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 מבוא

 

א עוסקת בתפיסת צילום ור" בהנחיית ד"ר הדרה שפלן קצב והבמסגרת הקורס "אני והאח נכתב זהמאמר 

אנו מבקשות לבחון באופן חזותי את האופנים בהם השפיע הצילום  מאמרב ה"אחר" בעבר וכיום באפריקה. 

 .21על הצילום באפריקה בראשית המאה ה  20הקולוניאלי בראשית המאה ה 

חינוך ואמנות העובדות ומתנדבות בשנים האחרונות עם קהילת הפליטים ומבקשי המקלט החוג לבוגרות כ

בישראל, בחרנו לעסוק במחקר חזותי באמצעות מדיום הצילום הבודק את המקורות שהשפיעו על הייצוג 

 ם. הצילומי של האדם האפריקאי. מה הם המקורות אשר הובילו לדה הומניזציה שאנו פוגשות היו

אלבר ממי תיאר את תסביכו של נירון קיסר המאפיין קולוניזטור כובש: "תחילה הוא מדכא קבוצת אנשים. 

הומניזציה; הוא -לאחר מכן מתעוררים בו ייסורי מצפון, ובמטרה להתגבר עליהם הוא עושה לקורבנותיו דה

-מה שמוליך אותו להגברת הדהאדם בעיניו, מה שמוסיף לו ייסורי מצפון, -מדכאם כדי לאשרר את היותם לא

 (2012הומניזציה וחוזר חלילה." ) זרחין, 

 

השיח שאנו מפתחות בעבודה זו הוא סביב כניסת העולם המערבי לאפריקה, תחילה באופן מובהק בתקופת 

 הקולוניאליזם וכיום באופנים סמויים.. 

ולהשפיע על הדרך בה אנו תופסים את הטענה שלנו יוצאת מתוך תפיסה כי בכוחו של הצילום לשנות מדיניות 

המציאות, אנחנו מאמינות כי הצילום הקולוניאלי השפיע באופן ישיר וכמעט בלתי הפיך על הדרך בה מצולם 

כיום האדם האפריקאי, תהליך הדה הומניזציה בא לידי ביטוי בצילום ומשעתק את עצמו. בעבודה נבחן 

דרך השוואה,  21צילומים מאפריקה מתחילת המאה ה מול  20צילומים קולוניאלים מראשית המאה ה 

 ונעסוק בשאלה האם ומה השתנה בתפיסה ובגישה הצילומית.

 

הפרק הראשון מהווה רקע היסטורי ותיאורטי על אפריקה ועל הצילום, בו "נרד לשורש הבעיה" וננסה להבין 

 את המקורות שהובילו לתפיסות המקובלות היום.

ורות שהשפיעו על הצילום באפריקה, נערוך השוואה  בין צילומים תיעודיים בפרק השני נתחקה אחר המק

. הצילום התיעודי מראשית 21-באפריקה אל מול צילומים מאפריקה מתחילת המאה ה 20 -מתחילת המאה ה

אשר שאף להציג לעולם המערבי צילומים 'אותנטיים', היה נתון תחת השפעות ואילוצים שגרמו  20המאה ה 

בים לביים את האנשים האפריקאים, ואת ה 'תפאורה' על בסיס המוסכמות והדעות הקדומות לצלמים ר

 20שאפיינו את דמות האפריקאי ואת הצילום האתנוגרפי. הצלמים התיעודיים באפריקה של ראשית המאה ה 

להבדיל גיבשו מערכות סמלים ודימויים של האחר שנתפסו ותוארו על ידי העולם המערבי כידע אובייקטיבי )

ציור, פיסול, ספרות(. נדון בפערים באופני הייצוג של חיי האפריקאים תחת  -מהייצוגים הקודמים לו 

 הקולוניות אל מול התפיסות המערביות כיום המתבטאות דרך הצילומים.

בפרק השלישי נתייחס לצילום תיעודי המשמר את תפיסת ה"אחר" בעיני האדם המערבי. בעקבות 

לום התיעודי הפך לנחלת הכלל ומקיים גם היום סטנדרטיזציה של אופני הייצוג הן של הגלובליזציה הצי

האדם הלבן והן של האדם השחור בצילום. כיום כל אחד יכול לשמר באופן לא מודע את הדימוי הפרימיטיבי 

י, ורבים מציגים את האפריקאים כמסכנים. עולה השאלה את מי משרתים דימויים אלה הממחישים את השונ

הפער והסבל. נתמקד בשלושה צילומים אייקוניים העוסקים בפליטות וב "אחר" המוחלש וסבלו, באמצעותם 
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ננסה להבין מדוע דווקא צילומים אלו הפכו לסטנדרט. נטען כי ביכולתו של הצילום התיעודי במאה הנוכחית 

ס התנהגות אשר זכה לכינוי להשפיע על מדיניות ולהביא לשינוי, אך יחד עם זאת  גם ליצור סגנון ודפו

 "תעשיית החמלה" בו נעמיק.

 

במאמר מופיעים המושגים "אפריקה"  ו"אפריקאים" פעמים רבות, למרות ההכרה כי  -הערות מתודולוגיות

אפריקה אינה יחידה אחת ומתקיימות בה תרבויות ורב גוניות רבה בחרנו להשתמש במילה זו לתאר אירועים 

מהיבשת וכשם תואר כולל לאנשים החיים ביבשת. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי שהתרחשו בחלקים נרחבים 

רוב המקרים אליהם נתייחס התרחשו ומתרחשים במדינות הנמצאות במזרח אפריקה ובמדינות שמדרום 

  1לסהרה. 

בנוסף נשתמש במושג הקולוניות כמקשה אחת אך חשוב להדגיש כי אופי השלטון הקולוניאלי ורמת 

 המעורבות של כל מעצמה היו שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

תאר את האזורים המצויים הוא אחת הדרכים לחתוך גיאוגרפית את אפריקה, הוא מ Sub-Saharan Africa הכינוי אפריקה שמדרום לסהרה

. זהו חיתוך גס, אבל מדבר הסהרה חוצה את אפריקה לא רק פיזית אלא גם סוציולוגית, כלכלית ותרבותית. מדרום למדבר סהרה באפריקה. 
(  הביטוי "סאב סהרה" החליף את הכינוי "אפריקה השחורה" אולם יש הטוענים כי (2007, גיאוגרפיה צוות .חינוכית לטכנולוגיה המרכז : מטח)

 לסהרה( עדיין משמר ומנציח את התפיסה הקולוניאליסטית המציגה את אפריקה כמקום נמוך ונחות מהמערב. הביטוי סאב סהרה )מתחת
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 20הקולוניות באפריקה וצילום בראשית המאה ה  -רקע תיאורטי - 1פרק 

  חלק א'

 "לזר יש עיניים גדולות, אך הוא אינו רואה דבר." )פתגם אפריקאי (

 

אפריקה, היבשת השנייה בגודלה בעולם, יבשת עשירה במשאבים, תרבויות ובהיסטוריה מורכבת, ייחודית, 

מההיסטוריונים לא ראו טעם לחקור את עד אמצע המאה העשרים רבים  -ובעיקר לא מובנת מאליה 

(.  במאמר זה נתייחס לתקופה הקולוניאליסטית והפוסט 2010ההיסטוריה של יבשת אפריקה. )צבר, 

קולוניאליסטית באפריקה,  נתייחס לשורת מהלכים היסטוריים שקדמו  לכניסת המעצמות האירופאיות 

עצם ביטולו אשר היווה אחד מהגורמים  ולשליטתן. ובראשית סחר העבדים הטראנס אטלנטי ולמעשה,

 (2010המשמעותיים בהרחבת החדירה האירופית לאפריקה ופיתוח התפיסה הקולוניאלית האירופית. )צבר, 

 

מתושביה השחורים של אפריקה בידי סוחרי  2בין המאה השש עשרה ועד המאה התשע עשרה נלכדו מיליונים

אישר  1833עבדים והועברו בניגוד לרצונם לאמריקה הדרומית ולאמריקה הצפונית ונמכרו לעבדות. בשנת 

לביטול מוסד העבדות בכל האימפריה. הבריטים הפעילו לחץ דיפלומטי על ממשלות הפרלמנט הבריטי חוק 

נוספות והמערכה התגלתה כעיקשת ומוצלחת, אולם הניצול  האירופאי לא פסק אלא שינה את פניו. )צבר, 

המהפכה התעשייתית, מהפכה  -במאה התשע עשרה המעצמות האירופאיות היו בעיצומן של מהפכות (2010

לאומית ומהפכה כלכלית אשר יצרו אינטרסים חדשים והובילו אותן להשתלט על יבשת אפריקה,  - פוליטית

משאביה ותושביה. מנגד, ההרס והחורבן של ימי סחר העבדים פוררו את החברות האפריקאיות והותירו ברובן 

 העדר הנהגה ויכולת התנגדות.

