימוי שנוצר מצדיק את כל

עצמו .השתקפות היא מודוס של ויזואליות הנוגד

זה משנה שזה היה מגדל ולא ,למשל ,פנס כיס?)

מסכת הפעולות שתיארנו? (מצדיק באותו מובן

את השקיפות הצילומית .גם אם לפעמים אנחנו

הנייר הועבר במכונת קולנטה מקולקלת (מה

שבו ,למשל“ ,תצלום“ של מינוטאורוס מצדיק את

נוטים להגיד על צילום ישיר שהוא “משקף“ את

בדיוק היה הקלקול? האם זה משנה?) הנייר ,שיצא

השימוש בפוטושופ או – להבדיל – ליל כוכבים של

העולם ,לאחר מחשבה ,נקל להבין שאסור לנו

מהמכונה מלוכלך ושרוט ,גולגל וצולם בסטודיו

ואן גוך מצדיק את השימוש בצבע על בד?) .אם

להרחיק לכת עם המטפורה הזו .שיקוף הוא

על רקע שחור .הדימוי שהתקבל – דימוי דיגיטלי,

(אף שיופיים של הדימויים אכן גורם לשקול

פונקציה של אטימות ולא של שקיפות .ככל

כמובן – עובד בפוטושופ .הרקע נשאר בפוזיטיב,

ברצינות את האפשרות השנייה) התשובה היא

שהחלון נקי ושקוף יותר ,למשל ,כך אני משתקף בו

ואילו הדימוי הפך לנגטיב.

שלילית ,הרי אסטרטגיית המסגרת של “פוטו
אופ“ פועלת בכלכלה אחרת מזו של האסטרטגיה

פחות .המצע הצילומי קולט אור ,לא מחזיר אור  .
דימוי ( 2#עמ׳  )7הוא תוצאה של הקרנות אור

המהותנית .במינוח שהציע ז‘ורז‘ בטאי (Georges

מתוך הטעמת המוטיבים המוכרים הללו ,מוצגת

ישירות באמצעות מגדל על נייר צילום שחור־לבן

 ,)Batailleמדובר בהבדל בין “הכלכלה המוגבלת“

בתערוכה  פרשנות ייחודית לעיסוק בתנאי המדיום

בזוויות שונות .לאחר תהליך של פיתוח במעבדה

של רווח ל“כלכלה הכללית“ של בזבוז שבמרכזה

הצילומי .פרשנות ייחודית זו באה לידי ביטוי

אנלוגית ,נסרק הנייר ,והדימוי שהתקבל עבר עיבוד

“החלק הארור“ – השפע העודף של אור השמש,

הן בהיגיון הדימויים של התערוכה והן במחווה

מחשב שמיקם אותו שוב בתפר שבין הפוזיטיב

הזרע הנשפך לבטלה ,מה שמוקרב בקורבן...

של חסימתם .מחווה זאת מתפרשת רק ביחס

לנגטיב.

