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Photo Op

מפתח – זרע
אור – ַ

דימוי מופשט שמקורו בהתזה ישירה של נוזל

הניסוח החזותי שלו כאחד ממצבי הצבירה של האור

לזהות את היסוד האונטולוגי של דימויי העולם.

במסגרת כלכלת הרווח המהותנית .בדרך כלל ,בין

מפתח על נייר צילום מתגלה כמערכת מוטיבים
ַ

(במקרה זה ,המצב הנוזלי).

המפתח מדומה
ַ
אמרנו שבתצלום 151120141534

הפוזיטיב לנגטיב יש יחס מוציא :או זה ,או זה .כאן,

מורכבת .בקצותיה ,הבבואה מזכירה שמי כוכבים,
במרכזה – מין כתם של זרע ,וביוצרה יחס שכזה

מוטיב הזרע ראוי לפיתוח נוסף ,שכן הוא מאפשר כאן

לאור; התצלום הכפיל שלו – או ,ליתר דיוק ,המקור –

שני הדימויים אינם מקיימים יחס כזה ,שכן שניהם

מובילנו להפוך את המשוואה ולדמות את האור

דימויים היברידיים .אבל הדיסיונקציה האונטולוגית,

בין שני המוטיבים היא כאילו מעניקה פרשנות

התייחסות לביקורת אפשרית על עצם הרפלקסיביות

למפתח .על פי דימוי זה ,מהות פעולתו של האור היא
ַ

הנשברת בכל אחד מהדימויים הדו־ממדיים,

"ה ֶּבט־נָ א ַה ָּׁש ַמיְ ָמה
חזותית חדשה לדימוי מקראיַ :

הקיצונית שביסוד כל פעולתה של התערוכה .ביקורת

לא בזריעת הדימוי והפריית החושך ,אלא ב"פיתוח"

משוחזרת – כלומר ,מיוצגת – באופי היחסים ביניהם

ּכֹוכ ִבים [ּ ]...כֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך" (בראשית ט"ו.)5 ,
ּוספֹר ַה ָ
ְ

תדמה ,באופן לא מחמיא לכאורה ,את הפניית
זו ַ

הדימוי השייך לחושך עצמו  .

בחלל התלת־ממדי (דבר שהולם את הפיסוליות

הדימוי המקראי מדמה את הכוכבים לזרע מבחינה

הפעולה הצילומית מהעולם אל גורמי המדיום

שמגלה כל אחד מהדימויים בנייר הצילום) .הדימויים

כמותית .תצלום ( 151120141534עמ'  )5מעביר

עצמו ל"עוון הברית" .אבל במונחי "כלכלת הבזבוז",

דו־קיום של הפוזיטיב והנגטיב במציאות ויזואלית

העומדים גב אל גב נמצאים ביחס מוציא מבחינת

הדמיוּת למישור האיכותי :הזרע דומה לכוכבים
את ַ

המכתיבה ,כפי שטענתי בהשראת ז'ורז' בטאיי ,את

אחת בתערוכה ,או – נורא מכך – בתצלום אחד ,כפי

קיומם הדו־ממדי .אולם העברת הדיון ביחסים שבין

כי טבעו הוא אור .לא קשה לנו לקבל את הקביעה

אסטרטגיית המסגרת של התערוכה (ראו פרסום

שקורה בתצלומים רבים בה ,הוא בגדר שערורייה

הפוזיטיב והנגטיב לחלל התלת־ממדי של התערוכה

כאמת פואטית ,שכן הזרע נושא חיים וחיים הם אור.

" ,30.11.14איטום ובזבוז") ,עוון זה כלל אינו עוון.

אונטולוגית" .פוטו אופ" מניחה את השערורייה הזאת

מספקת מין "דימוי מהותי" של עצם האופוזיציה

גם היפוך המשוואה – אור כמוהו כזרע – מהדהד

הזרע המושחת ,האור הנשפך לבטלה או ,לצורך

ביסוד המרחב האסתטי שלה ונשענת עליה ,באופנים

הזאת בתור גורם יסודי של המדיום הצילומי .דימוי

את האינטואיציות הקוסמולוגיות הרגילות יותר

ענייננו ,הוצאת משאבים כספיים על אמנות יפה,

שונים ,באסטרטגיות האמנותיות המתנהלות בו.

