
05.
01.
2015

 :Ohad Matalonאוהד מטלון: פוטו אופ

Photo Op



2

תכלת השמיים: צריבה, חריכה, אפייה 

.1
“ְׁשֵמי־ְתֵכֶלת–ִמְסֶגֶּרת־ַהְיקּום“,כתבטשרניחובסקי.

בשבילבטאיי,“תכלתהשמיים“היהשםנרדףל“ריק
השמיים“,אשראינםמעידיםעודעלהיקוםכמעשה
ידיושלהאל,אלאמנכיחיםבואתהיעדרוהמוחלט.

תכלתהיאגםצבעושלניירצילוםשהוצאמהקופסה
ו“נשרף“ללאתהליךשלפיתוחוקיבוע,קורבןהשמיים

הזוהרים.נייר“מבוזבז“שכזה–כלומר,בבסיסו,כל
ניירצילום–תמידכברנושאאתהדימוישלההיעדר

האלוהיכמצעהמטפיזישלכלדימוייהעולם.
ריסוסהנוזלהמַפתחעלהנייר,שבאמצעותונוצרו

021220141105ו־021220141258עמ' 3מבקשלחשוב
עלההדמיההצילומיתכפעולהישירהביחסלמצעהזה,

פעולהשהעיקרוןהפועלבההואהשחתה.המַפתחצורב
בשמיהתכלת,נוקםבהםעלריקם.

.2
העיןהאופקיתשלהסורק–כמוהעיןשהייתהנפקחת

לבטאייבקודקודו–מביטההשמיימה.דףצילוםריק
הואאפואהמושאהאידיאלישלצילוםבסריקה,מלבן

התכלתמתאיםלמסגרתהשקופהכמוידלכפפה.עמ' 6 
“מסגרת־היקום“היאהשמיים,כן,אבלבאותההמידהגם

העיןהמופניתאליהם:מסגרתריקהמולמסגרתריקה.
במבנהההרמטיהזה,הדמיה)צילוםבמובנוהמילולי(

מתרחשתכהשחתה.שריפתושלדףהצילוםהמונחעל
סורקמצלמתאותובהתאםלכפילותוהאינהרנטית:

כקורבןלשמייםהנשרףלעולה,וכשמייםהללועצמם,
שההצתהמחבלתבהם.הבערה–אשרכמוהסריקההיא

פעולהבעלתמשך–מחלקתאתהגיליוןהנשרף,בכל
אחדמהדימוייםבסדרה,לשתיישויותויזואליותשונות

בתכלית:הבשרהחרוךשלהניירהמוקרבממסגראתאיי
הריקהנשגבשלשמי־תכלת.

.3
החוםהואאחיושלהאור–אחיוהאליםוהלבבי.רק

חומריםבעלירגישותמיוחדת“מבינים“אור,אבלחום
)לפחותבטמפרטורותמסוימות(כולםמבינים.האור
רושםעלגבימצע,החום–אםאיננומשמידאותו–

מפסלבו.עמ' 5-4אפייהשלנייררגישלאורהיאפעולה
הומוריסטית,קומדייתמצביםשלהחלפתזהויות.

פיוטר שמוגליאקוב
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1. 

“Sky of blue—frame of the universe,” wrote 

the Hebrew poet Shaul Tchernichovsky. For 

Bataille, “the blue of the sky” (le bleu du ciel) 

was synonymous with the “empty sky,” which no 

longer declares the universe to be the handiwork 

of God but embodies his utter absence within it. 

Blue is also the color of the photographic paper 

removed from its box and exposed, or “burnt,” 

without being developed and fixed, victim of 

the radiant sky. Such a “wasted” paper—that 

is to say, photographic paper as such—always-

already carries the image of divine absence as 

the metaphysical basis of all the images of the 

world.  Spraying the developer fluid onto the 

paper, the way by which images 021220141105 

and 021220141258 p. 3 were made, poses 

photographic imaging as a direct action in 

relation to this support, an action whose 

operational principle consists of corruption. The 

developer scorches the blue sky, avenging their 

emptiness.

2.

The scanner’s upward-facing eye—like Bataille’s 

“pineal eye”—gazes skyward. An empty 

photographic paper is thus the ideal object of 

photography by scanning, the blue rectangle fits 

the transparent frame like hand in glove. p. 6 Yes, 

the “frame of the universe” is the sky, but so 

is the eye gazing on it: one empty frame facing 

another. In this hermetic structure, imaging 

takes place as an act of corruption. Photographic 

paper burning on the scanner is photographed in 

accordance with its inherent duality: as a burnt 

offering sacrificed to the sky, and as this very sky 

sabotaged by the burning. The combustion—a 

process which, like scanning, has a duration—

divides the smoldering page, in each of the 

series’ images, into two incompatible visual 

entities: the scorched flesh of the sacrificed 

paper frames the sublime void of the blue sky.

3.

Heat is light’s brother—its violent, cordial 

brother. Only particularly sensitive materials 

“understand” light, but heat (at certain 

temperatures, at least) is understood by all. Light 

draws on a support, heat—if it does not destroy 

it— sculpts with it. pp. 4-5 Baking photosensitive 

paper is a humorous act, a situation comedy of 

mistaken identities.

Pioter Shmugliakov

The Blue of the Sky: Scorching, Burning, Baking
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