חשיפת האי־מהותיות של תנאי המדיום הצילומי

בסך הכול מה זה משנה איזה צילום אוטמים ,הרי

בניגוד לדימוי הראשון ,שאכן מספר משהו על

תנאים אלו .יש לשים לב שזאת עודפות מסוג

בסוף לא יראו אותו? אבל זה בדיוק המקום שאליו

שריטה ולכלוך ,אך אינו מספר ישירות על הפריט

מסוים מאוד :עודפותה של הפעולה היצרנית

שוב ושוב מכוונת התערוכה את הצופה .הדימויים

הטכנולוגי המיושן של מכונת קולנטה ,הדימוי

לעומת תוצאתה החומרית .אין הכוונה (כמו אצל

משייכת את העודפות לעצם האונטולוגיה של

לדימויים אלו ,וזה כשהוא לעצמו דבר מעניין .כי

המופשטים המוצגים בתערוכה מעמידים כל פעם

השני מעיד חד־משמעית על מקור היווצרותו .אם

בטאי) שמיוצר יותר ממה שנצרך ,אלא שנעשה

מחדש את השאלה בדבר מקומו וחשיבותו של

מדובר במגדל של מעבדה אנלוגית ואם במקור אור

יותר ממה שנוצר .איטומם של הדימויים בפרספקס

מהלך היווצרותם בעצם הווייתם בתור דימויים

אחר ,אין ספק שדימוי זה נוצר באמצעות הקרנה,

שחור מביא את האסטרטגיה הזו (השייכת ,כאמור,

אמנותיים .האם הכרח שחוויית הדימויים הללו

דימוי שהוא גם תוצאה של הקרנה וגם ייצוג של

לדימויים הנאטמים עצמם) לכדי מימוש במעשה

מצריכה הסבר שכזה? (אם כן ,מדוע אין הדימויים

הקרנה – תמטיזציה שלה בתור אחד הגורמים

של קורבן “המבזבז“ את התצלומים .התערוכה

מלווים בטקסטים מסבירים?) או שמא להיפך,

המדיומאליים של הצילום .תמטיזציה כזו – על

מציבה את העיסוק בתנאי המדיום הצילומי בתור

האם מה שנדרש מהצופה הוא הכרה בווירטואליות

אופניה השונים – היא אחת האסטרטגיות החוזרות

חגיגת ה“חלק הארור“ .שקיפות אטומה היא בזבוז.

המוחלטת של הדימויים? (די שיפים הם ).תנועה

ונשנות בתערוכה .אסטרטגיה זו ,שאפשר לכנותה

מתמדת בין שתי האפשרויות הללו מעניקה את

"האסטרטגיה המהותנית" ,היא אופן פעולתו

החיכוך הנדרש לזיווגם הדיאלקטי של הדימוי

הקלאסי של העיסוק המודרניסטי בתנאי המדיום.

והמהלך שביסוד התערוכה "פוטו אופ".

אופייה גלום במימוש אסתטי של אפשרויות של

פיוטר שמוגליאקוב

מדיום מסוים המציב את אחד הגורמים הטכניים
בואו אפוא נתבונן בדימויים שנחסמו .הצעה

שלו במקום אונטולוגי מועדף של מהותו .אבל ,על

פרדוקסאלית ללא ספק ,הנובעת מעצם השעתוק,

אף חשיבותה ,האסטרטגיה המהותנית נשארת

תכונתו המהוללת של המדיום הצילומי .דימוי

בפרויקט זה בחזקת אסטרטגיה מקומית .מהלך

צילומי – כך נראה – אי אפשר לחסום לחלוטין :הוא

המסגרת של התערוכה – המיוצג במחוותה

יצוץ בהדפסה אחרת או באתר התערוכה או בעלון

הפותחת של איטום העבודות – פועל באסטרטגיה

שבידיכם כעת.

אחרת ,הנגלית לא בזוהר ההקרנה אלא דווקא
בקיומם המתגודד באפלה של הגורמים האחרים

כיצד נוצרו דימויים אלו? עד כמה אפשר להבין

בתהליך הפקתם של הדימויים.

שמקור המידע שאמסור עכשיו הוא עדות האמן.

גם חשיפה ,גם מכונה מקולקלת ,גם עיבוד מחשב...

שאלתי ,והוא ענה .אם היה מסרב לענות ,מהלכים

האם היה הכרח להשתמש בכל אחד מהאמצעים

שבעקבותיהם נוצרו הדימויים ,היו נשארים

האלה? לפי דימוי  ,1#אף אחד מהם אינו “מהותי“.

זאת לפני שקוראים את דבריי? חשוב לציין

נסתרים בפניי ובפני הצופים האחרים בדיוק כפי

להיפך – אם אפשר לייחס כאן את הדימוי לתנאי

שנסתרים הדימויים החסומים בפרספקס בפני מי

אפשרותו החומריים ,הרי הדימוי יהיה של עצם

שלא נכח בפתיחה ולא טרח להיכנס לאתר   .