 

. עשרה חודשים בלבד 3וניאליות באפריקההמצאת הצילום התרחשה במקביל להתבססות האימפריות הקול

, הגיעו 1839ית בשנת רשמית על המצאת הצילום בלשכת הנבחרים הצרפתלאחר שפרנסואה אראגו הודיע 

( כאשר התיישבו המעצמות האירופיות באפריקה Paoletti ,2017הדגארוטיפים הראשונים ליבשת אפריקה. )

טכנולוגיה שהיוותה את אחד הגורמים המשפיעים על הדרך בה נתפס האדם  -הן הביאו עמן את המצלמה

כך שהוא איפשר לממש סטריאוטיפים האפריקאי על ידי העולם המערבי. הצילום הפך לכלי שליטה וכוח ב

קדומים כייצוג חזותי של המציאות. יחד עם זאת אמונות סטריאוטיפיות השפיעו על האופן שבו צולמו 

 (Scroggins, 2010התמונות ושימרו אותן. )
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ורך תקופת התרחשותה. יש האומדים את הן בהיקפה, והן בא –הייתה זאת ההגירה הכפויה הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי 
 (2007, גיאוגרפיה צוות .חינוכית לטכנולוגיה המרכז : מטחמיליון. ) 50 -מיליון איש, ויש אף הטוענים שמספרם הגיע ל 20-10 -מספרם ב

3
. הקולוניאליזם המודרני הגיע לשיאו בתקופת  המעבר 1960עד  1885ברוב חלקי אפריקה התקופה הקולוניאלית נמשכה בין השנים 

 (2017.  )חסקין, 20-למאה ה 19-מהמאה ה
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חלק גדול מהפעילות הצילומית במרכז אפריקה שימשה להעלאת הפופולריות של המיזם 

מית שהתמקדה בבניית התשתית הקולוניאלית והישגיה הקולוניאלי.  הם יצרו תד

הכלכליים )שנהב, יהלומים גומי ומינרלים(. המקומיים האפריקאים, שהקולוניאליות ראו 

 4בהם נחותים מבחינה תרבותית, אולצו לקבל חינוך נוצרי, שכונה "המשימה התרבותית".

ידי תביעת סמכות דתית היה קל יותר למעצמות הקולוניאליות להצדיק את נוכחותן על 

(. פעילויות מיסיונריות ומאמצי חינוך מוצגים בתצלומים שחגגו 1993במקומיים. )סעיד, 

במקביל הצילום שימש כאמצעי שליטה, הפחדה אך גם ככלי להתנגדות הישג קולוניאלי. 

 בלגית הצילום היווה כלי מרכזי במאבקים מול הבלגים.והובלת שינוי, כך למשל בקונגו ה

הם חיו במקום העשיר  -שנה נרדפו הקונגולזים על ידי הקללה האיומה ביותר  500מעל 

לארצם להציע, ביותר בכדור הארץ אך היו משועבדים לאירופאים שחשקו במה שהיה 

נשלטה קונגו על ידי  1885(. בשנת 2019ובמקרה של קונגו תמיד היה מה להציע )לוי, 

האוכלוסיה המקומית תחת  5הבלגים והועברה לשליטתו של  לליאופולד השני מלך הבלגים

שלטונו היתה נתונה להתעללות קשה. הצילום שימש את השליטים הבלגים לזריעת פחד 

נשו על ( שנע1בקרב הנתינים, הם היו מפיצים צילומים של ילדים קטועי איברים )צילום 

כך שלא עמדו במכסות הנדרשות. אותו המדיום ששימש להפחדה הפך במקביל לאמצעי 

הופעל לחץ בינלאומי תוך הפצת תצלומי  1908-תיעוד חברתי ומילא תפקיד מרכזי בהפלת משטרו של המלך. ב

ים לאופולד נאלץ למסור את המושבה שלו לידי הממשלה הבלגית כך האסירים, נהלי העבודה הקשים והעונש

 .(2019)לוי, קיבלה את השם "קונגו הבלגית" 

 

תהליך הדקולוניזציה הואץ עם ירידתן של המעצמות האירופאיות בתום מלחמת העולם השנייה וסיומו מוערך 

בעצמאותן הפוליטית, בין היתר עם סיום משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. על אף שזכו המדינות  1994-ב

דרך מאבק מזוין מול השלטון הלבן, נמשך השעבוד הכלכלי והנחיתות התרבותית. המעצמות הקולוניאליות 

הורישו ליבשת אפריקה משטרים ללא מבנים פנימיים או חוזים חברתיים מעשיים מה שהוביל ליותר 

 .(Heldring, Robinson 2013חמת אזרחים )מחמישים שנות אי יציבות פוליטית, דיקטטורות צבאיות ומל

 

 להקפיא את הרגע -חלק ב

משחר האנושות חיפש האדם דרכים להעביר ולשמר ידע,  סיפורים שעברו מפה לאוזן וציורי הקירות, המצאת 

(. עם 2019הכתב, הדפוס.  עם זאת, מעבר לשימור הידע, נותרה השאלה איך ניתן לשמר את הרגע )נהרי 

היה נדמה כי הגיע הכלי שבעזרתו אפשר להקפיא את הרגע ולשמר את המציאות כפי שהיא  המצאת הצילום

בצורה אובייקטיבית )ללא מניפולציות או דעות של צייר או סופר שמציגים את המציאות מנקודת מבטם(. עם 

התפתחות המצלמה והמדיום קיבל הצילום מעמד שהציב אותו בשורה אחת עם מדיומים אמנותיים  

ולריים בעל ערכים ואמצעים אמנותיים המוצג במוזיאונים וגלריות. יחד עם זאת הפך הצילום לכלי פופ

                                                
4

קולוניאלית בעת כיבושיהן. היה זה ניסיון להצדיק את הכיבוש מטרות מרכזיות של המעצמות ההמשימה התרבותית היוותה אחת ה
הקולוניאלי מבחינה מוסרית והעניקה לו אופי מוסרי ולגיטימציה. המשימה כללה יצירת מערכת חינוך, מערכת משפט ופעילויות 

 (.2010תרבותי ' )צבר,-מיסיונריות. ונבעה מתוך "חובה" שלקחה על עצמה  'התרבות' לעזור ל'לא
5

מיליון תושביה, הפכה לקולוניה ה"פרטית"  30" בכך קונגו על החופשית קונגו מדינתמלך בלגיה הפך את קונגו לרכושו הפרטי וקרא לה "
 היסטוריונים. אירועים אלו נחשבים בעיני בלגיםעל ידי ה נהרגו כעשרה מיליון מקומיים 1908-ל 1885בתקופה שבין הראשונה בעולם. 

 (2019. )לוי, עם רצחל

כרזה שהופצה ברחבי  1צילום 
קונגו הבלגית בתקופת שלטון 

  המלך לאופולד

https://he.wikipedia.org/wiki/1908
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/מדינת_קונגו_החופשית
https://he.wikipedia.org/wiki/1885
https://he.wikipedia.org/wiki/1908
https://he.wikipedia.org/wiki/בלגיה
https://he.wikipedia.org/wiki/היסטוריון
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_עם
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_עם
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_עם
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_עם
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_עם
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  פוליטי, חברתי המשמש כראייה באמצעותה אפשר לשלוט, לחשוף או להסתיר יחסי כוח.

