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אינדקסיקליות וזמן
על הרדיקליות של אתרי היעלמות

ליאת לביא

אינדקסיקליות ומיתוסים

הסמיוטיקאי והפילוסוף צ'רלס פרס )Charles S. Peirce( הציע חלוקה של סימנים לשלוש קטגוריות: 
אייקון, סימבול ואינדקס1. אייקון הוא סימן המתבסס על דמיון בין הסימן והמיוצג בו, סימבול הוא 
סימן הנשען על נורמטיביות, כלומר על מוסכמות חברתיות, ואינדקס הוא סימן בעל קשר סיבתי 

כלשהו לאובייקט המיוצג בו. 

בשיח על הצילום קיבל מושג האינדקסיקליות מקום מרכזי, כיוון שהוא מציין את היחס הישיר 
המתקיים בין הצילום ובין מציאות חיצונית לו. מושג האינדקס לוכד את האופן שבו הצילום הוא 
ִעקבה פיזית או תוצר פיזיקלי של פלח המציאות המיוצג בו. לצד תפיסה זו של הצילום כאינדקסיקלי 
נשמעים גם קולות ביקורתיים. קולות אלה מצביעים על כך, שהמשגת הצילום דרך מאפייניו 
האינדקסיקליים מציירת את הצילום כפאסיבי, בעוד שלמעשה מתאפיין מעשה הצילום באקטיביות 
של הצלם, הבוחר בפרספקטיבה מועדפת ומייחד אותה. אך גם אם איננו רואים עוד בצילום אופן 
פאסיבי של תיעוד, מעין רישום פאסיבי של מציאות נתונה מראש, אלא מתייחסים אליו כפעולה 
יצירתית ויצרנית,  האינדקס נותר מושג מרכזי בשיח על הצילום, כיוון שהוא לוכד מאפיין ייחודי 
שמבדיל את הצילום ממדיומים אחרים כגון ציור ופיסול. האופן שבו הצילום מיוצר על ידי שימוש 

באור, אור קיים, אור ש'כבר נמצא שם', הוא בגדר עובדה שאינה ניתנת להכחשה. 

כמובן, צילום אינו רק אינדקסיקלי, הוא גם סימבולי, במובן זה שהוא נשען על נורמות של ייצוג 
ופרשנות, ויותר מכל, הצילום הוא לרוב היפר־אייקוני, כלומר מאופיין בדמיון קיצוני לאובייקט המיוצג 
בו. אך  יש לתת את הדעת לכך שאופיו האיקוני של הצילום אינו מנותק מאופיו האינדקסיקלי. 
למעשה ניתן להצביע על קשר סיבתי בין האינדקסיקליות הטבועה במעשה הצילום ובין האיקונייות 
של התצלום שהוא תוצאתו. בהמשך הדברים אשתמש במושג 'אינדקסיקליות חזקה'  כדי לציין 
סוג זה של אינדקסיקליות, היינו, כאשר האינדקסיקליות מובילה באופן סיבתי לדמיון בין הייצוג  

והמיוצג )אייקון(. 

* אני אסירת תודה ללארי אברמסון על שקרא גרסה 
מוקדמת של המאמר ועל תובנותיו המחכימות והמועילות. 
 

1 Charles S. Peirce, "Logic as Semiotic: The 

Theory of  Signs," in: Philosophical Writings of  Peirce, 

ed. Justus Buchler (New-York: Dover, 1955), Ch. 