אי־מהותיותם של “תנאי המדיום“ שבמקרה זה
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Image #2 דימוי

Image #1 דימוי

 סטודיו קובי פרנקו:עיצוב

The exhibition “Photo Op” opened on 13

abstraction, which since its formulation

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

by Clement Greenberg in the mid-20th

During that evening, two photographs were

century defines the horizon of any declared

printed and framed in “work spaces” within

exploration of the sufficient and necessary

the gallery, in the audience’s presence; they

conditions of the artistic medium. The

were later sealed under black Perspex and

empty canvas is the minimal painting, the

hung alongside each other on one of the

zero level of the painterly medium. What is

gallery walls.

photography’s “empty canvas”? There is no

This is what the exhibition space looked like

unequivocal answer to this question, but an

on the following day, at 12:03.

empty gallery with two sealed photographs

Design: Kobi Franco Desgin

Gallery photographs: Tal Nisim (p. 10), Victor Bezrukov (p. 11)

|

)11 ‘ ויקטור בזרוקוב (עמ,)10 ‘ טל ניסים (עמ:צילומי חלל

Sealing and Wasting

declares itself to be the space of its
By 12:47, “exposed” images were added to

investigation. More specifically, the gesture

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

of sealing the images evokes opacity as

the sealed photographs, for there is a reason

another major motif of the modernist

for them being the starting point of the

medium aesthetics. In general terms,

dynamic exhibition. Sealing the photographs

the idea is that if in classical/figurative

encapsulates the dialectic relationship

painting the medium is transparent (I can

between image and gesture at the heart

see images through it), in abstract painting

of the project. These are the questions we

the medium is opaque, brought to view in its

shall have to return to: Can the image be

sheer materiality. According to this concept,

an adequate expression of a process? Can

the medium’s opacity exposes meaningless

the image be understood without being

materiality as a condition of the aesthetic/

informed about the process that enables it?

artistic meaning, and, in the final analysis,
of meaning in general.

The sealed works link together several

11

major theoretical motifs of contemporary

In the context of the photographic medium,

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

the opacity motif interestingly clashes

canvas”—the ideal limit of the modernist

with the transparency motif, which

10

characterizes, according to Kendall Walton’s

experience of the images necessitate such

Image #2 (p. 7) is the result of projecting

the image to the material conditions of

famous stance, photographic medium

an explanation? (If it does, why are the

direct light, using an enlarger, onto black-

its production, it would be an image of

in general: when we see a photograph,

images not accompanied by explanatory

and-white photographic paper, from

the very inessentiality of the medium’s

we necessarily see the world through

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

various angles. Following processing in an

conditions—inessentiality, which, in this

it. If transparency is the photographic

the viewer must acknowledge the absolute

analog lab, the paper was scanned, and the

case, tallies with an impression of the

medium’s essential attribute (just as the

virtuality of the images? (Their beauty

resulting image was computer-processed,

artist’s overzealousness. Does the produced

two-dimensional surface is for painting),

suffices). The constant oscillation between

placing it again on the seam between

image indeed justify the whole procedure

then in a photograph where we do not

these two options provides the necessary

positive and negative.

of actions we have described? (Justify in

understand the relation of the image to the

friction for the dialectic coupling of image

world (do not understand what we see),

and gesture at the heart of the exhibition

Unlike Image #1, which indeed tells

a Minotaur justifies the use of Photoshop,

we are facing opaque transparency. Black

“Photo Op.”

something about scratches and dirt, but

or—conversely—Van Gogh’s The Starry

tells nothing directly about the antiquated

Night justifies the use of paint on canvas).

