07.
12.
2014

Ohad Matalon:

 פוטו אופ:אוהד מטלון

Photo Op

נייר צילום

דף של נייר צילום הוא ,ככל הנראה ,המועמד החזק

כך או אחרת ,מסכות המוות של נייר הצילום

לתפקיד הכבוד של הבד (הריק) בצילום .משטח

בתערוכה קורעות את “תווי פניו“ מתוך הרקע הריק

רגיש לאור הוא המצע ההכרחי של הדימוי הצילומי,

של עלטה מוחלטת .יש לכך שתי נגזרות אסתטיות

כפי שמבין אותו הצילום האנלוגי .הצבתו של נייר

חשובות .ראשית ,בידוד כזה של דף הצילום המואר

צילום במקום המושא  המצולם – מקום שגם הוא

מייצר אפקט של קרינה; כלומר ,המשטח הרגיש

בגדר הכרח מבני של צילום ישיר (תצלום הנו פועל

לאור מופיע כמקור האור .זה המכנה המשותף של

יוצא של מה שמצולם בו) – היא אחד המהלכים

רבים מהמהלכים המהותניים בתערוכה :גורם כזה

החוזרים בתערוכה המבקשת לייצר דימויים/

או אחר של המדיום הצילומי מתנסח בתור אחד

תצלומים של מהות הצילום .מהלך זה ,המפצל

ממצבי הצבירה של האור – התנאי האונטולוגי

בין מצע נושא הדימוי למצע שהוא מושא של

היסודי ביותר של הצילום לסוגיו (זה הנותן לו את

דימוי ,משכפל את הפיצול הפנימי בין הפרדיגמה

שמו הרווח).

האנלוגית לפרדיגמה הדיגיטלית באונטולוגיה של
צילום בן ימינו .המצע החומרי ,הנושא את התצלום

שנית ,מאחר ש“צילום מהותי“ של נייר הצילום

של נייר הצילום במקרה זה ,אינו שותף לאיכותו

מבקש לצלם אותו “כשהוא לעצמו“ ולפיכך

הפוטו־סנסיטיבית של מושאו .אם ,כפי שנטען

חייב לוותר על כל נדבכי קיומו היומיומיים ,כמו

לא פעם ,אפשר לדמות את צילום העולם למסכת

קופסאות קרטון אטומות או חלל המעבדה,

המוות של מושאיו ,תצלום דיגיטלי של נייר צילום

דחיקתו של מצע התצלום הדו־ממדי אל העולם

כמוהו כמסכת מוות של הצילום האנלוגי  .

התלת־ממדי המצולם מחייבת מין פעולה של
פיסול .כלומר ,עיצובו של דף הנייר בתור אובייקט

החושך הוא סביבת החיים הטבעית של נייר הצילום,

חומרי חדש ,שהחזותיות ה“עצמאית“ שלו עדיין

שהרי מעצם רגישותו לאור ,כל הפעולות מעצבות

לא מוכרת לנו .פעולות פלסטיות של גלגול הנייר,

הדימוי נעשות עליו בחושך .ביציאתו מהמעבדה

קימוטו ויישורו מחדש וכיוצא באלו ,מאכלסות

אל האור ,לאחר תהליך בלתי הפיך של פיתוח

את תצלומי התערוכה במושאים עלומים שעל

והתייצבות הדימוי ,נייר הצילום כבר "מת" .הוא

הגבול בין המשחק הצורני של פיסול מופשט

הקריב את חייו – כלומר את הרגישות שעושה

ובין התיאטרליות האניגמטית של אובייקטים

אותו לנייר צילום – בהעניקו חיים גשמיים לדימוי

קונקרטיים .הנפחיות “הקלסיציסטית“ של הגליל

שאותו הוא נושא .חייו באור ,חייו בתור מצע ,הם

ב־( 141120141247עמ'  )3מחזקת ,לטעמי ,את

חיים לאחר המוות .כשאנו מסתכלים על תצלום,

מסגרת הפרשנות הראשונה .הדף המקופל של

איננו רואים נייר צילום ,אלא את התצלום .לכן צילום

( 171120141430עמ'  – )6שחדות קצותיו ובוהק

מהותי של נייר צילום – כלומר ,צילומו בתור ביטוי

קיפוליו (וכן העובדה ,שאינה מובנת מיד ,שזוהי

חזותי של מהות הצילום – חייב להיעשות בחושך.