בון  בספרו "הפסיכולוגיה של ההמונים", את התמונה כאמצעי למניפולציה על -מתאר גוסטב לה 1895-כבר ב

ופן החשיבה של ההמונים, הוא טען כי אנשים מסוגלים לחשוב רק בדימויים חזותיים וניתן להשפיע עליהם א

(. LeBon 1895רק באמצעות תמונות. תמונות יכולות להפחיד או לשכנע, וכך גם הבדוי יכול להיחשב כאמיתי  )

יטה הקולוניאלית בה צולמו , בזמן השל20-עד אמצע המאה ה 19כך לדוגמא קרה באפריקה של סוף המאה ה 

מאות אלפי תצלומים ממרכז אפריקה שהופצו כגלויות שהגיעו לצופים ברחבי העולם והנציחו רעיונות ובדיות 

 Smithsonianסטריאוטיפיות על עמים אפריקאים. רבות מהתמונות הללו עדיין נמכרות ומתפרסמות )

Institution, In and out of focusנוספים הצטרפו לדעתו של לה בון, על פי זונטג חברה  (.  עם השנים הוגים

נעשית "מודרנית" כאשר אחת מפעולותיה העיקריות היא יצירתן וצריכתן של תמונות, כאשר תמונות נעשות 

למצרכים הכרחיים לבריאותה של הכלכלה, ליציבותו של המבנה החברתי ולחיפוש האושר הפרטי. בעוד 

הנושא, התצלום מציע תצוגה שקופה על העולם, אך למעשה בעצם קיומו שהציור רק מציג או מתייחס אל 

מהווה אמצעי רב עוצמה של רכישת שליטה ופיקוח, תוך צורך להתאים לפרקטיקות תרבותיות ומוסדיות, 

 (1979הוא נעשה לחלק במערכת מידע מסוימת, מותאם לסכמות של סיווג ואחסון.  )זונטג 

 

שימשה ככלי לסיווג ואחסון אנתרופולוגי, גיאוגרפי, אנושי המסווג ומתאר באפריקה הקולוניאלית המצלמה 

סיווג שנע בין אדריכלות אפריקאית, קישוטי הגוף, תיעוד טקסים ופולחנים ועד תיעוד מאפיינים  -את העמים

פיזיים גזעיים של האנשים. רבים מהצילומים הפכו למסמכים היסטוריים המציגים לא רק את אורח החיים 

פריקאי אלא את האופן שבו המערב תופס את האפריקאים. צלמים נטו להתמקד בנושאים שחיזקו את הא

 ((.Smithsonian Institution, In and out of focusהרעיונות ה"אקזוטיים וה"פראיים" שהם האמינו בהם 

ווספו להם עם  התבססות הצילום התיעודי, הנושאים המצולמים הורחבו מלהיות ראיות היסטוריות והת

תכנים אמנותיים. לאחר מלחמת העולם השנייה סוכנויות ממשלתיות אירופאיות שלחו צלמים נבחרים, כולל 

צלמים אפריקאים, לתעד את אפריקה 'המתפתחת', בה צילמו עיירות מודרניות, בתי חולים, בתי ספר 

כמתמסרת ומתקדמת לעבר ותעשייה מקומית, כאשר הצילומים פורסמו הם יצרו נרטיב המציג את אפריקה 

התקופה הפוסט קולוניאלית איפשרה חופש צילומי רחב יותר שטען בחובו את . (Colard ,2019סגנון מערבי )

 אפריקה.האפשרות לערער על המוסכמות הקיימות ולדון בסוגיות האתיות של עצם הצילום ב

 

"ברוב המקומות בעולם השלישי האנשים אינם אוהבים את העדשות הנתחבות 

לתוך חייהם. הם מתביישים בעוניים. לפעמים הם מאמינים שהצילום לוקח מהם 

משהו. עם הזמן התחלתי להאמין שאני באמת גנב נשמות, שאני לוקח משהו 

לאיזור אוואש שבמזרח, מהמצולם, ועלי לפצות אותו." "במסענו לאתיופיה הגענו 

וחיפשנו אחרי אנשי השבט אפאר ה"אותנטים" ביותר, ראש הכפר הציג את עצמו 

והסביר באנגלית כי אנשי המקום מאמינים שהצילום גונב חלק מנשמתם, אבל 

 (1997סכום כסף מסוים יפדה את הנשמות הגנובות" )שתרוג מתוך אל עמי, 

 

 

ילדים באתיופיה,  – 2צילום  
 יואל שתרוג

https://www.tandfonline.com/author/Colard%2C+Sandrine
https://www.y-adama.co.il/blog/yoel-sitruk
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 תיאורו של שתרוג ממחיש את המורכבות והתלות המושרשת באקט הצילום 

אריאלה אזולאי טוענת בספרה, האמנה האזרחית של הצילום, כי הצילום מהווה צירוף בין שני מפגשים 

משלימים: האחד מתקיים בין המצלמה, הצלם והדמות המצולמת והאחר מתקיים בין התצלום לצופה. 

(  במאמר זה 2006ממדי. )אזולאי,-שני המפגשים הללו הופכים את הצילום לאירוע מיוחד רבבצירופם יחד 

נבחן היבטים שונים של הצילום הרב ממדי המנציח ומשמר רגעים ותפיסות. כל צילום, גם צילום גיאוגרפי, גם 

 ותו.אם אינו מתכוון, לא יכול להביא אמת אובייקטיבית. עצם הימצאותו של הצלם בשטח משנה א
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 בחזרה מהדלת האחורית – 2פרק 

If a picture is thought to tell a 1000 words, it also masks a multitude of stories"" 

 

מערכת הייצוגים, הסמלים והדימויים שהתגבשה סביב ה"אחר" מתוארת כידע אובייקטיבי, עמים שנמצאו 

המעלה שאלות לגבי האופן בו נוצר  קולוניאליסטי מתוארים פעמים רבות בסכמות מובנות, דברתחת שלטון 

 הידע על ה"אחר" ועל עמים כבושים וכיצד משתמשים בו בעלי הכוח.

בפרק זה, ננתח באופן איקונוגרפי צילומים תיעודיים מאפריקה. דרך ניתוח זה נחתור להבין כיצד מיוצגות 

קאים תחת הקולוניות וכיצד הצילומים שירתו את התפיסות המערביות בתחילת החוויות של חיי האפרי

-. מול צילומים אלה נערוך השוואה עם צילומים תיעודיים של ייצוגים דומים מתקופתנו, המאה ה20-המאה ה

. הצילומים ממחישים את הפער שבין התצלום כפי שפורסם לבין המציאות ותהליך הצילום, ה"אחר" 21

אזורים המהווים הטרוטופיות  -אזורי מעבר, מחנות פליטים או במהלך מסע -זורי ביניים ארעייםמצולם בא

המוגדרים על ידי פוקו כרגע הממשמע את היותנו ומגדיר אותנו על בסיס מקום נגדי. חברה מוגדרת בין היתר 

 ( 1967)פוקו, ע"י הזרים והחריגים שבתוכה, מייצרת נורמות התנהגות ושופטת את היחיד על פיהן.  

 

צלמים שנשלחו לקולוניות באפריקה צילמו תמונות בשם  20-בראשית המאה ה

)ציור  6הקולוניאליזם. צלמים אלה הושפעו פעמים רבות מציורים פרימיטיביסטיים

( שהציגו את אפריקה אקזוטית ופראית וניסו לשמר רעיונות אלה באמצעות 3

-הצלמים עסקו בצילום "אנתרופולוגי", במהלכו עשו פעמים רבות דה הצילום.

דרשו מהם  ותם, ואףהומניזציה למצולמים האפריקאים. הם הציבו אותם, ביימו א

 ,Smithsonian Institution) להתפשט לכבוד הצילום כדי לתאר מאפיינים "גזעיים" 

In and out of focus הצילומים יצרו אבטיפוס המגדיר וממשמע את ייצוג האדם )

האפריקאי. האופן בו המידע הושרש היווה מודל לדרכי הייצוג הבאות לאחר 

ל הסתיים. דריסת הרגל של המערב עדיין קיימת וכך שהכיבוש הקולוניאליסטי כביכו

 התרבותי אימפריאליזםהגם המשימה "לעזור" ו"להציל" את היבשת האפלה.  כיום 

מהווה את החזרה בדלת האחורית של הקולוניאליזם בתצורתו החדשה במאה 

ואווירת  המאוחר קפיטליזםקולוניאליזם הוא ביטוי מובהק של ה-הנוכחית. הפוסט

 השוק הגלובלי שהוא מכתיב לעולם כולו.

 

העולם התהפך במהירות ובהדרגה מתרבות אוריינית לחזותית, מתוך הזרם הבלתי  21-מתחילת המאה ה

דימויים חזותיים, לצילום הבודד קיימת השפעה מכרעת על הזיכרון. בתקופה של עומס במידע, פוסק של 

(. העולם 2003התצלום הבודד מספק לנו דרך מהירה להבין דבר מה ותבנית מרוכזת להטביעו בזיכרון  )זונטג, 

צר סטנדרטיזציה של המודרני המתאפיין בגלובליזציה, מוכר לצופה את האחר כאקזוטי, נגיש וקרוב, בכך מיי

דימויי ה"אחר". לכן חשוב לחרוג מהיופי, הקסם והאסתטיות של הצילומים ולחשוף את המושגים העומדים 

 בבסיסם.

                                                
6

האציל" המנותק מערכי החברה המודרנית והנצרות ומקיים רעיון הפרימיטיביזם צבר תאוצה עם ספרו של הפילוסוף רוסו, "הפרא 
 יחס ישיר לטבע.

