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כמותית.תצלום151120141534)עמ'5(מעביר

אתהַדמיּותלמישורהאיכותי:הזרעדומהלכוכבים
כיטבעוהואאור.לאקשהלנולקבלאתהקביעה

כאמתפואטית,שכןהזרענושאחייםוחייםהםאור.
גםהיפוךהמשוואה–אורכמוהוכזרע–מהדהד
אתהאינטואיציותהקוסמולוגיותהרגילותיותר

שלנו.הדימוישלבריאתהעולםכולוכהתפתחות
הפוטנציאלהגלוםבמפץאורגזמטישלאורראשוני
מושרשבעומקיהלא־מודעהחזותישלנו,המשותף

למדעולדת.השוואתהאורלזרעמקרינהגם–באופן
פחותטריוויאלי,אםכילאפחותאינטואיטיבי–על
המסתוריןהמטפיזייםשביסודשגרתהשלמעבדה

אנלוגית:האור,הזורחברחמההחשוךשלהמעבדה,
מפרהאתניירהצילוםבדימוי.אבלדווקאבמישורזה

מחוללתעבודתהאתעיקרהמהלךהלאטריוויאלי
והלאאינטואיטיבישלה.

הזרעמדומהלאור,והאורמדומהלזרע.הגורם
המקשרביןשניהמוטיביםהואהמַפתח–שהרי

הנחנושזהוהמקורהמיידיביותרשלהבבואה
המכנסתבתוכהכוכביםוזרע.אםכך,באופןמילולי

ביותר,המַפתחהואמדיוםההדמיהשלדימויזה.
אםהכרהבבבואהכפולתהפניםכתולדהשלמַפתח

הופכתאותהלבבואהשלהמַפתח,הרילפנינו
"תצלוםמהותי"שלו–כלומרכזהשמספקלודימוי
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במיהרחםשלהחדרהרטוב.בתפקידוהרגיל,של
ֵמירחם,המַפתחנשארבגדרתנאיאפשרותבלתי

נראה;הבאתולנראותעלידיהשימושבוכגורם
המייצרדימוימייחסתלואתתפקידהזרע,כלומר

האור."הצילוםהמהותי"שלהמַפתח–בדומהלרבים
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הניסוחהחזותישלוכאחדממצביהצבירהשלהאור
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מוטיבהזרעראוילפיתוחנוסף,שכןהואמאפשרכאן
התייחסותלביקורתאפשריתעלעצםהרפלקסיביות
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שייכתלאסטרטגיהאחרת.מצדאחד,אפשרלזהות

כאןאתמהשכינינו"אסטרטגייתהבזבוז":עבודה
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מקריבהאתערךהתצוגהעלמזבחהערךהפולחני
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דימוייםהיברידיים.אבלהדיסיונקציההאונטולוגית,
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פיוטר שמוגליאקוב
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An abstract image originating from developer 

fluid splashed directly onto photographic 

paper turns out to be a complex set of motifs. 

The reflection at its edges is reminiscent of a 

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

this bringing together of motifs seems like a 

reinterpretation of the biblical simile: “Look 

now toward heaven, and tell the stars … So 

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

compares the stars to seed quantitatively; 

151120141534 (p. 5) shifts the semblance 

to the qualitative plane: seminal fluid is like 

stars for its nature is light. This assertion 

is not difficult to accept as poetic truth, for 

semen carries life and life is light. At the 

same time, reversing the formula—light 

is like semen—echoes some of our more 

familiar cosmological intuitions. The image 

of the world’s genesis as the development 

of the potential hidden in an orgasmic bang 

of primal light is deeply rooted in our visual 

unconscious, common to religion and science. 

Comparing light with semen also projects—

in a less trivial though no less intuitive 

manner—onto the metaphysical mystery at 

the heart of the analog laboratory’s routine. 

The light glowing in the dark womb of the 

lab fertilizes the photographic paper with 

an image. The metaphysics of photography, 

however, is precisely the plane where the 

photograph at stake initiates most of its non-

trivial and non-intuitive move.

Semen is likened to light, and light is 

likened to semen. The factor connecting 

these two motifs is the developer—for we 

have assumed it to be the most immediate 

origin of the image that convenes together 

stars and semen. Thus, in the most literal 

sense, the developer is the imaging medium 

of this image. If acknowledgement of the 

double-faced image as the consequence 

of a developer makes it into the image of 

the developer, then we have its “essential 

photograph”—i.e. a photograph that captures 

it as an essential factor in the ontology of 

the photographic medium. The developer is 

the liquid element of analog photography, 

a necessary condition of possibility of the 

photographic image which must, in order to 

reach us dry, develop in the amniotic fluid of 

the wet room. In its standard role as amniotic 

fluid, the developer remains an invisible 

condition of possibility; bringing it to visibility 

by using it as an image-generating factor 

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

The developer’s “essential photograph”—like 

many of the exhibition’s essentialist moves—

is achieved by its visual formulation as one of 

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

It would be worthwhile to further develop 

the semen motif, for it allows a reference 

to the potential criticism of the radical 

reflexivity at the very heart of the exhibition. 