7, esp. pp. 102-3.
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ההיקסמות האנושית מהאפשרות של אינדקסיקליות חזקה, כלומר מהאפשרות של סימן שינבע 
באופן סיבתי וישיר מן המציאות, וכתוצאה מכך יידמה לה, מופיעה כבר במיתוסים אודות הולדת 
הציור2. אף שאינדקסיקליות חזקה רחוקה מלאפיין את הציור, היא מהווה תמה חוזרת באופן 
שבו הציור עיצב את דימויו־העצמי באמצעות המיתוסים העוסקים בהולדת הציור. אבחן טענה זו 
באמצעות עיון בשני מיתוסים שקיבלו מעמד מרכזי בהיסטוריה ובשיח על הציור, המיתוס על בתו 

 .)Veronica’s Veil( והמיתוס על מטפחתה של ורוניקה הקדושה ,)Butades( של בוטאדס

המיתוס על בתו של בוטאדס מספר על אישה צעירה שסימנה3 על קיר את קווי המתאר של צלו של 
אהובה, לפני שיצא לקרב, וכך, על פי המיתוס, נולד הציור ]דימוי 2[. ניתן לומר שמיתוס זה הולם 
יותר את הצילום מאשר את הציור, כיוון שהפעולה המתוארת בו היא של שימוש באור לשם יצור 
דימוי המבוסס על דמיון, כלומר, זהו מקרה של אינדקסיקליות חזקה. במובן מסויים ניתן לומר, 
שהדימוי, שנוצר על ידי קיבועו הפאסיבי לכאורה של הצל על הקיר, הוא הפוטוגרמה4 הראשונה 

בתולדות האמנות ]ר' דימויים 3+2 [. 

2 למעשה ניתו לזהות את מקורה של האינדקסיקליות-

 החזקה כבר בכמה מציורי המערות. ]דימוי1[

3 Pliny the Elder, Natural History (circa 77-

79AD), Book XXXV.

על מקומו המרכזי של האינדקס במיתוס זה, ראה:

 Hagi Kenaan, "Tracing Shadows: Reflections on 

the Origins of  Painting" in Pictorial Languages 

and Their Meanings, Liber Amicorum in Honor 

of  Nurith Kenaan-Kedar, eds. C. Versar and G. 

Fishof, (Tel Aviv: Tel Aviv University Publishing, 

2006.

4 פוטוגרמה היא צילום המיוצר ללא מצלמה על ידי 

 חשיפת נייר הצילום למקור אור. 

5 במסורת הקתולית נקשר השם ורוניקה בפירושן של 

המילים הלטניות ’vera‘ )אמיתי( ו‘icon‘ )דימוי(.

]דימוי 2[ ג'וזף בנואה-סובי, דיבוטאדס, או הולדת 
הרישום,  1793 )פרט(

 ,)’Cueva de las Manos’( דימוי 1[ מערת הידיים[ 
סנטה־קרוז, ארגנטינה.

]דימוי 4[ ארתור סיגל, מתווה של צדודיות 
בנגטיב/פוזיטיב, 1937 )פוטוגרמה(

המיתוס השני מספר על ורוניקה הקדושה, אשר השתמשה במטפחתה כדי למחות את הדם והזיעה 
מפניו של ישו, בדרכו אל הצליבה ]דימוי 5[. כשהתבוננה במטפחתה היא הבחינה שבאורח נס 
הוטבעה עליה דמות פניו של ישו. כמו בסיפור על בתו של בוטאדס, המיתוס על 'הדימוי האמיתי' 
)vera-icon( 5 מציב את האינדקסיקליות החזקה בלבו של מעשה הציור, ומציג את הציור כמעשה 

פאסיבי שתוצרו הוא דימוי שלוכד את האובייקט המיוצג בו באופן ישיר. 
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אף ששני המיתוסים מילאו מקום מרכזי בתולדות האמנות ובשיח על הציור, נראה שהם אינם הולמים 
את מרבית הפרקטיקה הציורית. בתקופה שבה הציור עסק בעיקר בנושאים דתיים ומיתולוגיים, 
האידאל של האינדקסיקליות־החזקה בוודאי לא התאים, ראשת מכיוון שהצייר לא הנציח כלל מציאות 
שהיתה לנגד עיניו, ושנית מכיוון שהציור עסק במקרים רבים בתמות שבמרכזן עמד הבלתי־ניתן־
לייצוג, כמו במקרה של ציורי הבשורה למרים6 ותמות דתיות אחרות. בעידן המודרני והעכשווי, 
שבו מושם דגש על חירותו היוצרת של האמן ועל הסימן המופשט שהוא תוצרו, קשה לראות כיצד 

אינדקסיקליות חזקה משחקת תפקיד כלשהו בתפיסת הציור7. 