Woman Holding a–Fruit 
3ציור   – Paul Gauguin 

https://haraayonot.com/idea/culturalimperialism/
https://haraayonot.com/idea/culturalimperialism/
https://haraayonot.com/idea/culturalimperialism/
https://haraayonot.com/idea/culturalimperialism/
https://haraayonot.com/idea/culturalimperialism/
https://haraayonot.com/idea/late-capitalism/
https://haraayonot.com/idea/late-capitalism/
https://haraayonot.com/idea/late-capitalism/
https://haraayonot.com/idea/late-capitalism/
https://haraayonot.com/idea/late-capitalism/
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,  Casimir Zagourskiאחד הצלמים שהשפיע על האופן בו אנו תופסים את צילום האחר באפריקה היה 

פתח סטודיו לצילום ועד מהרה הפך לצלם רשמי  , שם1924זגורסקי היה צלם פולני אשר הגיע לקונגו בשנת 

בשם הממשלה הקולוניאלית. בדומה לבני דורו, הוא האמין כי התרבות האפריקאית נמצאת על סף הכחדה 

וכי בכוחו של הצילום לשמר את ההיבטים שעלולים להיעלם. הוא יצא למסעות צילום שונים במהלכם צילם 

של הצילום האנתרופולוגי. יחד עם זאת , רבים מצילומיו אסתטיים, דיוקנאות רבים שצולמו כמיטב המסורת 

 L'Afriqueמדויקים ומעוררים תחושה של קרבה ואמפתיה. זגורסקי פרסם את צילומיו באוסף שאותו כינה  

qui disparaît( .)!אפריקה הנעלמת( !Smithsonian Institution, In and out of focus) 

  

1331, Casimir ,Zagourski " Mère M'Bwaka et son enfant " 

" )האם מבוואקה והילד Mère M'Bwaka et son enfantהצילום " 

 (  4)צילום   1937שלה( הוצג בתערוכה "אפריקה הנעלמת" בפריז בשנת 

ולגופה צלקות אם אפריקאית חשופת חזה, מעוטרת בשרשת שבטית 

כשהיא אוחזת בתינוק ומניקה אותו. התינוק מעוטר גם הוא 

בשרשראות שבטיות מישיר מבט למצלמה ואילו האם משפילה את 

מבטה. זרגוסקי מציג את האישה האפריקאית כשבטית, פרמיטיבית, 

עם לבוש מסורתי, תכשיטים ותסרוקת מסורתית. האם מניקה באופן 

ים של אם מניקה בעולם האמנות. היא שונה מדרכי הייצוג המקובל

עומדת, איננה מוסתרת, תנוחה המציגה את הפרימיטיביות והקרבה 

לטבע. התמונה )כמו רבות מצילומיו( מצולמת בעומק שדה קטן, 

הפוקוס על האם והתינוק שמושך את העין, הרקע מטושטש ולא ברור 

 -םהיכן הן נמצאות. בתחתית התמונה מצד ימין נראת חתימת הצל

 הם רכושו, התמונה שלו.

 

 מוצע למכירה עד היום באתרים שונים ברחבי הרשת כמוצג אסתטי הצילום 

 אולם הסיבות ל"היעלמותה" נותרו סמויות מהעין. המתאר את "היבשת הנעלמת". 

העיוות ההיסטורי שנוצר גורם לצופה להניח שהתרבות האפריקאית בסכנת הכחדה משום שאימצו את 

המערבית ולא בשל התלות שנוצרה בעקבות הקולוניאליזם, העבדות הארוכה והעוני שגרמו  הציוויליזציה

 להכחדה זו.

 

, הותיר אחריו מורשת תצלומים שעיצבה את דמותו של האפריקאי בדעת הציבור 1944זגורסקי, שנפטר בשנת 

ם רבים נסעו לאפריקה על ( צלמיSmithsonian Institution, In and out of focusהמערבי במשך שנים רבות. )

 מנת לתעד ולהביא את הדימוי האקזוטי על האדם האפריקאי, הדימוי אותו מצפה המערב לקבל.

 

 

 

"האם מבוואקה והילד  – 4צילום 
1937שלה" , קזימיר זרגוסקי   
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"The Most Important Thing" Brian Sokol, 2019 

בריאן סוקול הוא אמן קונספטואלי יליד ארה"ב, צלם וסופר המקדיש את חייו לתיעוד סוגיות העוסקות 

( סוקול נוסע למדינות במזרח התיכון 2019ומשברים הומניטריים ברחבי העולם. )סוקול, בזכויות אדם 

במטרה לתעד את מסעותיהם של פליטים הנמלטים מאזורי מלחמה ונמצאים במחנות  2012ואפריקה מ 

מעבר. סוקול מתעד את ההמתנה בשלבי המעבר, את העוני וחוסר הוודאות הכרוך בחיפוש אחר חיים טובים 

"  The Most Important Thing( הינו חלק מסדרה אשר צולמה במסגרת הפרויקט "5צילום זה )צילום  ר. יות

פרויקט אליו יצא סוקול בחסות האו"ם. במסגרת הפרויקט הגיע סוקול למחנות פליטים של האו"ם וביקש 

הראשון בסדרה,  מהפליטים לבחור את החפץ החשוב להם ביותר איתו ירצו להצטלם. צילום זה מתוך הפרק

התמקד בפליטים שברחו מסודן. בצילום נראית אם בלבוש 

מוסלמי מסורתי, מביטה למצלמה ואוחזת מוט על כתפיה, שני 

סלים תלויים ממנו, בכל סל יושב ילד. מאחוריה רקע של עצים 

דולה, האישה המצולמת בחרה  המוסתרים על ידי בד שחור.

ה, היא מספרת  כי המאוזן מעל לכתפ להצטלם עם עמוד העץ

ששת ילדיה שהיו עייפים מכדי ללכת במהלך  בעזרתו נשאה את 

מחנה פליטים  -האם וילדיה מצולמים בהטרוטופיה המסע.

 הנסתר בכוונה מעיני הצופה.

 לא ניתן להתעלם מהקונוטציות של מיקום והחזקת המוט

והבחירה בהצגת דווקא שניים מילדיה, ולא יחד כל השישה. 

 המוט אותו נושאת דולה הינו כלי פרקטי עבורה, 

ומבחינת הצלם זהו כלי אמנותי בעל משמעויות כפולות וקונוטציות "אמנותיות", קשה לעין המערבית 

ילדים על המוט התלוי הביקורתית להתעלם מהסמל האיקונוגרפי המרומז שבקומפוזיציה. הדימוי של שני ה

על כתפיה כשהיא עומדת במרכז עטופה בבגד הבהיר משווה לדמותה גוף של מאזניים, היוצרת קונוטציה של 

גורל ובחירה. הנחות אירוצנטריות כוזבות חקוקות בדמיון האדם המערבי ואם נרצה או לא בעלות השפעה על 

 ם הפליטים גם היום.אופן הצילום וההתייחסות הרומנטית אליהם ניגשים לצילו

 

 השוואה בין הצילומים 

שני הצילומים הן של סוקול והן של זרגוצקי צולמו ע"י צלם, גבר לבן ומערבי, שהגיע לאפריקה תחת חסות 

בעלי הכוח )הקולוניות והאו"ם( שני הצילומים מציגים את דימוי האם האפריקאית. הם צולמו במרחק של 

ת קווי דמיון והשפעה בצילומים. שניהם מציגים את דימוי האם כמעט מאה שנים ועדיין ניתן לראו

האפריקאית הצעירה, היא מוצגת עם ילדיה ונראה כי הם תלויים בה.  הצילומים מצולמים בשוליים והצופה 

לא יכול לדעת היכן בדיוק הם צולמו. בנוסף שניהם מצולמים בשחור לבן, לזרגוסקי לא היתה ברירה אחרת 

והוא בוחר בצילום השחור לבן היוצר שפה אחידה לכל צילומי הפליטים שלו. בשניהם ניכר  אולם לסוקול יש

כי הנושא המרכזי הוא האם המצולמת מגובה העיניים. יחד עם זאת בצילום של סוקול אנחנו יודעים פרטים 

ום של על הדמות המצולמת, קיים תיעוד של שמה, גילה, מוצאה, מספר ילדיה ותיאור המסע ואילו בציל

 זרגוסקי לא ידועים לנו כלל פרטים על האם.

מתוך הפרויקט "הדבר החשוב ביותר"  -5צילום 
2019בריאן סוקול     
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האם בצילום של זרגוסקי עירומה לעומת דולה בצילום של סוקול הלבושה בלבוש מוסלמי מסורתי מוקפד 

וילדיה בלבוש מרופט. היא מישירה מבט למצלמה לעומת האם בצילום של זרגוסקי המשפילה מבטה. בצילום 

פרטי של האם והתינוק לעומת הצילום של דולה וילדיה בו יש מרחק של זרגוסקי יש תקריב חד למרחב ה

 מהמצולמים. בשנים האחרונות הצלמים באים לספר סיפור אישי ולא מציגים את הדמות כמייצגת דבר מה.

