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 פוטו אופ:אוהד מטלון

Photo Op

“פוטו אופ“ :תערוכה כמדיום

בדרך כלל ,תערוכה במוזיאון היא מסגרת קונוונציונלית

המסגרת – אותה יש להבין כאן באופן מילולי ומטפורי

משמשים בה כהזדמנויות לארטיקולציה אמנותית

בצורה כזאת או אחרת את תהליך הפקתה .ברוח זו

של הצגת יצירות אמנות בחלל מסוים לפרק זמן

כאחת – היא סוג ייחודי של תנאי אפשרות .המסגרת

שלהם .פתיחת התערוכה ,למשל ,היא הזדמנות

יש לפרש את צירופם של חללי העבודה לחלל הגלריה.

מסוים .תפקידה של תערוכה הוא לספק את התנאים

תוחמת את היצירה בגבולות קיומה ,ולכן מבדילה

למעשה ,הגובל במיצג ,של אטימת הדפסים לעיני

ההדפסה והמסגור של העבודות ,שהן במובהק פעולות

המיטביים לחשיפת העבודות שהיא מציגה ,בעוד שהיא

בהכרח בין פנים לחוץ .הבדלה הכרחית זו היא שגוררת

הקהל ,נוכחותם של טסטים מקדימים להדפסות היא

חיצוניות לעבודת האמנות ,מוכלות כך כביכול בחוויית

עצמה – ממש כמו מסגרת פיזית של תמונה – נשארת

את פעולת הניכוס לרגרסיה אינסופית .אם ,למשל,

הזדמנות לפיסול וכדומה .גם הימצאותו של הטקסט

האמנות .אולם חשוב לדייק ולומר שמה שנכלל כאן

חיצונית לתוכנם האמנותי .לא כך הם פני הדברים

היצירה משכנעת אותנו שהמסגרת הפיזית שלה היא

הביקורתי שלי בחלל הגלריה – כמו אף עצם העובדה

בחלל התצוגה הוא תהליך ההפקה של העבודות ,אך

ב“פוטו אופ“ .כאן ,לא רק כל מוצג הוא עבודת אמנות

חלק אינטגרלי ממנה ,אזי הקיר שעליו התמונה תלויה

שלתערוכה יש “מבקר בית“ ,שהוזמן לכתוב עבורה על

בשום אופן לא תהליך ההיווצרות של הדימויים .אמנם

בפני עצמה ,אלא גם התערוכה בכללותה היא יצירת

תופס את תפקיד המסגרת; ואם נסכים שגם הקיר הוא

בסיס שבועי – היא חלק מהמהלך המנכס ,הקופץ על

האמן נוכח בתערוכה מדי יום ,אך הוא עושה זאת בנעלי

אמנות – כזו שחוקרת את התערוכה כמדיום אמנותי.

חלק מהיצירה ,אזי הגלריה תהיה המסגרת; והמסגרת

ההזדמנות לממש (באופן כמעט מילולי) דרישה נוספת

“האמן־האוצר“ .ההחלטות של האמן בחללי העבודה –

מאחר שגם הנושא המוצהר של העבודות בתערוכה הוא

של הגלריה תהיה המוזיאון (והסטרוקטורה החברתית־

של אידיאת האמנות הרומנטית :הכלת הביקורת –

הנוגעות בעיקר לאופן ולזמן ההופעה בגלריה של

כלומר ,רפלקסיה על\של מובן היצירה – ביצירה עצמה.

הדימויים שהביא אליה מבחוץ – הן החלטות לגבי

חקירתו של מדיום מסוים – מדיום הצילום – יש לתת

הכלכלית של “עולם האמנות“); ומסגרתו – תל־אביב

את הדעת על הקשר בין שני המהלכים .שכן ,על אף

(עם הבסיס הצבאי ממש מול המוזיאון); ואז – המדינה,

התערוכה כיצירת אמנות ,לא לגבי עבודות האמנות

השותפות המבנית שהניתוח שלי מניח ,קשר זה אינו

כדור הארץ ,הגלקסיה ...כל אחד מכיר את משחקי

גורם בולט נוסף ש“פוטו אופ“ מפנימה (או מנכסת)

המוצגות בה .דבר בחללי העבודה הנקיים איננו מסגיר

מובן מאליו.