העובדה ששני מיתוסים אלה מילאו בכל זאת תפקיד מרכזי בתולדות האמנות, וזאת חרף 'אי 
הלימתם' את הפרקטיקה הציורית, עשויה להיות מוסברת באופנים רבים. לצורך דיוננו, הרשו לי 
להציע הסבר אחד אפשרי: שני המיתוסים הללו כורכים יחד את האינדקס והאייקון באופן שמונע 
מתוך שתי תשוקות; הראשונה:  תשוקה להתגבר על פרדוקס הייצוג, על הפער בין המציאות וייצוגה 
)סוגיה שכרוכה ביחס המורכב של האמנות לשאלת המימזיס(; והשנייה: תשוקה להביס את הזמן, 
ועמו את המוות עצמו, על ידי החלפת הזמני והחולף בייצוג נצחי. שני המיתוסים הללו מגלים כי 
תשוקות אלו נותרות בגדר פרדוקס שאינו בר פתרון – במקרה של מטפחתה של ורוניקה, ההתגברות 
על פער הייצוג מתאפשרת רק על ידי התערבות אלוהית, ובשני המקרים המוות בוודאי אינו מובס, 
מותו של האהוב ועזיבתו של ישו נותרות עובדות חיות, ולמעשה האובדן הוא שמונצח עבור הצופה8. 

מושג האינדקסיקליות החזקה, על הבעייתיות הכרוכה בו, נולד אם כן מאות שנים לפני המצאת 
הצילום. פרדוקסלי ככל שיהא, נראה שאנו שבויים בתבנית זו, מוקסמים על ידי האפשרות של 
דימוי שיאפשר למציאות להופיע בעצמה ומתוך עצמה, שיאפשר ללכוד פיסת עולם ולהוציאה אל 

מחוץ לזמן. 

 ]דימוי 5[ אוסקר גוסטאב ריילאנדר, 
הנגטיב הראשון, 1857

]דימוי 6[ הנס ממלינג, ורוניקה אוחזת במטפחתה, 1470

6 ז'ורז' דידי־הוברמן, "לפני התמונה", תרגום: לאה דובב, 

 סטודיו 162 )2005(: 52-62.

7 במאמרה של רוזלינד קראוס, "הערות על האינדקס: 

אמנות שנות ה70' באמריקה", מצביעה קראוס על התפקיד 
שמילא מושג האינדקסיקליות באמנות שנות ה70', 

לטענתה, כתוצאה מאימוץ 'המודל הצילומי'. אין ספק 
שצורות מסוימות של ציור, כגון ציור פעולה , מבוססות 

במידה רבה על מושג האינדקס, כיוון שהציור נתפס 
כעקבה הפיזית של פעילותו של האמן. יחד עם זאת, קשה 

לייחס לציור מסוג זה מימד של איקוניות, כלומר דמיון 
למציאות המיוצגת על ידו, גם אם נתייחס למציאות זו 

כתנועתו של האמן במרחב. אני מודה ללארי אברמסון על 
 Rosalind’s Krauss, “Notes on  .ההפנייה למאמר זה

 the Index: Seventies Art in America”, October 3

  .(1977):68-81; October 4 (1977): 58-77 

8 הבעיות הכרוכות בייצוג הזמן שמתעוררות עקב הצבת 

האידאל של האינדקסיקליות החזקה, יכולות להיות 
מיוחסות להעדפת המרחב על פני הזמן. אף שנושא זה 
לא יידון בהרחבה במסגרת זו, השלכותיו יעמדו ברקע 

הדברים.
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אינדקסיקליות וזמן בצילום