הצילום כיום כביכול מתקדם, ונותן במה למצולמת אולם, גם היום יחסי הכוח נשמרים, ובחסות הא"ום. 

 מגויס ומשרת אינטרסים של בעלי כוח.הצילום עדיין 

  

 

 1310התופרות, 

מתאר כיתת  1910(  מקונגו הבלגית צולם בשנת  6צילום זה )צילום 

בתצלום נראות שלוש נשים קונגולזיות צעירות, יחפות  תפירה.

משירות מבט למצלמה. לידן יושבות ליד מכונות תפירה מסוג זינגר 

ומעליהן שתי נשים לבנות, לבושות לבן מניחות יד על כתפיהן. נראה 

כי כיתת תפירה זו מתרחשת בשטח פתוח על אדמה חשופה 

ומאחוריהן מבנה כפרי וצמחייה אפריקאית. קיים מבנה מאחוריהן 

אך הן מצולמות מחוצה לו. הנחת היד התומכת מציגה כביכול קשר 

ול אינטרסים אך הצבה מוכוונת זו מבהירה את יחסי אמפתי ונט

הנשים הקונגולזיות מוצגות כאלו שיש להן מה ללמוד,  הכוחות, 

כגזע נחות, פרימיטיב וחסר השכלה. הגלויה צולמה למטרת הצדקת 

 המשימה התרבותית והיא משבצת בתוכה את התמצית 

אלה שהם 'לא מתורבתים' והחובה שמינתה על הרעיונית כולה: השוואה והבדלה בין העמים 'התרבותיים' ל

 (.(Hirono from Mabry, 2008תרבותי' -עצמה 'התרבות' לעזור ל'לא

 

Some refugees manage to make a small income by using their skills"1994" 

מוצגים פליטים רואנדיים בזאיר וצולם ( 7בצילום זה )צילום 

. מיליוני פליטים רואנדים A. HOLLMANN בחסות האו"ם על ידי  

ושוכנו במחנה אינרה  1994 -ברחו לזאיר בעקבות רצח העם ב

 400,000על שפת אגם קיווו וגדל לאכלס  1994שהוקם ביולי 

 בצילום נראים גברים ונשים אפריקאים (Lenette , 2016תושבים. )

יושבים תחת אוהל מאולתר העשוי מעמודי עץ דקיקים וברזנט, 

קבוצת הגברים והנשים תופרים בגדים עם מכונות התפירה של 

"זינגר". שלושת הגברים בחזית תופרים, ושניים מהם  המותג

הגברים יושבים יחד מלפנים ואילו הנשים מקובצות  מחייכים. 

קע, יושבים, עומדים ניתן לראות גברים, נשים וילדים בר מאחור. 

 ליד האוהל.  או עוברים

 

צלם  לא ידועקונגו הבלגית,  1910התופרות,  – 6צילום   

מחנה פליטים ברואנדה 7צילום   
UN photo by A. HOLLMANN 1994 
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 התצלום כולל לוגו של נציבות האו"ם לפליטים לצידו כיתוב )באנגלית ובצרפתית(:

Some refugees manage to make a small income by using their skills"" 

 )"חלק מהפליטים מצליחים להרוויח הכנסה קטנה על ידי שימוש בכישוריהם "(

תוב מראה כי חלק מהפליטים הרואנדים יכלו להרוויח כסף על ידי תפירה בזמן שהתגוררו במחנה אינרה. הכי

התצלום אינו מתאר את הדימויים המסורתיים של מחנות פליטים, הוא מתיימר להעביר השקפה דרכה 

נה ברורה להציג הפליטים פרגמטיים, עובדים ויעילים, מפיקים את המירב מהסיטואציה. הכיתוב מעיד על כוו

את קבוצת הפליטים הזו מנקודת מבט של חוסן ועמידות לעומת נקודת מבט מייאשת )באמצעות השימוש 

 .(Lenette, 2016במילה "לנהל"( )

גברים מצולמים בעודם עוסקים במלאכת תפירה וגיהוץ )פעולה השקולה במדינות המערב לעיסוק נשי(. ה

פליטים במשאבים של נציבות האו"ם ובמקביל משמר ואף מנמיך הדבר מחזק את תחושת התלות של אותם 

 את מעמדו של הגבר האפריקאי מנקודת המבט המערבית.

 

"Lilia Fakira, 30, the Tailor" Colin Delfosse ,2018 
, Meriבמחנה הפליטים   Colin Delfosseתמונה זו צולמה על ידי 

מכתבה באתר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופורסמה כחלק 

 Walkתחת הכותרת ," 2018נציבות הפליטים של הא"ום בשנת 

through a bustling refugee camp market"( ". הליכה דרך השוק

 ההומה של מחנה הפליטים"(

אישה ( נראית 8" ) צילום Lilia Fakira, 30, the Tailorבצילום זה "

במרכז התמונה מחייכת ומביטה לאופק, על צווארה סרט מדידה 

"זינגר". האישה יושבת במבנה רעוע  -והיא תופרת בגד עם מכונת ה

 המורכב ממוטות עץ ועל קירות המבנה תלויים מכנסי ג'ינס.

 מאחוריה יושבים ארבעה גברים.  

התמונה מצולמת בצמצם פתוח מה   בצד המבנה. בחלק הקדמי של הצילום נראית דמות נוספת העומדת

 שגורם לדמות במרכז להיות בפוקוס והיתר מטושטש. המצולמת, כפי שנכתב בכתבה בה פורסם הצילום, 

 , אם לארבעה ופליטה מדרום סודן.30( בת Lilia Fakiraהיא לילה פאקירה )

היא טוענת כי העובדה  פאקירה סיפרה לכתבת כי היא מכינה שבע שמלות ביום על אף שהמכונה ישנה מאוד.

שפליטים מקבלים מענקים במזומן עוזרת לעסק שלה מכיוון שאחרי חלוקת המזומנים הם משתמשים בכסף 

הצילום בכתבה נועד להעביר מסר, הפליטים עובדים לפרנסתם  (Kirchhof, 2018לקניית בגדים אצלה. )

פים לארגון למען המשך פעילותו והזרמת במחנות הפליטים. ומטרתו לעורר חיבה והזדהות ולעודד תרומות כס

 המענקים במחנות הפליטים.

 

 

 

2018מחנה הפליטים בקונגו  8צילום   
 Colin Delfosse 
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 השוואה בין הצילומים

שלושת הצילומים מציגים את האפריקאי ליד מכונת התפירה, דימוי זה יוצר שתי וערב של שחרור ושעבוד. 

שעבדו במתפרות בתנאי  מכונת התפירה שהמציא זינגר הפכה לחלומן של הנשים שתפרו בבית, ולסיוט של אלו

ניצול. שלושת הצילומים ממחישים את התהליך שעבר ועוברים האפריקאים במאה האחרונה. מכונת התפירה 

ההפך מהדימוי שדבק בפליטים האפריקאים.  -מהווה סמל לעולם התרבותי, התעשייתי, המפתח והמודרני 

התגאות בהצלחת "המשימה  -מטרה ברורהבצילום הראשון מקורות הכוח בולטים וגלויים לעין, והוא בעל 

התרבותית". בצילום השני מוצגים הפליטים במחנה הפליטים כמי שעובדים ויעילים, מקור הכוח מתגלה דרך 

הכיתוב הנועד להצדקת ההתערבות והעזרה המערבית. בצילום השלישי דמות האישה הבודדת ליד מכונת 

בו מקורות הכוח סמויים אך למעשה הם חושפים את מנגון התפירה ברקע הג'ינסים המיובאים מציגה דימוי 

האינטרסים המערבי. בדומה לתהליך הטמעת והפנמת סגנון בדי הבטיק האפריקאים, שמקורם למעשה 

 -באינדונזיה ויובאו ונסחרו בחסות הקולוניות ההולנדיות, כך תהליך הגלובליזציה התרבותית שהואץ במאה ה

ויה בו העולם הולך ונעשה דומה לארצות הברית, והג'ינס כסמלה המובהק , מייצר האחדה תרבותית כפ21

 ומרחב הקיום של התרבויות המקומיות מצטמצם. 

החברה כיום מוצגת כחברה עם שימוש מופחת בכוח משום שהיא מבוססת על ערכי הליברליזם, הרציונליזם 

כיום תצורות כוח חדשות אשר מסוות  וההומניזם אולם במקום תצורות הכוח הישנות )הקולוניות( מתקיימות

את כוחם של כוחות השוק והתאגידים הבינלאומיים המשתמשים באפריקה כדי לקדם אינטרסים ולנצל את 

המשאבים. אפריקה נתפסת כחצר האחורית של העולם ונתונה לניצול מתמשך באמתלה של עזרה, תיקון 

 והבאת קידמה.