זה קורא לנו לחשוב על הנגטיב לא כעברו המכונן של

שלנו .הדימוי של בריאת העולם כולו כהתפתחות

הם כולם כאחד ,על פי ההיגיון הכלכלי הזה ,ביטויי

קיומם זה לצד זה של התצלומים 151120141534

תצלום ,אלא כצדו האחורי ,בתשתיתו ,שהיא בו־זמנית

הפוטנציאל הגלום במפץ אורגזמטי של אור ראשוני

"החלק הארור" – הגורם המניע אך הלא ניתן למיצוי

ו־ ,151120141355למשל ,משרת את האסטרטגיה

לו בכל רגע ורגע .היינו רואים אותו ,לו רק יכולנו

מושרש בעומקי הלא־מודע החזותי שלנו ,המשותף

בכלכלת הרווח של רבייה ביולוגית ,הדמיה צילומית,

המהותנית של התערוכה בכך שהוא פועל לקראת

לעקוף את הדו־ממד ולגשת אל התצלום מאחור   .

למדע ולדת .השוואת האור לזרע מקרינה גם – באופן

או משק מדיני .חקירתם העצמית של תנאי המדיום

הנהרה (אקספליקציה) מירבית של שדה המובן

פחות טריוויאלי ,אם כי לא פחות אינטואיטיבי – על

היא האוטו־ארוטיקה שהיא תנאי לכל ארוטיקה

למפתח כגורם מהותי של הצילום .הנהרה
ַ
השייך

המסתורין המטפיזיים שביסוד שגרתה של מעבדה

אפשרית .העובדה המפליאה שהפעלתו העצמית של

עודפת כזו שואפת להגשים את הפנטזיה על הדימוי

אנלוגית :האור ,הזורח ברחמה החשוך של המעבדה,

מפתח מביאה לידי נראות
המדיום הצילומי בשפיכת ַ

אשר מממש את אפשרויותיו ללא שארית (בניגוד

מפרה את נייר הצילום בדימוי .אבל דווקא במישור זה

את הרכיבים התוכניים (כלומר העולמיים) של זרע

לכלכלת המובן הרגילה ,המפיקה מובן על ידי הקרבה

מחוללת עבודתה את עיקר המהלך הלא טריוויאלי

וכוכבים היא הוכחה לכך.

של מובן אחר) או – בגרסה אחרת ,החשובה יותר

והלא אינטואיטיבי שלה    .

לענייננו – דימוי שמכיל וחושף את כל תנאי האפשרות
הניתוח שלנו של תצלום  151120141534התעלם

שלו .השאיפה להגשמת הדימוי הבלתי אפשרי

הזרע מדומה לאור ,והאור מדומה לזרע .הגורם

מעובדה אחת חשובה :יש לו כפיל נגטיבי בחלל

משלמת את המחיר האונטולוגי של הווירטואליות

המפתח – שהרי
ַ
המקשר בין שני המוטיבים הוא

התערוכה – תצלום ( 151120141355עמ'  .)7מה

המוחלטת שלו .הבו־זמניות של הפוזיטיב והנגטיב,

הנחנו שזהו המקור המיידי ביותר של הבבואה

מוסיף קיומו של התצלום הכפיל להבנת התצלום

ובמיוחד הכלאתם בדימוי "היברידי" ,מוציאה את

המכנסת בתוכה כוכבים וזרע .אם כך ,באופן מילולי

הראשון? דבר אחד הוא ,ודאי ,השאלה "מי מהם

"העולם החיצוני" מכלל אפשרות .עבור צמד הדימויים

המפתח הוא מדיום ההדמיה של דימוי זה.
ַ
ביותר,

הוא המקור?" .אם נצא מנקודת הנחה שהדימוי

שראינו המדיום הצילומי הוא מרחב וירטואלי־אידיאי

מפתח
אם הכרה בבבואה כפולת הפנים כתולדה של ַ

מפתח על נייר שנחשף לאור,
הוא תוצאה של התזת ַ

המפתח ,הרי לפנינו
ַ
הופכת אותה לבבואה של

נזדקק לכמה שניות כדי להגיע אל התשובה הנכונה.

"תצלום מהותי" שלו – כלומר כזה שמספק לו דימוי

והרי זו עובדה מפליאה נוספת לגבי הדימוי שניתחנו:

לעומת זאת ,הכפלתו של תצלום 171120141430

בתור גורם מהותי באונטולוגיה של מדיום הצילום.

המפתח לאור ולזרע מתאפשרת רק
ַ
הדמייתו של

(עמ'  )6בתצלום ( 171120141600עמ'  ,)4המסתתר

שבו האור והחושך מתדיינים כשווי זכויות.