תפיסתנו את האופן שבו הצילום מתייחס לזמן מושפעת בראש ובראשונה מן הצילום הישיר )לשם 
הקיצור אשתמש במושג זה כדי לציין צילום 'ריאליסטי', ובכלל זה צילום־החטף, וצורות אחרות 
של צילום בחשיפה קצרה, גם אם לצילום קדם תכנון, ואף כשמדובר בצילום מבויים(, שהוא מקרה 
פרדיגמטי של אינדקסיקליות חזקה ]דימוי 6[. הצילום הישיר מתאפיין בכך שנדמה שהוא לוכד 
רגע יחיד בזמן, מקפיא את הזמן ומתעד מציאות נתונה בצורתה הרגעית9. אף שללא זמן חשיפה 
לא יכול להיווצר דימוי כלל, וכך כל תצלום־ישיר מיוצר למעשה על ידי משך חשיפה בר מדידה, 
התצלום הישיר גורם לצופה לחוש שהוא חסר זמן, כופה על הצופה את התחושה שהוא מייצג רגע 
ללא משך, מספר לנו, שדברים לא היו כך אך רגע לפני, ולעולם לא ישובו להיות כך. לפיכף, פועל 
הצילום הישיר לכאורה מחוץ לזמן, על ידי לכידת רגע נטול משך, על ידי צמצום ההווה לנקודת מגוז 

זמנית )להבדיל ממרחבית(. 

הצילום מתנגד לזמן במובן נוסף. בצילום טבוע הרעיון של קיבוע המציאות, וכך, כמו במיתוסים של 
הציור שתוארו לעיל, גם בו מגולמת השאיפה ללכוד את הזמני והחולף ולהעניק לו צורה נצחית. 
הצילום מקבע את האובייקט שלו באופן שלכאורה מאפשר לו להתנגד לזמן, וכך לנצח את המוות 

עצמו10. 

שתי תפיסות יריבות אלו של הזמן – הזמן כסדרה של רגעים חולפים חסרי משך, והזמן כנצחי ובלתי 
משתנה, אופייניות גם לדיונים הפילוסופיים העוסקים במעמדו האונטולוגי של הזמן. בשיח העכשווי 
מיוצגות שתי תפיסות אלו על ידי תאוריה א' )A-theory( הגורסת כי רק רגע ההווה קיים, ולמולה 
תאוריה ב' )B-theory( הגורסת כי היקום הוא מעין בלוק ארבעה מימדי, ולפיכך הזמן 'כבר קיים' 
בשלמותו. בשני המקרים, האופן שבו הזמן מופיע בחוויה האנושית נתפס כאשליה, וחלוף הזמן, 

הזמן כשינוי ותנועה נותר ללא הסבר. 

העמדה המורכבת ביותר, וללא ספק, הפופולרית פחות  בקרב פילוסופים11, היא זו שמבקשת לתת 
הסבר לחלוף הזמן, כלומר לאופן שבו הזמן מופיע או נחווה כסוג של זרימה או תנועה12. השינוי 
הוא עניין מתעתע, הוא חומק מבין אצבעותינו לפני שנוכל ללכוד אותו, אך יתרה מכך הוא המדיום 

שבתוכו אנו חיים, ואינו מאפשר נקודת מבט חיצונית שממנה ניתן יהיה לצפות בו ולנתח אותו. 

הניתוח אותו הצעתי בנוגע ליחסו של הצילום הישיר לזמן כרוך באופן הדוק באינדקסיקליות החזקה 
שלו. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שמרבית מה שנאמר רלוונטי גם ביחס לצילום שאינו 'ריאליסטי'. גם 
כשהצילום יוצא כנגד האפשרות של תיעוד מציאות, הוא נמדד על פי מידתה, כלומר – כשהצילום הוא 
מופשט או מעובד, הוא נתפס כתגובה לאינדקסיקליות החזקה שהיא 'טבעו האמיתי' של הצילום. 

 Janna Lowry, “Modern Time: Revisiting :9 השווה

 the Tableau”, in: Time and Photography (Leuven:

Leuven University Press, 2010), 47-64;, ובמיוחד 

 הדיון העוסק בהתייחסותו של דרידה לצילום בעמ' 49. 