לאחר מעשה" טוענת כי הצילום התיעודי כשל בניסיונו המוסרני  מרת'ה רוסלר במאמרה "בתוך, ליד מחשבות

לייצר תיקון של עוולות חברתיות ובמקום זאת הוביל לשימור הפערים ולטיפוח רעיון הצדקה.  על אף 

שהליברליזם הובס, ביטוייו בתרבות בעלי אחיזה משמעותית גם כיום, סוג צילום זה מפציר בצופה להביט 

זיל דמעה, לשלוח כסף ולתרום מבלי לדעת מה באמת רוצה או צריך האדם המצולם בעוולות ובעוני ולה

(. כיום צילומים אלה אמנם יכולים להשפיע על המדיניות ופועלים לטובה אולם, זה לטווח 1981)רוסלר, 

הקצר. בטווח הארוך הם משמרים ומנציחים את מעמדם של הפליטים כחסרי מסוגלות, חסרי אונים, נחותים, 

(. לא זאת 1981וסרי מקום וזהות. "איזה מאבק פוליטי שאינו של בעלי העניין הצליח אי פעם?" )רוסלר, מח

בלבד שהצילום התיעודי אינו משפר באמת את מצב הנדכאים אלא שכחלק מהשלכותיו, הוא מתאר אנשים 

 אלה כאילו אינם יודעים לעשות דבר לעצמם.
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 התמונה תמשיך להתקיים   - 3פרק 

"לאחר שהמאורע נשלם, התמונה תמשיך להתקיים, ותעניק לאירוע סוג של אלמוות וחשיבות שבלעדיה 

 סונטג סוזןהוא לא היה זוכה בו." ~ 

 

התוכן של  7הצילום התיעודי היה זה שסלל את הדרך לכניסת מדיום הצילום למוזיאון ולעולם האמנות.

, במיוחד אלה שצילמו באפריקה דגלו 20הצילומים היה תוכן תיעודי מובהק. הצלמים בתחילת המאה ה 

בצדקה בניגוד לצילום מהסוג השואף לתיקון. עבור הצלמים המערביים יבשת אפריקה היתה גן עדן 

פרימיטיבי שיש לחקור ולגלות, הם ראו בה עולם הולך ונעלם, אקזוטי ופרימיטיבי. הם צילמו בשם הקולוניות 

מים.  לצילום והקולוניאליזם ולמעשה שימרו את ההבדלים החברתיים ולא שיפרו ואת מצבם של המצול

התיעודי היה כוח רב בהשפעתו על התודעה והאהדה הציבורית. קורבנות הניצול הקולוניאליסטי הפכו להיות 

 (1981גם קורבנות המצלמה.  )רוסלר,

 

עם השנים התפרסמו יותר ויותר צילומים המציגים את האנשים האפריקאים כמוכי אסונות, עניים החיים 

המזהה את   8ם סטריאוטיפים אלה ממשיכים את ייצוג התפיסה הפרימיטיביסטיתבדלות וברעב תמידי. דימויי

ה"אחר" כמי שמנוגדים לנו ועם זאת גם כמי שדומים לנו ולא רק במובן זה שהם מייצגים את מי שהיינו אי 

הם פעם, אלא גם כמי שמגלמים את תקוות ומשאלות הלב הכמוסות שלנו לחיים "פשוטים", אך לרוב 

הוא מאפשר למעמד  -מאשרים בעניינו שאנו ברי המזל. על פי רוסלר הצילום התיעודי הוא כמו סרט אימה 

הביניים להציץ לפחדים ולסיוטים שלו ולהפוך את האיום לפנטזיה, לדימוי. עם הדימוי של הפנטזיה אפשר 

 (1981הבעיה היא שלהם ולא שלנו.  )רוסלר, -להתמודד ולחזור למקום הנוח והבטוח 

 

בעקבות הגלובליזציה הצילום התיעודי הפך לנחלת הכלל. הסגנון הצילומי שהיה נהוג באפריקה הופנם 

ומתקיימת גם היום סטנדרטיזציה של אופני הייצוג הן של האדם הלבן והן של האדם השחור בצילום. כיום כל 

 האפריקאים כמסכנים.אחד יכול לשמר באופן לא מודע את הדימוי הפרימיטיבי ורבים מציגים את 

עולה השאלה את מי משרתים דימויים אלה הממחישים את השוני, הפער והסבל. למה משתמשים דווקא בהם 

 ואיך אחד המסמנים הנפוצים שהתקבע עם אפריקה הוא סימון של ילד שחור עם בטן נפוחה?

 

 

 

 

 

 

                                                
7

 הצילום הראשון שהוצג במוזיאון היה צילום תיעודי בשנת
דוארד סטייכן. תערוכה זו הציגה תצלומים לראשונה במסגרת התערוכה "הדרך לניצחון" שהוצגה במומה באוצרותו של א 1942

 (Szarkowskiכיצירות אמנות עצמאיות. )
8

-ובראשית המאה ה 19-ברקן מגדיר את ה"פרימיטיביזם" כאידיאולוגיה התרבותית של האימפריאליזם האירופי בשלהי המאה ה
-לשהו כפשוט, בלתי. המושג נגזר מהמונח "פרימיטיבי", בהוראתו הכללית, לפני עידן "התקינות הפוליטית", ציין אדם כ20

 ( 2002)ברקן מתוך מאלי  מתוחכם, ונחות מבחינה תרבותית.

https://he.wikipedia.org/wiki/סוזן_סונטג
https://he.wikipedia.org/wiki/סוזן_סונטג
https://he.wikipedia.org/wiki/סוזן_סונטג
https://he.wikipedia.org/wiki/סוזן_סונטג
https://he.wikipedia.org/wiki/סוזן_סונטג
https://www.britannica.com/contributor/John-Szarkowski/5812
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בעולם האמנות קיים כבר שנים רבות, הצגת האדם הסובל 

מעולם הנצרות שמציג דימויים של ישו צלוב, ועד מפת 

( . אך הצגת הסבל כדבר שיש 9הגיהינום של בוטיצ'לי )איור  

לגנות ולהביא לקיצו נכנס להיסטוריה של הדימויים 

ז'אק קאלו  17האמנותיים דווקא כנושא חילוני. במאה ה 

את הסבל והזוועות שהמיט יצר סדרת תחריטים שתיארו 

הצבא הצרפתי המנצח על האוכלוסייה האזרחית בפלישה 

ללורן. לסדרה זו הוא קרא "הסבל והמצוקה שבמלחמה" 

התיאורים של אכזריות הצבא הכובש היו מפתיעים וחסרי 

 תקדים לאותה תקופה, אך זו הייתה רק ההתחלה. 

 בל.מאז ועד היום הוצף עולם האמנות בדימויי זוועות וס

  (2003)זונטג, 

 

ההיענות של עולם האמנות לסבל ולזוועות העלתה עם 

 19 -השנים את הרף, היה זה גויה בתחילת המאה ה 

( דימוי מוחשי  10שהציג ביצירתו "אימי המלחמה" )איור 

( במרוצת השנים היו 41, עמ' 2003טג, )זונ של הסבל.

אמנים נוספים שהציגו את זוועות המלחמה והסבל 

האנושי, אולם עם כניסת מדיום הצילום לעולם חלה 

תפנית באופן בו הוצגו הזוועות. אם עד אז הציירים 

והאמנים הציגו את הפרשנות שלהם למציאות, עם 

המצאת המצלמה היה נדמה כי כעת קיימת אפשרות 

ינה להעביר את הרגע ולראות מה "באמת" התרחש אמ

 במקום. בזכות הצילום הנתפס כמהימן מתקבע דימוי 

 מוחשי על ה"אחר" ובאפשרותו לעורר רגשות 

 (Lenette, 2016)  של חמלה, ואמפתיה אך גם פחד או שנאה 

הקיצוני נדרשים לעיתים ( הצורך במראות הסבל 2003צילומי זוועות יכולים להביא לתגובות מנוגדות. )זונטג, 

 כדי לייצר הבנה, הזדהות ואף לשינוי מדיניות.  

 

 הצילום ככלי מעצב מדיניות ותפיסה

עזבו האירופאיים את הקולוניות והותירו את אפריקה "עצמאית" אולם השפעות  20באמצע המאה ה 

מקומיות, לרוב מתוך  הקולוניאליסטים טיפחו קבוצות עיליתהקולוניאליזם על אפריקה ניכרות גם היום. 

