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דףשלניירצילוםהוא,ככלהנראה,המועמדהחזק
לתפקידהכבודשלהבד)הריק(בצילום.משטח

רגישלאורהואהמצעההכרחישלהדימויהצילומי,
כפישמביןאותוהצילוםהאנלוגי.הצבתושלנייר
צילוםבמקוםהמושאהמצולם–מקוםשגםהוא

בגדרהכרחמבנישלצילוםישיר)תצלוםהנופועל
יוצאשלמהשמצולםבו(–היאאחדהמהלכים

החוזריםבתערוכההמבקשתלייצרדימויים/
תצלומיםשלמהותהצילום.מהלךזה,המפצל

ביןמצענושאהדימוילמצעשהואמושאשל
דימוי,משכפלאתהפיצולהפנימיביןהפרדיגמה
האנלוגיתלפרדיגמההדיגיטליתבאונטולוגיהשל

צילוםבןימינו.המצעהחומרי,הנושאאתהתצלום
שלניירהצילוםבמקרהזה,אינושותףלאיכותו

הפוטו־סנסיטיביתשלמושאו.אם,כפישנטען
לאפעם,אפשרלדמותאתצילוםהעולםלמסכת
המוותשלמושאיו,תצלוםדיגיטלישלניירצילום

כמוהוכמסכתמוותשלהצילוםהאנלוגי.

החושךהואסביבתהחייםהטבעיתשלניירהצילום,
שהרימעצםרגישותולאור,כלהפעולותמעצבות

הדימוינעשותעליובחושך.ביציאתומהמעבדה
אלהאור,לאחרתהליךבלתיהפיךשלפיתוח

והתייצבותהדימוי,ניירהצילוםכבר"מת".הוא
הקריבאתחייו–כלומראתהרגישותשעושה

אותולניירצילום–בהעניקוחייםגשמייםלדימוי
שאותוהואנושא.חייובאור,חייובתורמצע,הם
חייםלאחרהמוות.כשאנומסתכליםעלתצלום,

איננורואיםניירצילום,אלאאתהתצלום.לכןצילום
מהותישלניירצילום–כלומר,צילומובתורביטוי
חזותישלמהותהצילום–חייבלהיעשותבחושך.
אבלזהומעשהבלתיאפשרי,כמובן,שהריהאור

הכרחילצילום.אםכך,הפיכתושלניירהצילום
למושאשלצילוםדורשתאת"מותו",בדיוק

כפישדורשזאתקיומוהרגילבתורמצעבלתי
נראה:אושהניירמצולםבעודו"חי"ואזמעשה
הצילום"הורג")כלומר,שורף(אותואושהנייר

המצולם–גםאםהואנראהריקורוויפוטנציאל
שלהדמיה–כברמת,כלומרמפותחומיוצב)לאחר

חשיפהאובלעדיה(.

כךאואחרת,מסכותהמוותשלניירהצילום
בתערוכהקורעותאת“תוויפניו“מתוךהרקעהריק

שלעלטהמוחלטת.ישלכךשתינגזרותאסתטיות
חשובות.ראשית,בידודכזהשלדףהצילוםהמואר

מייצראפקטשלקרינה;כלומר,המשטחהרגיש
לאורמופיעכמקורהאור.זההמכנההמשותףשל
רביםמהמהלכיםהמהותנייםבתערוכה:גורםכזה

אואחרשלהמדיוםהצילומימתנסחבתוראחד
ממצביהצבירהשלהאור–התנאיהאונטולוגי

היסודיביותרשלהצילוםלסוגיו)זההנותןלואת
שמוהרווח(.


שנית,מאחרש“צילוםמהותי“שלניירהצילום

מבקשלצלםאותו“כשהואלעצמו“ולפיכך
חייבלוותרעלכלנדבכיקיומוהיומיומיים,כמו

קופסאותקרטוןאטומותאוחללהמעבדה,
דחיקתושלמצעהתצלוםהדו־ממדיאלהעולם

התלת־ממדיהמצולםמחייבתמיןפעולהשל
פיסול.כלומר,עיצובושלדףהניירבתוראובייקט

חומריחדש,שהחזותיותה“עצמאית“שלועדיין
לאמוכרתלנו.פעולותפלסטיותשלגלגולהנייר,

קימוטוויישורומחדשוכיוצאבאלו,מאכלסות
אתתצלומיהתערוכהבמושאיםעלומיםשעל

הגבולביןהמשחקהצורנישלפיסולמופשט
וביןהתיאטרליותהאניגמטיתשלאובייקטים

קונקרטיים.הנפחיות“הקלסיציסטית“שלהגליל
ב־141120141247)עמ'3(מחזקת,לטעמי,את
מסגרתהפרשנותהראשונה.הדףהמקופלשל