10 ניתן למצוא הערות ברוח זו במחשבות על הצילום של 

רולאן בארת. על פי בארת הצילום 'הורג' בדיוק מן הטעם 
שהוא אינו מצליח ללכוד שינוי: "אותו 'אני' לעולם לא 

יחפוף את דמותי; משום שהדמות כבדה, קפואה, עיקשת.. 
ואילו ה'אני' הוא קל, מפולג, מפוזר; כמו השד שבתוך 
הבקבוק הוא חסר מנוחה, מתנועע" )ע' 17(; "בדמיוני, 

הצילום... מייצג אותו רגע רגיש מאד כשאני, לאמיתו של 
דבר, אינני לא הנושא ולא המושא אלא נושא שחש כי הוא 

נעשה מושא; אז אני מתנסה בגרסה-זוטא של מוות.. אני 
אכן נעשה רוח־רפאים...כשאני מגלה את עצמי במוצרה 

של פעולה זו אני מוצא שנעשיתי כל־כולי דימוי, כלומר, 
המוות בהתגלמותו... המוות הוא המהות של אותו צילום" 
)ע' 19-20(. רולאן בארת, מחשבות על הצילום )ירושלים: 

 כתר, 1988(.

 11 יוצא דופן ראוי לציון בהקשר זה הוא אנרי ברגסון. 

12 לקריאה נוספת ראה: אנרי ברגסון, מסה על הנתונים 

הבלתי אמצעיים של התודעה )ירושלים: הוצאת ספרים 
 Yuval Dolev, Time ;)1977 ,ע"ש י"ל מאגנס, תשל"ז

.(and Realism, (Cambridge MA: MIT Press, 2007

]דימוי 7[ רועי קופר, 2004 )פולין(
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הצילום נתפס לפיכך כאינדקסיקלי או אנטי־אינדקסיקלי. אינדקסיקלי כשהוא ישיר, חד, טבעי, 
ואנטי־אינדקסיקלי כשהוא מופשט, מטושטש או מעובד )בין אם באופן דיגיטלי או באופן אחר(.

בצילום. בעוד שהצילום  לדיכוטומיה האינדקסיקלית השלכות על האופן שבו הזמן מופיע 
האינדקסיקלי־החזק לוכד רגע נטול משך ו'משגר' אותו אל מחוץ לזמן, הצילום האנטי־אינדקסיקלי 
פועל לכאורה מחוץ לזמן )כמו במקרה של צילום מופשט או מעובד באופן קיצוני(. לעיתים נדירות 

קורה שהזמן בהופעתו כתנועה או זרימה, כלל נלקח בחשבון בצילום. 

ללכוד שינוי 

אם כן, כיצד ניתן ללכוד שינוי? צילום באמצעות חשיפה ארוכה נראה כאפשרות מבטיחה. בעידן שבו 
נולד הצילום, הצילום הישיר כלל לא היווה דוגמה פרדיגמטית של צילום, כיוון שהמגבלות הטכניות 
חייבו משך חשיפה ארוך. תצלומו של דאגר Daguerre(, Bulevard du Temple(  משנת 1838 ]דימוי 
7[, יכול לשמש כאן כדי להדגים מדוע לדעתי צילום בחשיפה ארוכה אינו פותר את הבעייתיות 
הכרוכה בייצוג הזמן בצילום. צילום זה של פאריז מראה אותה כעיר קפואה וחסרת חיים, כיוון שרק 
מה שעמד מלכת יכול היה להלכד בתמונה13. תנועת הרכבים והולכי הרגל נמחקה כליל מן הצילום. 
צילום בחשיפה ארוכה, אם כן, מעניק קדימות לקבוע והבלתי משנה, הוא כופה על העולם היררכיה 

שבה הקבוע מוצג בחיות, ואילו המשתנה נמרח, או אף נמחק, כמו במקרה זה. 