מיעוטים אתניים כדי שיעזרו להם לשלוט. כך לדוגמה הגרמנים בבורונאדי טיפחו את בני שבט הטוטסי שגוון 

עורם בהיר יותר. הקולוניאליזם יצר פערים חברתיים, כלכליים, תרבותיים, דתיים ואידיאולוגיים, שגרמו 

(. אלה הובילו למלחמות אזרחים, רעב 2010ים )צבר, למעמד צר של אליטה מקומית מול שכבה גדולה של פועל

 ומצוקות שגרמו לאזרחים האפריקאים להימלט ממדינותיהם ולתופעת הפליטות.

1480"מפת הגיהינום" סנדרו בוטיצ'לי ,  9איור   

“Ya no hay tiempo” )There isn’t time now( 10איור    
(1810-1820) Francisco Goya 
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את מאה התמונות המשפיעות בהיסטוריה, תמונות שמנציחות את רגעי השיא  2016מגזין "טיים" פרסם בשנת 

נים מתוך מאגר זה, שלושתם עוסקים בפליטות וב והשפל של האנושות. בחרנו לבחון שלושה צילומים אייקו

"אחר" המוחלש וסבלו. ה"אחר" מצולם באזורי ביניים ארעיים המהווים גם הם הטרוטופיות. הבחירה 

בצילומים נעוצה בכוחם להשפיע לא רק על עולם האמנות אלא גם על הפוליטיקה 

 והובלת שינוי במדיניות.   

 

The afghan girl,  Steve McCurry, 1985  

פתאנית שנתפסה בעדשת המצלמה של סטיב מק'קורי -ַשְרַבט גּוָלה, נערה אפגנית

(. תמונת פניה התנוססה על שער גיליון יוני 11המוכרת כיום כ"הנערה האפגנית" )צילום 

והפכה לתמונה המוכרת  יאוגרפיק שעסק בפליטים ברחבי העולם’של נשיונל ג 1985

ביותר בהיסטוריה של המגזין ולסמל גורלן של פליטֹות. הנערה הפליטה שהתייתמה 

מהוריה במהלך פלישת ברית המועצות לאפגניסטן מצאה מקלט במחנה הפליטים 

בפקיסטן שם צולמה ע"י מק'קורי. הפרסום והאייקוניות שצבר הצילום בחסות המגזין 

ח את הסבל והכאב של הנערה ושל הפליטים ואף העלה את הוא מנכי -חושף דיסוננס 

המודעות למצבם, ומנגד הפך לסמל  אסתטי שהדפסיו מהנמכרים ביותר בעולם, ללא 

 Ribhu, 2019) )הכרת הסיפור או העומדת מאחוריו.

 

The vulture and the little girl , Kevin Carter, 1993 

דוגמא נוספת של אחד הדימויים שנחקקו בזיכרון הציבורי ומיוצגים 

עם פליטות, אפריקה והרעב הוא הצילום  בו נראה נשר האורב לפעוט 

סודני מורעב )פעוט ממין זכר על אף כותרת היצירה(. הצילום נמכר 

( , ושם הוצג 12)צילום  The New York Timesלעיתון  ה 

ל אפריקה". הצילום עורר סערה ובן לילה כ"מטאפורה לייאוש ש

רבים פנו למערכת המגזין בזעזוע כדי לשאול האם הפעוט שרד 

ובמקביל מתחו ביקורת על כך שהצלם חיכה מבלי להתערב במשך זמן 

רב עבור ה"שוט". הצילום הפך לאחד הצילומים האייקונים שזיכו את 

 קרטר בפרס פוליצר.

 

Alan Kurdi, Nilüfer Demir, 2015 

שנים אחרי פרסום צילומה של הנערה האפגנית  30,  2015בספטמבר 

איילן כורדי בן השלוש, שטבע בעת שחצה את  -צולם הפליט הסורי 

( 13)צילום הים התיכון וגופתו נשטפה לחוף תורכיה. התמונה 

המטלטלת הפכה לאייקון צילומי המסמל את הסבל וזוועות הפליטות 

של העשור האחרון.  צילום זה סייע להאיץ במדינות לפעול ולפתוח 

את שעריהן לפליטים. בעיתון הניו יורק טיימס נאמר כי הצילום פוצץ 

 ל הפליטים.ואת קור הרוח של המנהיגים והציבור אל מול מצוקתם ש את הבועה האירופית

, הנערה האפגנית11צילום   
1985סטיב מק'קורי    

1993 , הילדה והנשר, קווין קרטר,12צילום   

, אילן כורדי13 צילום   
Nilüfer Demir 2015 

, הפליט הסורי13צילום   
Nilüfer Demir, 2015 
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בלבד עלולות להעיד על הסבל,  9בצילום הנערה האפגנית עיניה הרדופות -השנים האחרונות  30מה השתנה ב 

 הצילום הפך לסמל לאסתטיקה צילומית אשר תפס מקום מרכזי יותר מאשר התוכן הצילומי.

מביא את רגע הסבל, אולם במקרה זה אי אפשר להתעלם ולהישאר לעומת זאת, בצילום הילדה והנשר הצלם 

אדישים לתוכן המציג את הרגע לפני שעלול להתרחש הנורא מכל, רגע של אימה ומצוקה שהופכת את הבטן 

ויחד איתה הצילום משאיר מקום לדמיון ולשאלות. בצילום הילד הסורי כבר אין מקום לדמיון, שאלות או 

את הרגע הנורא והמטלטל של גופת הילד על החוף. נראה כי החשיבות האסתטית  תקוות, הצלמת מנגישה

זניחה לעומת התוכן, המסר והסבל. תצלומים משמשים לעתים קרובות להעברת מסר, אמירה ואמצעי חזותי 

. כך שלושת הצילומים שהוזכרו אמנם גרמו לשינויים (Lenette, 2016)  הנועד "לפרוץ תנאים של הכחשה"  

יניות ושינו את דעת הקהל העולמית אך יחד עם זאת משמרים את יחסי הכוחות. השאלה היא אצל מי במד

נמצא הכוח, מה הוא רוצה להגיד ואיך הוא משתמש בסבלו של האחר כדי להגיד את זה. לפי פּוקֹו הכוח אינו 

ך זירות מקומיות של צריך להיות מזוהה עם מדינה מסוימת או עם אינדיבידואלים מסוימים אלא מופיע מתו

 (.1967פעולה ואינטראקציות חברתיות )פוקו, 

 

הוקמו עם השנים אלפי ארגונים וקרנות שנועדו  ועם הגלובליזציה בעקבות תופעת הפליטות שנוצרה באפריקה

פולמן מציגה בספרה "תעשיית החמלה" את התוצאות לינדה לסייע לפליטים ולאנשים באזורי מצוקה. 

הכאובות שגרמו כוונותיהם הטובות של עובדי הסיוע באזורי המשבר באפריקה. במלחמת האזרחים בסיירה 

לאון, ברצח העם ברואנדה ועוד. הצגה של המשברים באמצעות תצלומים יוצר גם במקרים אלה לחץ להגדלת 

של הפליטות האפריקאית והרצון (. ה"פוטוגניות" 2012. )פולמן 10םמענקי הסיוע ולחלוקה בזבזנית שלה

להראות שהעולם "תומך ועוזר" מעצים את תעשיית החמלה. אחד 

ממאפייניה נעוץ ב"מנהג" שפיתח האדם המערבי הלבן ונפוץ בקרב מפורסמי 

"סלפי החמלה" כפי שכינתה פרופ' גליה צבר, סוג צילום זה בו אדם  -העולם 

במקום נחות הזקוק  משמר את האדם השחור לבן מצטלם עם ילד שחור,

דה לגיטימציה המותירה אנשים משועבדים לסטטוס קוו של  לעזרה ומייצר

 2019( ניראת סטייסי דולי בשנת 14מבני הכוח הקיימים. בצילום זה )צילום 

שטסה לאוגנדה. את התמונה פירסמה בעמוד האינסטגרם שלה לצד הכיתוב 

"OB.SESSSSSSSSSSEDים שבמרכזן "  פוסט עורר גלי ביקורות רב

מפורסמי העולם הטסים להצטלם עם ילד באמצעות  סוגיית הנצחת הניצול

 של עצמם. הדימוי של ילד שחור קטןאפריקאי ובכך מחזקים את התדמית 

מחובר בדימוי הסטריאוטיפי עם חוסר האונים של אפריקה, מעצים אותה 

ום המים בלי התינוק? הייתכן ציל הניתן לשפוך את -ומעלה את השאלה 

  תיעודי, הנושא טענה בעלת תוקף, בעולם בו הקפיטליזם אוכל כל חלקה טובה?