המחשבה האלה .הם כולם מובילים לאידיאה של כוליות

הוא ממד הזמן .בניגוד למה שאנחנו רגילים אליו

את האלכימיה המוזרה של שריפת נייר צילום על גבי

“חקירת המדיום“ הוא שם כללי לרעיון האמנותי

מוחלטת .אידיאה זו ,כפי שהבהיר קאנט ,אמנם מכוננת

ב“תערוכה מתחלפת“ – שבה הזמן ,המבליח ברגעים

סורק ,החדרת כדור בדולח אל תוך ַמגדל ,או התזת

את חוויית המציאות עבורנו ,אך איננה ניתנת בניסיון.

הגורליים של חילופי התערוכות בגלריה ,עוצר מלכת

מפתח .ההחלטה להשאיר את התהליכים הללו
נוזל ַ

של הבאה לנראות ,בעבודת אמנות ,של התנאים

היה זה הרומנטיציזם שהחל לחשוב על האידיאה

כל עוד התערוכה “רצה“ – “פוטו אופ“ משתנה מדי יום.

מחוץ ל“מסגרת“ מכירה בממד של יצירת אמנות

המאפשרים אותה ככזו .חקירת מדיום הצילום וחקירת

הזאת במונחים של אמנות ,ועל אמנות במונחים של

עובדה זו מאפשרת להעריך את התערוכה בקטגוריות

אשר באופן עקרוני לא ניתן “לנכס“ באמצעות הצגתו

מדיום התערוכה מתבססות על שתי פרשנויות שונות

האידיאה הזאת .חקירת התערוכה כמדיום ב“פוטו

אסתטיות של התפתחות ,החלות בדרך כלל על אמנויות

לראווה ,שכן ממד זה תמיד כבר פועל בדימוי אמנותי,

של הרעיון הזה .אנלוגיה מעולם הציור – שהוא ההקשר

אופ“ מבקשת מאתנו להיזכר בפנטזיה על יצירת

טמפורליות כגון מוזיקה או קולנוע .אך בניגוד ליצירה

וגילויו – במושגי ההנגדה שהצבתי בראשית הדיון –

המקורי והפרדיגמטי של “חקירת המדיום“ – מאפשרת

אמנות טוטלית ,החופפת את הכוליות (ועל כן נטולת

מוזיקלית או סרט ,שקיומם הזמני ניתן לחוויה אחידה

שייך לפרדיגמה של חשיפה (ולא לזו של ניכוס) .תוכן

לסמן את ההבדל בין השתיים באופן ברור .השוו נא

מסגרת) ,ולראות את כל היצירות בתערוכה לאורּה.

של הצופה ,תערוכה שמממשת את ממד הזמן שלה

האמת של התהליכים המדיומליים שהובילו להיווצרות

שתי מחוות אמנותיות :הפיכת צבע על בד (השקוף ,על

המחיר של עיגון יצירת אמנות פרטיקולרית באחדותה

כהיבט אמנותי מניחה חוויה בלתי שלמה :בכל אחד

הדימויים – גם אם המידע על הפרוצדורה המדויקת

פי הביקורת המודרניסטית ,בציור הפיגורטיבי) לנראה

של אידיאת האמנות הוא ,כפי שגילו הרומנטים עצמם,

מאירועי חשיפתה לקהל ,גם אם הצופה יחזור ויבקר

נמסר על ידי צד שלישי (טקסט שלי ,למשל) – שייך

בדימוי מחד גיסא ,והפיכת המסגרת (במובנה הרחב)

הפרגמנטריות המהותית שלה ,הנובעת מכך שאידיאה

בה שוב ושוב ,התערוכה מופיעה בהכרח כפרגמנט של

לחשיפת תנאי האפשרות החומריים של מובנם (קרי

לחלק מהדימוי מאידך גיסא .את שתי המחוות אפשר

זו – כאידיאה של כוליות – איננה ניתנת לגילום מלא.