13 יש לציין, עם זאת, שבתצלום מופיעות שתי דמויות 

אנושיות )משמאל, על המדרכה(, שכפי הנראה עמדו 
 במקומן במשך עשר הדקות שארכה החשיפה.

14  James Elkins, What Photography Is  

(New-York: Routledge, 2011), esp. on pp. 52-72. 

]דימוי 9[ לואיס דאגר, שדרות דו־טמפל, 1838 )דאגרוטיפ( 

 What דרך שנייה להתמודד עם שינוי בצילום, היא צילום־מחדש )re-photography(. בספרו 
 Working ( דן באריכות בפרוייקטים של צילום־מחדש )כגוןElkins( ג'יימס אלקינס ,Photography Is

 Mark Klett של   Zane Williams, Under the Ruins של   ,David Taylor, Double Take של   the Line

ואחרים(14. ]דימוי 8[ הפרוייקטים הללו הם טפיליים במידת מה - הצלם נוטל גוף עבודות שנוצר 

 1960/2006  ]דימוי 8[ מארק קלט, אחרי ההריסות, 
)כריכת ספר(  
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15 ראו דיוני לעיל בצילום הישיר כמכוון לקיבוע של רגע 

נטול משך. בפילוסופיה של הזמן העמדה שלפיה חווית 
השינוי נובעת למעשה מחווייתם של מצבים סטטיים בזה 

 אחר זה מכונה 'המודל הסינמטי'.

16 מוריס מרלו-פונטי, העין והרוח )תל אביב: רסלינג, 

 2004(, ע' 73.

]דימוי 13[ אדוארד מייברידג', הסוס בתנועה, 1878

לפני כמה עשרות שנים, על ידו או על ידי צלם אחר, יוצא אל זירת הצילום המקורית, משחזר במידת 
האפשר את תנאי הצילום )תנאי התאורה, זווית הצילום, הטכניקה וכו'(, ולבסוף מציג זה לצד זה 
את התצלום המקורי ואת התצלום־מחדש שיצר. ההבדלים הקיימים בין שני התצלומים המרכיבים 
כל צמד כזה, מייצגים לכאורה את השינוי, תוצר הזמן, הטבע והחברה, שהתרחש בזמן שחלף בין 

הצילום המקורי ובין הצילום־מחדש. 

במבט ראשוני, נראה שהאסטרטגיה של צילום־מחדש היא דרך טובה ללכוד שינוי, אך למעשה פעולתה 
היא של  חלוקת העולם למצבי עניינים סטטיים. גם אם נראה כאילו הדיפטיכים הללו לוכדים שינוי, 
הרי שלמעשה הם אינם מאפשרים לצופה לחוות את השינוי, אלא רק להסיק אותו מתוך השוואתם 

של שני רגעים סטטיים וחסרי משך15. 

אין זה מקרה, לדעתי, שאלקינס מתמקד בספרו דווקא בצמדי הצילומים שבהם השינוי הוא כמעט 
בלתי מורגש ]דימוי 9[. ככל שההבדל בין הצילומים גדול יותר, כך ברור יותר שהצופה אינו יכול לחוות 
את השינוי אלא רק להסיק אותו מהשוואתם. לעומת זאת, ככל שההבדלים דקים יותר, מופנית 

תשומת הלב לזמן ולשינוי, ולאופן שבו אנו חווים אותם. 

גישה דומה להתמודדות עם שינוי בצילום קיבלה מעמד מרכזי בעקבות עבודותיו המשפיעות של 
מייברידג' ]דימוי 10[, ונראה שבמקרים רבים, כאשר צלמים מעוניינים ללכוד שינוי, הם עושים זאת 

על ידי הצבתם של דימויים סטטיים זה לצד זה. 

Timothy O'Sullivan, 

Vermillion Creek  

Canyon, detail, 1872

Mark Klett, Vermillion 

Creek Canyon, detail,  

1979

Reproduction with marks made 

by Elkins. From: James Elkins, 

What Photography Is, pp. 58-59.