המפתח הוא המרכיב הנוזלי של הצילום האנלוגי,
ַ

בזכות הפיכת הדימוי לתשליל .בקיומו הפוזיטיבי

בצדה האחורי של המסגרת המושענת על קיר,

אחד מתנאי האפשרות ההכרחיים של הדימוי

המקורי הדימוי אינו מזכיר לא זרע ולא כוכבים ,אלא

שייכת לאסטרטגיה אחרת .מצד אחד ,אפשר לזהות

הצילומי ,שכדי להגיע לידינו יבש ,חייב להתפתח

צבע שחור מרוסס ,זפת או אף חריכה (מוטיב חשוב

כאן את מה שכינינו "אסטרטגיית הבזבוז" :עבודה

במי הרחם של החדר הרטוב .בתפקידו הרגיל ,של

גם בדימויים אחרים בתערוכה) .קיומו הכפול של

הושקעה והדימוי הופק לא כדי להיראות ,אלא כדי

המפתח נשאר בגדר תנאי אפשרות בלתי
ַ
ֵמי רחם,

הדימוי מכניס את נושא החושך אל לב לבו של מודל

להיות( .זהו אחד המקרים הרבים שבהם "פוטו אופ"

נראה; הבאתו לנראות על ידי השימוש בו כגורם

המובן שהתווינו .ראשית היווצרות הדימוי במעבדה

מקריבה את ערך התצוגה על מזבח הערך הפולחני

המייצר דימוי מייחסת לו את תפקיד הזרע ,כלומר

היא בחשיפה של נייר הצילום לאור .הדימוי הראשוני

של עבודותיה ).עם זאת ,עד כמה שהצופה יכול לנחש

המפתח – בדומה לרבים
ַ
האור" .הצילום המהותי" של

של אור ישיר הוא דף שרוף ,שלאחר הפיתוח ייראה

את קיומו של הדימוי השני בגבו של הדימוי הראשון,

מהמהלכים המהותניים של התערוכה – מושג על יד

שחור מוחלט .אם כך ,אולי בחושך – ולא באור – יש

כלכלת הבזבוז נותנת מקום למערכה אמנותית יעילה

2

3

פיוטר שמוגליאקוב

151120141534

171120141600

151120141355

171120141430

Light—Developer—Semen

An abstract image originating from developer

the developer, then we have its “essential

fluid splashed directly onto photographic

photograph”—i.e. a photograph that captures

paper turns out to be a complex set of motifs.

it as an essential factor in the ontology of

The reflection at its edges is reminiscent of a

the photographic medium. The developer is

starry sky, the patch at its center, of semen;

the liquid element of analog photography,

this bringing together of motifs seems like a

a necessary condition of possibility of the

reinterpretation of the biblical simile: “Look

photographic image which must, in order to

now toward heaven, and tell the stars … So

reach us dry, develop in the amniotic fluid of

shall thy seed be” (Genesis 15:5). The simile

the wet room. In its standard role as amniotic

compares the stars to seed quantitatively;

fluid, the developer remains an invisible

151120141534 (p. 5) shifts the semblance

condition of possibility; bringing it to visibility

to the qualitative plane: seminal fluid is like

by using it as an image-generating factor

stars for its nature is light. This assertion

ascribes it with the role of semen, i.e. light.

is not difficult to accept as poetic truth, for

The developer’s “essential photograph”—like

semen carries life and life is light. At the

many of the exhibition’s essentialist moves—

same time, reversing the formula—light

is achieved by its visual formulation as one of

is like semen—echoes some of our more

light’s states (in this case, liquid state).

familiar cosmological intuitions. The image
of the world’s genesis as the development

It would be worthwhile to further develop

of the potential hidden in an orgasmic bang

the semen motif, for it allows a reference

of primal light is deeply rooted in our visual

to the potential criticism of the radical

unconscious, common to religion and science.

reflexivity at the very heart of the exhibition.

Comparing light with semen also projects—

Such criticism might, in a seemingly

in a less trivial though no less intuitive

unflattering manner, compare the turning

manner—onto the metaphysical mystery at

of the photographic act from the world

the heart of the analog laboratory’s routine.

onto the medium’s own elements with the

The light glowing in the dark womb of the

sin of onanism. Nevertheless, in terms of

lab fertilizes the photographic paper with

the “general economy,” which, as I claimed

an image. The metaphysics of photography,

earlier, inspired by Georges Bataille

however, is precisely the plane where the

(see publication of 30.11.2014, “Sealing

photograph at stake initiates most of its non-

and Wasting”), dictates the exhibition’s

trivial and non-intuitive move.

framework strategy, this sin is not a sin at
all. The spent seed, the light that is poured