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

Perspex—which is obviously not counted
among the means of the photographic

Let us, then, observe the sealed images.

technological item of the Colenta machine,

If, though the images’ beauty indeed makes

medium—provides an “external” image of

It is a paradoxical suggestion, no doubt,

Image #2 unequivocally attests to the

one seriously consider the second option,

the opaque transparency, characteristic

stemming from reproducibility, that lauded

source of its creation. Whether it is an

the answer is negative, then the framework

of the photographic images it blocks.

feature of the photographic image. It seems

enlarger in an analog lab, or some other

strategy of “Photo Op” works under a

Furthermore, when viewing the Perspex-

that one cannot seal a photographic image

source of light, the image was undoubtedly

wholly different economy than that of

sealed photograph, one sees one’s own

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

created by projection. It is an image of

essentialist strategy. In Georges Bataille’s

reflection. Reflection is a modus of visuality

the exhibition website, or in the leaflet you

projection in a double sense: a result of

terminology, this is the difference between

that is inconsistent with photographic

are now holding.

projection as well as a representation

the “restricted economy” of profit and the

transparency. Even if we tend to refer to a

of projection—its thematization as an

“general economy” of waste, centered on

direct photograph as “reflecting” the world,

How were these images made? How far can

essential element of the photographic

the non-recuperable “accursed share”:

it is easy to realize, upon consideration,

one comprehend before reading my words?

medium. Such a thematization in its various

the excessive abundance of sunlight, the

that one should not stretch this metaphor.

It is significant that the information I relay

versions and guises is a recurring strategy

wasted seed, that which is sacrificed in a

Reflection is a function of opacity, not

here comes from the artist. I asked, and he

in the exhibition. This strategy, which might

sacrifice… Exposing the inessentiality of the

of transparency. The cleaner and more

answered. Had he refused to answer, the

be termed “essentialist,” is the classical

conditions of the photographic medium’s

transparent a window is, for example, the

processes that brought about these images

modus operandi of the modernist approach

ascribes excessiveness to the very ontology

less I am reflected in it. The photographic

would have remained concealed from me

to artistic medium. It consists of aesthetic

of these conditions. Note that this is

surface absorbs light; it does not reflect it.

and from the other viewers, just as the

realization of the possibilities of a certain

excessiveness of a very particular kind: that

Perspex-sealed images are concealed from

medium posing one of its technical factors

of the productive action as regards material

While re-articulating these familiar motifs,

those who did not attend the opening nor

in the prioritized ontological locus of its

result. The idea is not (as suggested by

the exhibition presents its own unique

bothered to enter the website.

essence. However, despite its importance,

Bataille) that more is produced than can

interpretation of the conditions of the

the essentialist strategy remains in this

be consumed, but rather that more is done

photographic medium. This interpretation

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

project as only a local one. The exhibition’s

than is produced. Sealing the images in

is expressed both by the logic of the

was exposed in an analog color lab using

framework—represented in the opening

black Perspex brings this strategy (which

exhibition’s images and the gesture of their

an enlarger. (Does it matter that it was an

gesture of sealing the works—is informed

pertains, as aforementioned, to the sealed

sealing. The gesture could be understood

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

by another strategy, which is manifest not

images themselves) to a radical realization

only in relation to these images—a fact

The paper was processed through a broken-

in the radiance of projection but rather in

in the act of sacrifice, which is “wasting”

interesting in itself. For why does it matter

down Colenta machine (What had broken

the existence, huddling in the dark, of the

the photographs. The exhibition undertakes

which photograph is sealed, if it is not

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

other factors pertaining to the production

an exploration of the conditions of the

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

which came out dirty and scratched, was

of the images.

photographic medium as a celebration of

exactly where the exhibition directs and

rolled and photographed in the studio

redirects the viewer. The abstract images

against a black background. The resulting

Exposure, broken-down machine, computer

of the exhibition raise time and again the

image—a digital image, of course—

processing… Was it really necessary to

question about the place and importance

was manipulated using Photoshop. The

use all these means? According to Image

of the process of their production in their

background remained positive, whereas the

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

existence as artistic images. Does the

image became negative.

contrary: if one can meaningfully relate

the “accursed share.” Opaque transparency

9

is a waste.
Pioter Shmugliakov
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