שוב, פעולה זו אינה לוכדת את השינוי, וחלף כך מאפשרת לצופה להסיק אותו מתוך השוואתם 
של מצבי עניינים סטטיים. ביקורת דומה, שכוונה לצילומים אלה של מייברידג', הושמעה על ידי 
מרלו־ פונטי )Merleau-Ponty( במאמרו "העין והרוח" )"Eye and Mind"( 16, וכך הוא כותב: "רודן 
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אומר כאן דבר מה עמוק: 'האמן הוא דובר האמת, והתצלום הוא המשקר, שכן במציאות הזמן אינו 
עוצר מלכת'. התצלום משמר את פתיחותם של הרגעים שמהלכו של הזמן סוגר מיד. הוא הורס את 

המעבר, את הסגת הגבול, את ה'מטאמורפוזה' של הזמן".

מאובנים, צלקות וקמטים

הרשו לי להציג בתמצית את מסקנות הדיון עד כה, לפני שאעבור לדיון בעבודותיו של קופר. ראשית 
ראינו כי האינדקסיקליות החזקה שבתה את הדמיון האנושי מאות רבות לפני המצאת הצילום, 
ומופיעה כבר במיתוסים על הולדת הציור; שנית, הצעתי כי הבעיות והפרדוקסים המתעוררים 
כתוצאה ממושג זה נעוצים ביחסו לזמן; שלישית ביקשתי להראות כי הצילום, בשל האינדקסיקליות 
החזקה המאפיינת אותו, נושא עמו את הבעיות והפרדוקסים הכרוכים בה; ורביעית טענתי כי 

כתוצאה מכך, הצילום מתקשה, ולרוב נכשל, בייצוג הזמן כשינוי. 

על רקע זה, בולטות שתי סדרות של הצלם רועי קופר: אתרי היעלמות )1990-1994( שתעמוד 
במרכז הדיון, ואטלנטיס )2007(, סדרת עבודות עכשווית יותר, שתשמש לי כנקודת ייחוס. אני 
סבורה ששתי סדרות אלו פועלות מתוך דחף דומה: לתת ייצוג לזמן כשינוי, להתגבר על הדיכוטומיה 

האינדקסיקלית על ידי הצבת הזמן במרכזן. 

במובן מסויים, אטלנטיס )2007( היא מקרה קיצון של אסטרטגיית הצילום־מחדש, שבה דנתי לעיל. 
23 הצילומים המרכיבים את הסדרה מציגים נוף ים, שבחזיתו צמחייה. כל 23 הצילומים צולמו 
באותה נקודה, מאותה זווית צילום, בתוך דקה אחת, ובמבט ראשון הם נראים זהים לחלוטין. אבל 
הם אינם זהים, ולכך מופנית תשומת ליבו של הצופה, אשר באופן הדרגתי יכול להבחין בהבדלים 
הדקים ביניהן. השינוי נוכח בכל, הזהרורים על פני המים נעים, העשב מתנועע ברוח. העולם המופיע 
בהן מסרב לעצור מלכת. מושג 'הרגע המכריע' זר להן, אך כך גם הרעיון של יציאה מחוץ לזמן על 

ידי הפשטה. הסדרה הזו מתפקדת כמכלול הלוכד את השינוי ואת חלוף הזמן ]דימויים 12+13[. 

אין זה מקרה שהטקסט שליווה את הצגתה של סדרת עבודות מוקדמת יותר, כמו כוכבים שנלכדו 
לרגע במים )2005(17 ]דימוי 14[, התייחס להרקליטוס )Heraclitus( כמקור השראה לעבודותיו של 
קופר. התובנה של הרקליטוס, לפיה 'הכל זורם' חוזרת שוב ושוב בעבודותיו של קופר, פושטת 

ולובשת צורות שונות בכל פעם. 