Semen is likened to light, and light is

in vain, or, for that matter, the expenditure of

likened to semen. The factor connecting

resources on fine art are all, according to this

these two motifs is the developer—for we

economic logic, expressions of the “accursed

have assumed it to be the most immediate

share,” the motivating but non-exhaustible

origin of the image that convenes together

element in the profit economies of biological

stars and semen. Thus, in the most literal

reproduction, photographic imaging or

sense, the developer is the imaging medium

national economy. The self-exploration of the

of this image. If acknowledgement of the

medium’s conditions is the autoeroticism that

double-faced image as the consequence

is the prerequisite of any possible eroticism.

of a developer makes it into the image of

The wondrous fact that the self-enactment

photo-op.co.il
10

of the photographic medium through pouring

The co-existence of positive and negative

as the viewer can guess the existence of

the developer brings about the visibility of

in one visual reality within the exhibition

the second image at the back of the first

the content-related (i.e. worldly) components

or—even worse—in one photograph (as

image, the general economy allows for a

of semen and stars proves that.

happens in many of the exhibition’s works),

most efficient artistic maneuver within the

is an ontological scandal of sorts. The

essentialist profit economy. Usually, there is

Our analysis of photograph 151120141534

exhibition “Photo Op” posits this scandal at

an exclusive relation between the positive

ignored a significant fact about it—it has

the basis of its aesthetic space and founds

and the negative: either the one or the other.

a negative double in the exhibition space:

on it, in various ways, the various artistic

This is not the case of the relation of the

photograph 151120141355 (p. 7). What

strategies that take place within this space.

two images here, for they are both hybrid

does the existence of the doppelganger

For example, the existence of 151120141534

images. Yet, the ontological disjunction that

photograph add to the understanding of the

and 151120141355 side by side serves

is broken in each of the two-dimensional

first photograph? One thing, for certain, is

the exhibition’s essentialist strategy in its

images is reconstructed—i.e. represented—

the question: “Which is the original?” If we

movement towards the full explication of the

in the nature of their relation in the three-

assume the image is the result of splashing

field of meaning pertaining to the developer

dimensional space (which works well with the

developer on paper exposed to light, we need

as an essential element of photography. Such

sculpturality that each of the images reveals

but a few seconds to reach the true answer.

an excessive explication seeks to realize

in the photographic paper). The images that

Which is another wondrous fact about the

the modernist phantasy of the impossible

are placed back to back exist in an exclusive

image we analyzed: likening the developer

image which realizes all of its possibilities of

relation regarding their existence as two-

fluid to light and semen is possible only

meaning without a remnant, or—in another

dimensional images. Shifting the exploration

through turning the image into a negative.

version, more relevant to our case—an image

of the negative–positive relations to the

In its original positive existence the image is

that retains and exposes all its possibilities.

exhibition’s three-dimensional space serves

reminiscent neither of semen nor of stars,

The aspiration to realize the impossible

to supply a kind of “essential image” of this

but rather of sprayed black paint, tar or

image pays the ontological price of its

very opposition as yet another basic element

even scorching (a significant motif in other

absolute virtuality. The simultaneity of the

of the photographic medium. This image

images in the exhibition). The image’s double

positive and the negative, and especially their

induces us to regard the negative not as a

existence inscribes the subject of darkness

grafting onto a “hybrid” image, rescinds the

photograph’s constitutive past, but also as

into the core of the model we have outlined.

existence of the “outside world.” The pair of

its verso, its simultaneous and unremitting

The beginning of the image’s creation in the

images we have seen poses the photographic

substrate. We would be able to see it, if only

lab is in the exposure of the photographic

medium as a virtual realm where light and

we could bypass the two-dimensional and

paper to light. The first image of direct light

darkness can litigate like two equals.

approach the photograph from behind.

black after developing. If so, perhaps it is

In contrast, the replication of photograph

Pioter Shmugliakov

the darkness—not light—which ought to

171120141430 (p. 6) in photograph

Translated from Hebrew

be identified as the ontological element

171120141600 (p. 4), hiding on the verso of

of the world’s images. We have likened the

the frame leaning against the wall, belongs

developer in 151120141534 to light; its

to a different strategy. One can identify here

doppelganger photograph—or rather, its

what we have termed the “general economy”

original—leads us to reverse the formula

of waste. Work has been invested and the

and liken light to developer. According to

image was produced not in order to be seen,

this simile, the essence of light’s action is

but in order to be. (This is one of the many

not in sowing the image and fertilizing the

instances in which “Photo Op” sacrifices

darkness, but in “developing” an image that

the exhibition value on the altar of the cult

belongs to darkness itself.

value of its works). Nevertheless, as far

is overexposed paper which appears totally
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