171120141430)עמ'6(–שחדותקצותיוובוהק
קיפוליו)וכןהעובדה,שאינהמובנתמיד,שזוהי
הכלאהדיגיטליתביןנגטיבלפוזיטיב(מעניקים

לומיןאיכותמתכתית־תעשייתית–נראהכפריט
טכנולוגיקסוםמתוךסרטמדעבדיוני.הפוטנציאל

הפלסטישלניירהצילום,הנחשףבדימוייםאלו,
כאילומפצהעלפוטנציאלההדמיהשלרגישותו

לאורהאובדתכשהואהופךלמושאמצולם.

פיוטר שמוגליאקוב

נייר צילום

141120141247
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The plastic actions of rolling the paper, 

crumpling and re-straightening it and so 

forth populate the exhibition’s photographs 

with mysterious artifacts on the borderline 

between the formal play of abstract 

sculpture and the enigmatic theatricality of 

“literal” objects. The “classicist” voluminosity 

of the rolled sheet in 141120141247 (p. 3) 

enhances, in my view, the first frame 

of interpretation. The folded page of 

171120141430 (p. 6)—whose sharp edges 

and gleaming folds (as well as the fact, not 

immediately apprehended, that this is a 

digital hybridization of negative and positive) 

bestow it with a kind of metal-industrial 

quality—appears like an item of fantastic 

technology from a science-fiction movie. 

The sculptural potential of the photographic 

paper, discovered in these images, seems 

to compensate for the imaging potential of 

its photosensitivity, lost when it becomes a 

photographed object.

Pioter Shmugliakov

A sheet of photographic paper is probably 

the best candidate for the honorary role 

of the (empty) canvas of photography. A 

light-sensitive surface is the necessary 

substrate of the photographic image as 

analog photography understands it. Setting 

the photographic paper in place of the 

photographed object—a place that is also a 

structural necessity of direct photography 

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

is photographed in it)—is one of the 

exhibition’s recurring moves in its quest 

for photographs of photography’s essence. 

This move, which splits the surface that 

carries the image and the surface that the 

image portrays, replicates the internal split 

between the analog and digital paradigms in 

the ontology of contemporary photography. 

The material substrate carrying the 

photograph of the photographic paper, in 

this case, does not share the photosensitive 

quality of its object. If, as has been often 

claimed, photographing the world might 

be likened to its objects’ death mask, a 

digital photograph of photographic paper 

is comparable to the death mask of analog 

photography.

Darkness is photographic paper’s natural 

habitat, for by its very sensitivity to light, 

all its image-forming acts take place in 

darkness. Upon exiting the lab into light, 

following the irreversible procedures of 

processing and fixating the image, the 

photographic paper is already “dead.” It 

sacrificed its life—i.e. the sensitivity which 

defines it as photographic paper—by 

granting material life to the image it carries. 

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

an afterlife. When we look at a photograph 

we do not see photographic paper, but rather 

the photograph. Therefore an “essential 

photograph” of the photographic paper, 

i.e. the one photographing it as a visual 

expression of the essence of photography, 

must be undertaken in darkness. This, 

however, is a clearly impossible act, for 

photography by necessity requires light. 

Thus, positing the photographic paper 

as an object of photography demands its 

“death” just as its regular existence as an 

unseen substrate does: either the paper is 

photographed still “alive” and then the act 

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

photographed paper—even if seemingly 

empty and replete with imaging potential—is 

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

exposure or without it).

In any event, the death masks of the 

photographic paper in the exhibition tear its 

features from the empty background of total 

darkness. There are two significant aesthetic 

derivatives to this. First, this isolation of the 

illuminated photographic paper produces 

an effect of radiance; the photosensitive 

surface appears as the source of light. This 

is the common denominator of many of the 

exhibition’s essentialist moves: one factor 

or another of the photographic medium is 

interpreted as a state of light—the most 

fundamental ontological condition of 

photography of all types (and from which 

photography derives its prevalent name).

Second, since the “essential photography” of 

the photographic paper seeks to photograph 

it “in itself” and must therefore relinquish 

all its mundane surroundings, e.g., opaque 

cardboard boxes or the laboratory space, the 

propelling of two-dimensional photographic 

surface onto the three-dimensional 

photographed world  implies an act of 

sculpting—that is, redesigning the page as 

a new material object whose “independent” 

mode of visuality we are unaware of as yet. 

Photographic Paper
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