הכלאה דיגיטלית בין נגטיב לפוזיטיב) מעניקים

אבל זהו מעשה בלתי אפשרי ,כמובן ,שהרי האור

לו מין איכות מתכתית־תעשייתית – נראה כפריט

הכרחי לצילום .אם כך ,הפיכתו של נייר הצילום

טכנולוגי קסום מתוך סרט מדע בדיוני .הפוטנציאל

למושא של צילום דורשת את "מותו" ,בדיוק

הפלסטי של נייר הצילום ,הנחשף בדימויים אלו,

כפי שדורש זאת קיומו הרגיל בתור מצע בלתי

כאילו מפצה על פוטנציאל ההדמיה של רגישותו

נראה :או שהנייר מצולם בעודו "חי" ואז מעשה

לאור האובדת כשהוא הופך למושא מצולם.

המצולם – גם אם הוא נראה ריק ורווי פוטנציאל

פיוטר שמוגליאקוב

הצילום "הורג" (כלומר ,שורף) אותו או שהנייר
של הדמיה – כבר מת ,כלומר מפותח ומיוצב (לאחר
חשיפה או בלעדיה).
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Photographic Paper

A sheet of photographic paper is probably

i.e. the one photographing it as a visual

The plastic actions of rolling the paper,

the best candidate for the honorary role

expression of the essence of photography,

crumpling and re-straightening it and so

of the (empty) canvas of photography. A

must be undertaken in darkness. This,

forth populate the exhibition’s photographs

light-sensitive surface is the necessary

however, is a clearly impossible act, for

with mysterious artifacts on the borderline

substrate of the photographic image as

photography by necessity requires light.

between the formal play of abstract

analog photography understands it. Setting

Thus, positing the photographic paper

sculpture and the enigmatic theatricality of

the photographic paper in place of the

as an object of photography demands its

“literal” objects. The “classicist” voluminosity

photographed object—a place that is also a

“death” just as its regular existence as an

of the rolled sheet in 141120141247 (p. 3)

structural necessity of direct photography

unseen substrate does: either the paper is

enhances, in my view, the first frame

(i.e. a photograph is the outcome of what

photographed still “alive” and then the act

of interpretation. The folded page of

is photographed in it)—is one of the

of photography “kills” (i.e. burns) it, or the

171120141430 (p. 6)—whose sharp edges

exhibition’s recurring moves in its quest

photographed paper—even if seemingly

and gleaming folds (as well as the fact, not

for photographs of photography’s essence.

empty and replete with imaging potential—is

immediately apprehended, that this is a

This move, which splits the surface that

already “dead,” i.e. developed and fixed (after

digital hybridization of negative and positive)

carries the image and the surface that the

exposure or without it).

bestow it with a kind of metal-industrial

image portrays, replicates the internal split

quality—appears like an item of fantastic

between the analog and digital paradigms in

In any event, the death masks of the

technology from a science-fiction movie.

the ontology of contemporary photography.

photographic paper in the exhibition tear its

The sculptural potential of the photographic

The material substrate carrying the

features from the empty background of total

paper, discovered in these images, seems

photograph of the photographic paper, in

darkness. There are two significant aesthetic

to compensate for the imaging potential of

this case, does not share the photosensitive

derivatives to this. First, this isolation of the

its photosensitivity, lost when it becomes a

quality of its object. If, as has been often

illuminated photographic paper produces

photographed object.

claimed, photographing the world might

an effect of radiance; the photosensitive

be likened to its objects’ death mask, a

surface appears as the source of light. This

digital photograph of photographic paper

is the common denominator of many of the

is comparable to the death mask of analog

exhibition’s essentialist moves: one factor

photography.

or another of the photographic medium is

Pioter Shmugliakov

interpreted as a state of light—the most
Darkness is photographic paper’s natural

fundamental ontological condition of

habitat, for by its very sensitivity to light,

photography of all types (and from which

all its image-forming acts take place in

photography derives its prevalent name).

darkness. Upon exiting the lab into light,
following the irreversible procedures of

Second, since the “essential photography” of

processing and fixating the image, the

the photographic paper seeks to photograph

photographic paper is already “dead.” It

it “in itself” and must therefore relinquish

sacrificed its life—i.e. the sensitivity which

all its mundane surroundings, e.g., opaque

defines it as photographic paper—by

cardboard boxes or the laboratory space, the

granting material life to the image it carries.

propelling of two-dimensional photographic

Its life in the light, its life as a substrate, is

surface onto the three-dimensional

an afterlife. When we look at a photograph

photographed world implies an act of

we do not see photographic paper, but rather

sculpting—that is, redesigning the page as

the photograph. Therefore an “essential

a new material object whose “independent”

photograph” of the photographic paper,

mode of visuality we are unaware of as yet.
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