עצמה .כך גם יפלו טקסטים שונים מתוך “הביקורת

המדיום) בדימויים עצמם .אף ש“פוטו אופ“ מציבה את

המנוכסת“ – הנכתבים בשלבים שונים של התפתחות

הרגרסיה האינסופית של המסגרת המתרחבת כאופק

אל פני השטח ,השנייה – מהחוץ פנימה (הרחבת פני

“פוטו אופ“ מחבקת את הפרגמנטריות – זאת גם

התערוכה – לידי צופים שונים ויתרמו לכינון פרשנויות

הכרחי של המובן האמנותי ,מקורו הוא בעומקם הנובע

להגדיר במונחים מרחביים .הראשונה פועלת מהעומק
השטח) .המחווה הראשונה היא הפרוצדורה היסודית

בחקירת המדיום הצילומי בתצלומים וגם בחקירת

שונות שלה .האם לפיכך “פוטו אופ“ איננה ניתנת

של חשיפת תנאי האפשרות החומריים של הדימוי:

מדיום התערוכה ה“ממסגרת“ אותם .התערוכה

לתפיסה בשלמות? (שלמות ,שמסמנת בהקשר זה

שימוש מסוים בציור חושף את המשטח כמקור נביעה

יוצאת לפועל כניכוס לוקלי של האלמנטים המבניים

לא מצב עתידי כלשהו שיהיה שלם יותר מהמצבים

של מובן חומרי (מקור פרטיקולרי ששמו “ציור“);

השונים שקיימים בכל תערוכה שהיא אבל נותרים

שהובילו לקראתו ,אלא את סך כל המצבים שהתערוכה

פרוצדורה צילומית מסוימת (כפי שקורה בתצלומי

חיצוניים לתוכנה האמנותי – הזמן ,הפתיחה ,שיח

עברה והמהלכים התיאורטיים שהתפתחו למול

“פוטו אופ“) מייצרת “דימוי מהותי“ של הצילום

ביקורתי כלשהו ,מסגור העבודות – על ידי מימושם

המצבים הללו) .ניתן היה לחשוב שהקטלוג ,המכנס

באמצעות חשיפה של דבר מה הנתון במהות הבסיס

כממדים של פעולה אמנותית .נכון שאי אפשר לממש

את כל הטקסטים ורואה אור עם נעילת התערוכה,

החומרי (במובן הרחב) של המדיום ,כגון נייר הצילום,

את כולם ,אולם “פוטו אופ“ מצליחה לנכס כמה

כמו גם אתר התערוכה ,המתעד את השינויים היומיים

המפתח ,או ,להבדיל ,האור .הפרדיגמה של תנאי
ַ
הנוזל

מהמשמעותיים שבהם וגם לייצר ,באמצעות חזרה על

בה ופועל כשלוחה וירטואלית שלה ,מבטיחים ל“פוטו

אפשרות ,על פי פרשנות זו של הרעיון ,היא מצע; וזו של

המהלך ,את האפקט המצטבר של השאיפה למוחלט

אופ“ סוג כזה של קיום אחדותי .הפרדוקס הוא שבשני

הפעולה האמנותית המתבצעת ביחס אליו – חשיפה.

הבלתי אפשרי .מכאן נובע ה“אופורטוניזם“ שמוצהר

המקרים ייצוג התערוכה כשלם מתאפשר רק כאשר

על פי הפרשנות השנייה ,לעומת זאת ,הפרדיגמה של

בכותרת התערוכה .כפי שהאלמנטים הטכניים של

התערוכה תפסיק להשתנות – כלומר ,כשלא תהיה עוד.

תנאי אפשרות היא ,כאמור ,המסגרת ,ושל הפעולה

מפתח וכו' –
הצילום – הקרנה ,נייר צילום ,נוזל ַ

המביאה אותה לנראות – ניכוס.