Such criticism might, in a seemingly 

unflattering manner, compare the turning 

of the photographic act from the world 

onto the medium’s own elements with the 

sin of onanism. Nevertheless, in terms of 

the “general economy,” which, as I claimed 

earlier, inspired by Georges Bataille 

(see publication of 30.11.2014, “Sealing 

and Wasting”), dictates the exhibition’s 

framework strategy, this sin is not a sin at 

all. The spent seed, the light that is poured 

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

resources on fine art are all, according to this 

economic logic, expressions of the “accursed 

share,” the motivating but non-exhaustible 

element in the profit economies of biological 

reproduction, photographic imaging or 

national economy. The self-exploration of the 

medium’s conditions is the autoeroticism that 

is the prerequisite of any possible eroticism. 

The wondrous fact that the self-enactment 

Light—Developer—Semen 

photo-op.co.il
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of the photographic medium through pouring 

the developer brings about the visibility of 

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

of semen and stars proves that.

Our analysis of photograph 151120141534 

ignored a significant fact about it—it has 

a negative double in the exhibition space: 

photograph 151120141355 (p. 7). What 

does the existence of the doppelganger 

photograph add to the understanding of the 

first photograph? One thing, for certain, is 

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

assume the image is the result of splashing 

developer on paper exposed to light, we need 

but a few seconds to reach the true answer. 

Which is another wondrous fact about the 

image we analyzed: likening the developer 

fluid to light and semen is possible only 

through turning the image into a negative. 

In its original positive existence the image is 

reminiscent neither of semen nor of stars, 

but rather of sprayed black paint, tar or 

even scorching (a significant motif in other 

images in the exhibition). The image’s double 

existence inscribes the subject of darkness 

into the core of the model we have outlined. 

The beginning of the image’s creation in the 

lab is in the exposure of the photographic 

paper to light. The first image of direct light 

is overexposed paper which appears totally 

black after developing. If so, perhaps it is 

the darkness—not light—which ought to 

be identified as the ontological element 

of the world’s images. We have likened the 

developer in 151120141534 to light; its 

doppelganger photograph—or rather, its 

original—leads us to reverse the formula 

and liken light to developer. According to 

this simile, the essence of light’s action is 

not in sowing the image and fertilizing the 

darkness, but in “developing” an image that 

belongs to darkness itself.

The co-existence of positive and negative 

in one visual reality within the exhibition 

or—even worse—in one photograph (as 

happens in many of the exhibition’s works), 

is an ontological scandal of sorts. The 

exhibition “Photo Op” posits this scandal at 

the basis of its aesthetic space and founds 

on it, in various ways, the various artistic 

strategies that take place within this space. 

For example, the existence of 151120141534 

and 151120141355 side by side serves 

the exhibition’s essentialist strategy in its 

movement towards the full explication of the 

field of meaning pertaining to the developer 

as an essential element of photography. Such 

an excessive explication seeks to realize 

the modernist phantasy of the impossible 

image which realizes all of its possibilities of 

meaning without a remnant, or—in another 

version, more relevant to our case—an image 

that retains and exposes all its possibilities. 

The aspiration to realize the impossible 

image pays the ontological price of its 

absolute virtuality. The simultaneity of the 

positive and the negative, and especially their 

grafting onto a “hybrid” image, rescinds the 

existence of the “outside world.” The pair of 

images we have seen poses the photographic 

medium as a virtual realm where light and 

darkness can litigate like two equals.

In contrast, the replication of photograph 

171120141430 (p. 6) in photograph 

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

the frame leaning against the wall, belongs 

to a different strategy. One can identify here 

what we have termed the “general economy” 

of waste. Work has been invested and the 

image was produced not in order to be seen, 

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

instances in which “Photo Op” sacrifices 

the exhibition value on the altar of the cult 

value of its works). Nevertheless, as far 

as the viewer can guess the existence of 

the second image at the back of the first 

image, the general economy allows for a 

most efficient artistic maneuver within the 

essentialist profit economy. Usually, there is 

an exclusive relation between the positive 

and the negative: either the one or the other. 

This is not the case of the relation of the 

two images here, for they are both hybrid 

images. Yet, the ontological disjunction that 

is broken in each of the two-dimensional 

images is reconstructed—i.e. represented—

in the nature of their relation in the three-

dimensional space (which works well with the 

sculpturality that each of the images reveals 

in the photographic paper). The images that 

are placed back to back exist in an exclusive 

relation regarding their existence as two-

dimensional images. Shifting the exploration 

of the negative–positive relations to the 

exhibition’s three-dimensional space serves 

to supply a kind of “essential image” of this 

very opposition as yet another basic element 

of the photographic medium. This image 

induces us to regard the negative not as a 

photograph’s constitutive past, but also as 

its verso, its simultaneous and unremitting 

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

we could bypass the two-dimensional and 

approach the photograph from behind.

Pioter Shmugliakov

Translated from Hebrew
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