                                                
9

כשפורסם התצלום בגיליון הנישיונל ג'אוגרפיק נכתב עליו "עיניים רדופות מספרות על פחדיה של פליטה אפגנית", "עיניה משקפות 
ראה פחד של ילדה שהוצאה מבית הספר כדי להצטלם על את הפחד מהמלחמה". אולם נורת'רופ טוען כי הפחד בעיניה היה ככל הנ

 (Ribhu, 2019ידי אדם זר הפולש למרחב שלה, לגבולותיה האישיים ותרבותה . )
10

המדינות התורמות מנצלות את המראית הנייטרלית של ארגוני הסיוע ההומניטרי ומשתמשות בהזרמת כספי הסיוע לקידום 
שלובה באסטרטגיות צבאיות של מורדים וממשלות כאחד.  –האינטרסים הצבאיים והכלכליים שלהן. הפעילות ההומניטרית עצמה 

 (2012)פולמן 

, מתוך עמוד האינסטגרם 14צילום 
2019של סטייסי דולי,    
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 סיכום 

כאשר המעצמות הקולוניאליות  עזבו את יבשת אפריקה, הן הותירו אחריהן תשתית חברתית מתפוררת 

 וכלכלה הרוסה, הן אמנם הנחילו ערכים דמוקרטיים וחוקה, אך היתה זו כרוניקה של כישלון ידוע מראש

(. במהרה התבהר כי התהליך הדמוקרטי אינו יכול להתקיים ולשגשג בחברות שדוכאו במשך דורות,  2010)צבר,

שנים של עושק, שיעבוד וניצול כלכלי. הדמוקרטיה שנוצרה על ידי השלטונות הזרים קידמה למעשה  200-300

קומיים הנהיגו מערכות אליטות שמרניות הרחוקות מייצוג אמיתי של העמים המקומיים. השלטונות המ

המדמות דמוקרטיה כמו קיום מערכות בחירות אך רוב מדינות היבשת, על אף מרידות ומאבקים מקומיים 

 נותרו חסרות חוסן אזרחי, שזהו בסיסה החזק והמהותי של דמוקרטיה.

תולים תהליכי שינוי דרמטיים מתקיימים כיום ביבשת אפריקה אך שורשיהם של גורמי ההרס הפועלים בה ש

עמוק בהיסטוריה האפריקאית. מצד אחד, מתקיימים תהליכי דמוקרטיזציה ומצד שני שולטות עדיין 

(. מנהיגי המדינות מוכרים לכל 2020האליטות והרודנים השומרים את המשאבים לעצמם ולמקורביהם )ברק, 

הציבור. השיטה המרבה במחיר את משאביהן והכספים מועברים לצמרת השלטונית ולא מגולמים לרווחת 

קולוניאליסטית )או הניאו אימפריאליזם( של ימינו מתפתחת באפריקה והיא מתוחכמת לא פחות  -הניאו 

 מקודמתה ומגלמת את הקפיטליזם המאוחר ואווירת השוק הגלובלי שהוא מכתיב לעולם כולו.

יע וללא פיקוח. בין אפריקה ממשיכה להוות מקור משיכה למעצמות רבות והן פועלות לאור יום באין מפר

שנה והעמיקו את  20המעצמות ואחת הבולטות ביניהן היא סין. הסינים התחילו לפשוט על אפריקה לפני כ

אחיזתם ביבשת על ידי בניית תשתיות לאורכה ולרוחבה. אולם כבישים אלה נבנים על ידי כוח עבודה סיני 

המעצמה הסינית מביאה את כוח העבודה שלה ומובילים מהמכרה ועד הנמל, בניגוד לכובש הקולוניאליסטי 

מסין ולא מספקת עבודה לתושבים המקומיים. האימפריאליזם הסיני רואה את אפריקה כיהלום גדול שהוא 

יכולה לנצל לטובת כלכלתה, המקומות בהם סין בחרה להתמקם ולהקים תשתיות הן מדינות שיש בהן גם 

סף מתקיימת תלות גדולה של אפריקה בסינים שהעניקו למדינות (. בנו15משאבים רבים וגם מוצא לים )צילום 

   העולם היום, ) 2015 - 2010מיליארד דולר בחמש שנים בלבד, בין  94 -בהן נמצאת הלוואות בסך של יותר מ

ביולי  24 (.2018

 

 

 

 

 

 

, צילום מסך מתוך הכתבה "המלחמה הסינית על אפריקה" ששודרה 15צילום 
2018, 11היום בערוץ כאן בתוכנית העולם   
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בסופו של דבר, ההשקעות הסיניות אמנם מייצרות תשתיות המשמשות את האזרחים האפריקאים אולם 

הרווח רק בטווח הקצר.  בטווח הארוך המדינות האפריקאיות שוב מנוצלות והחברות הסיניות, הן 

 הממשלתיות והן הפרטיות, הן המרוויחות הגדולות.

מעניי העולם עד שנת  90%-, אפריקה עלולה להפוך לבית ל2019עולמי שפורסם באוקטובר לפי דו"ח הבנק ה

(. נתונים כמו אלה באים לידי ביטוי ומוצגים לעולם באמצעות צילומים שטחיים של 2020. )ברק, 2030

ארגונים  37,000המשברים היוצרים לחץ להגדלת מענקי הסיוע ולחלוקה בזבזנית וגחמנית שלהם. 

מיליארד דולר לשנה המופנה לסיוע ההומניטרי  120טריים מתחרים זה בזה על נתח מההון העצום של כ־ הומני

 .(2012הבינלאומי )פולמן, 

מאפייני הצילום הקולוניאלי נראים גם היום בצילומי 

המציגים את הקשר הכלכלי שנבנה בין סין ואפריקה הראווה 

( הצילום התיעודי והעיתונאי באפריקה ושורשיו 16)צילום 

 -הנטועים בצילום הקולוניאלי מייצרים מצב של יחס דו 

ערכי למערכת הניאו אימפריאלית וביטוייה בתרבות. גם 

היום, כמו בעבר הצילום משרת את מטרתו של הכובש, ובא 

פוליטי הקובע עובדות בשטח. סין מנכיחה  להעביר מסר

ומייצרת מציאות באמצעות דימויים ויזואליים המאשרים 

 ומצדיקים את נוכחותה באפריקה והיא לא לבד.

 

בעידן המודרני למצלמה תפקיד אתי בעייתי ומורכב, מחד תפיסת הצילום ככלי אובייקטיבי עדיין בעלת 

עות וביקורתיות לעריכת תמונות ואמינותן(. יחד עם זאת, אחיזה במציאות )על אף שאנו בעידן של מוד

ביכולתו של הצילום התיעודי לשנות דעת קהל, לייצר אהדה וחמלה ולהוביל לשינוי מדיניות )גם אם מבויים 

או ערוך(. ומנגד הצילום מנציח ומשמר תפיסות שגויות של המציאות, כלי סובייקטיבי המציג את ההתרחשות 

ה וספציפית, מקבע רעיונות המזוהים עם בעלי הכוח משום שהוא כלי בשירותם. לפיכך מנקודת מבט יחיד

בעבודה זו דנו בסוגיות החושפות את המנגנונים באמצעותם הסטריאוטיפ נשמר מתקופת הקולוניות ומשקף 

 .ידע עד ימינו

, נשיא סין, הּו ג'ינטאו, מבקר באפריקה16צילום   
אפריקה-צילום: הפורום ליחסי סין  
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אחת הדוגמאות לסטנדרטיזציה ולדרך בה הפכו הדימויים הסטריאוטיפים לחלק בלתי נפרד מהאופן בו 

(.  חיפוש המילה 17התרבות המערבית תופסת את אפריקה הוא צילום מסך ממנוע החיפוש של גוגל )צילום 

צילומים של אנשים לבושים באופן "אפריקאים" שנערך בתמונות גוגל מציג דימויים בהם דנו בעבודה זו. 

מסורתי, 'אותנטי' ושבטי, צילומים הממחישים את העוני, הפרימיטיביות ואת תעשיית החמלה. אלו 

 עמו הקולוניאליזם שזורים בחברה, בתרבות ובצילומים גם היום. ממחישים כי הרעיונות שהביא

 

כים להתקיים ברחבי העולם, התצלומים היסודות שהציבו הקולוניאליזם והאידיאלים האימפריאליים ממשי

( יחד עם זאת הכפר הגלובלי, הזמינות של Mabry 2014ממשיכים להנציח רעיונות של עליונות מערבית. )

המצלמות בסמארטפונים, הרשתות החברתיות והאינטרנט מביאים עמם גם קולות אחרים ומאפשרים נקודת 

 ם ולהביא את הסיפור שלהם מייצרים מציאות חדשה.מבט אחרת על חיי האפריקאים. האפשרות שלהם לצל

 

 
 
 
 
 
 

2020וגוסט , צילום מסך מתוך מנוע החיפוש של גוגל. מילת החיפוש "אפריקאים", א17צילום    
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