משמשים בתערוכה כהזדמנויות לאפיון מחודש של

כזה הוא העתיד .מצד העבר ,לעומת זאת ,יצירה

המדיום הצילומי ,כך גם ממדי הקיום של תערוכה

פלסטית המנכסת את ממד הזמן שלה חייבת להפנים
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של פני השטח  .
פיוטר שמוגליאקוב

in the photographs in “Photo Op”) generates an

certain space for a certain period of time. Its role

“essential image” of photography by exposing

is to provide the optimal conditions for exposing

an essential constituent of the material basis

the works it presents while remaining—just

of the medium, such as photographic paper,
developer fluid, or a material of a different

artistic contents. This is not the case in “Photo

order, light. The paradigm of a condition of

Op.” Here, not only is each exhibit a work of art

possibility, according to this interpretation

in itself, the exhibition as a whole is also an

of the idea, is a support; and that of the

artwork—one that explores the exhibition as an

artistic action performed on it—exposure

artistic medium. Since the declared theme of

(not in the photographic sense, but of “laying
bare”). In contrast, according to the second

of a particular medium—the medium of

interpretation, the paradigm of a condition of

photography—it is worthwhile to consider the

possibility, as mentioned, is the frame, and

link between the two endeavors. For, despite

that of the action that brings it into visibility—

the structural association which my analysis

appropriation.

 עינת עדי:עריכת טקסט
 טל ניסים:11 ,8-4 ‘ עמ,תצלומי חלל

a certain photographic procedure (as happens

conventional frame for exhibiting artworks in a

like a picture’s actual frame—external to their

Gallery photos, pp. 4–8, 11: Tal Nisim

An exhibition in a museum is typically a

the works in the exhibition, too, is an exploration

Design: Kobi Franco Desgin

 סטודיו קובי פרנקו:עיצוב

“Photo Op”: Exhibition as a Medium

“Exploring the medium” is a general term

both literally and metaphorically—is a unique

denoting the artistic ideal of making visible,

kind of condition of possibility. The frame

in a work of art, the conditions that enable

delineates the artwork within the boundaries of

it as such. The exploration of the medium of

its existence, thus necessarily differentiating

photography and that of the medium of the

between the external and the internal. This

exhibition, however, are based on two different

necessary differentiation is what drags the

interpretations of this idea. An analogy from

act of appropriation into infinite regress. If,

painting—the original, paradigmatic context

for example, the work persuades us that its

of “exploring the medium”—clearly marks

physical frame is an integral part of it, then

the difference between the two. Compare two

the wall on which the picture is hanging takes

artistic gestures: on the one hand, making

on the role of frame; and if we agree that the

paint on canvas (which, according to modernist

wall, too, is part of the work, then the gallery

criticism, is transparent in figurative painting)

becomes the frame; and the gallery’s frame

visible in an image, and, on the other hand,

would be the museum (and the social-economic

turning the frame (in its most general sense)

structure of “the art world,” which it embodies);

into part of an image. Both gestures can be

and its frame—Tel Aviv (with the army base

defined in spatial terms. The movement of

adjacent to the museum); and then Israel, the

the first is from within the depths toward the

planet Earth, the galaxy… We are all familiar

surface, while the other operates from the

with these mind games. They all lead to the idea

outside inward (expanding the surface). The

of absolute totality. This idea, as elucidated by

first gesture is the basic procedure of exposing

Kant, although constitutive of our experience

the image’s material conditions of possibility:

of reality, is not acquired through and is never

a certain employment of the painterly medium

given in experience. It was Romanticism that

exposes the surface as the source of a material

began to refer to this idea in terms of art

meaning (a particular source termed “painting”);

and to art in terms of this idea. “Photo Op”’s

assumes, this linkage is not an obvious one.

Text editing: Einat Adi

The frame—which must be understood here

photo-op.co.il
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exploration of the exhibition as a medium bids

invited to write for it on a weekly basis—is part

of unified existence. The paradox is that in both

their meaning (that is, the medium) within the

us to recall a phantasy about a total work of

of the appropriating move, which leaps on the

cases it would only be possible to represent

images themselves. While “Photo Op” presents

art, which is coextensive with totality (and

opportunity to realize (almost literally) another

the exhibition as whole once it would cease to

the infinite regress of the expanding frame as a

therefore frameless), and view all the works

demand of the Romantic notion of art: making

change—that is, when it would no longer exist.

necessary horizon of artistic meaning, its origin

in the exhibition in its light. The price paid for

the criticism—that is, a reflection of/about the

anchoring a particular work of art in the unity of

work’s meaning—part of the work itself.

is in the inexhaustible depths of the surface.
Such is the future. As for the past, however, a

the Idea of Art is, as the Romantics themselves

work of art that appropriates its own temporal

found out, its essential fragmentarity, which

Another prominent factor which “Photo

dimension must somehow internalize the

stems from the fact that this idea—as an idea

Op” internalizes (or appropriates) is the

process of its production. It is in this light

of totality—can never be fully embodied.

dimension of time. In contrast with what we are

that one must interpret the inclusion of the

accustomed to in a “temporary exhibition”—

workshops within the gallery space. Printing and

“Photo Op” embraces this fragmentarity—

where time, which flickers during the fateful

framing the works, processes usually conceived

both in exploring the photographic medium

moments in which exhibitions are changed,

as external to the work of art, are thus included

in photographs and in its exploration of the

comes to a standstill while the exhibition is

in the artistic experience. Yet, to be precise

medium of the exhibition that “frames” them.

“running”—“Photo Op” changes daily. This lets

one must note that what is included here in the

The exhibition operates as local appropriation

us appreciate the exhibition using the aesthetic

exhibition space is the process of producing

of the various structural elements that are

categories of development normally applicable

the works, but in no way the process of creating

part of every exhibition yet habitually remain

to temporal arts such as music or cinema.

the images. True, the artist is present in the

external to its artistic content—time, opening

Yet, in contrast with a musical piece or a film,

exhibition space daily, but he does so as “artist-

reception, some kind of critical discourse,

whose existence in time can be experienced by

curator.” The decisions taken by the artist in the

the works’ frames. In contrast, “Photo Op”

the audience as a temporal unity, an exhibition

workshops—relating mostly to the mode and

realizes these elements as dimensions of an

that employs its temporal dimension as an

time in which the images brought from outside

artistic act. True, they cannot all be realized,

artistically-relevant one assumes a partial

are to appear in the gallery—are decisions

but “Photo Op” succeeds in appropriating some

experience: in each of its exposures to the

about the exhibition as a work of art, not about

of the most significant ones and produces,

public, even if the viewers return over and over

the works of art exhibited in it. Nothing in the

through repetition of this move, the cumulative

again, the exhibition necessarily appears as

clean workshops hints at the weird sorcery of

effect of aspiring to the impossible totality.

a fragment of itself. Similarly, various texts of

setting photographic paper alight on a scanner,

This is where the “opportunism” declared

“appropriated criticism”—written at various

inserting a crystal ball into an enlarger, or

in the exhibition’s title stems from. Just as

points in the exhibition’s development—will

splashing developer on paper. The decision to

photography’s technical elements—screening,

happen upon different viewers and contribute

leave these procedures outside of the “frame”

photographic paper, developer fluid—serve

to diverse interpretations of the work. Does this

acknowledges a dimension of a work of art

as opportunities to redefine the essence of

mean that “Photo Op” cannot be comprehended

which cannot, in principle, be “appropriated” by

the photographic medium, so the various

as a whole? (Wholeness, in this context, signifies

turning it into a spectacle, for this dimension is

dimensions of the exhibition’s existence serve

not a future state more complete than the

always-already at work within an artistic image,

as an opportunity for their artistic articulation.

states leading up to it, but rather the sum of all

and its disclosure—in terms of the opposition

The exhibition’s opening, for example, was an

states that the exhibition has undergone and

presented at the outset of this discussion—

opportunity for an act, verging on performance,

the theoretical moves that have developed in

belongs to the paradigm of exposure (rather

of sealing prints in view of the visitors; the

reference to them.) One might imagine that the

than that of appropriation). The truth content

presence of preliminary prints is an opportunity

exhibition catalogue, which collates all the texts

of the mediumal processes that brought the

for sculpting, and so forth. Furthermore, the

and is published as the exhibition closes, as

images into existence—even if the information

presence of my own critical text in the gallery

well as the exhibition website, which documents

about the precise procedures is relayed by a

space—as well as the very fact that the

its daily changes and serves as its virtual

third party (for instance, my own text)—belongs

exhibition has a “critic-in-residence” who was

extension, would grant “Photo Op” such a kind

to the exposure of the material conditions of
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