העבודות שמרכיבות את הסדרה אתרי היעלמות )1990-1994(  מתנגדות להגיון של הצילום הישיר, 
שבו דנתי לעיל, וזאת מכיוון שהן אינן לוכדות רגע אלא משך. קופר השתמש במצלמות צעצוע עם 
נגטיב נייר, ולאחר שצילם בהן, קילף מנגטיב הנייר את האמולסיה, והניח נגטיבים מקולפים והדפסות 

]דימוי 16[ רועי קופר, כמו כוכבים 
שנלכדו לרגע במים, 2005

]דימוי 14[ רועי קופר, אטלנטיס, 
2007; מראה הצבה

]דימוי 15[ רועי קופר, אטלנטיס, 
2007, דימוי אחד מתוך 23

17 ר' טקסט התערוכה מאת אור גוטליב )גלריה נגא, 

.)2005 
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בשטחים ציבוריים, כגון גינות ופינות רחוב. באופן זה אפשר קופר לעבודות להפגם, להתקמט, 
לספוג את הגשם והשמש, להתבגר ולהזדקן. כשצילם מחדש את הנגטיבים הפגומים, עקבותיהן 
של ההרפתקאות והתלאות שעברו הפכו לחלק מן הצילום ונספגו בדימוי. במקרים רבים תוצאת 

התהליך היתה מחיקה כמעט מוחלטת של הדימוי המקורי. 

אחת המטאפורות היפות ביותר שלוכדות את אופיו האינדקסיקלי־החזק של הצילום, היא מטאפורת 
המאובן של הירושי סוגימוטו )Hiroshi Sugimoto(, או ליתר דיוק, התייחסותו למאובנים כמעין אב־
טיפוס של הצילום18 ]דימוי 15[. על אף יופיה הניכר של המטאפורה, מהניתוח שהצעתי לעיל עולה 
שהיא אינה הולמת את מרבית הפרקטיקה הצילומית. זאת כיוון שהמאובן נוצר ומעוצב על ידי הזמן, 
הוא נמצא בתוך העולם ובתוך הזמן, ונושא את סימניהם, הוא בוודאי אינו מייצג רגע חולף, אך גם 

אינו נתון מחוץ לזמן. המאובן לוכד את עקבות השינוי, הוא משתנה עם ובתוך הזמן. 

 Walter Benn Michaels, “Photography and   :18 ראה

 Fossils,” in Photography Theory, ed. James Elkins

.(London: Routledge, 2007), 431-450 

http://www.art21. :וכן ראיון עם סוגימוטו בקישור זה
org/texts/hiroshi-sugimoto/interview-hiroshi-

sugimoto-tradition

 3  ]דימוי 17[ הירושי סוגימוטו, מאובן מס.
)מתוך: "ההיסטוריה של ההיסטוריה", 2003( 

העבודות שמרכיבות את סדרת אתרי היעלמות הן יוצאות דופן בדיוק מן הטעם שהן מצליחות 
להוציא אל הפועל את מטאפורת המאובן של סוגימוטו. בדומה למאובן, עבודות אלו מציגות את 
עקבותיו של העולם, העקבות שהשאיר הזמן על פני השטח שלהן. יותר משהן לוכדות 'פיסת עולם', 
הן לוכדות 'נתח של זמן'. הן עושות זאת על ידי הפיכת הצילום ליישות אורגנית, על ידי מתן צורה 
לקמטים ולצלקות שהזמן הותיר בגופן. באתרי היעלמות אופיו האינדקסיקלי של הצילום מתגבר 
על אופיו האיקוני, על ידי ספיגת הסימנים הממשיים שהצטברו עליו לאורך זמן. האינדקסיקליות 
החזקה מופיעה בסדרה זו לא כפתרון לשאלת הייצוג או כאמצעי להתגברות על הזמן, אלא כבעיה 

חיה וממשית, כדיאלקטיקה של מצבי ביניים. 
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נראה שעל מנת שצילום יוכל לפעול כמאובן, ברוח המטאפורה של סוגימוטו, יש להתייחס אליו 
כמאובן, יש לתת לו גוף, להציב אותו בעולם, לתת לו לספוג את אותותיו של הזמן והשינוי שהוא 
מביא עמו19. הבנה ייחודית זו של הצילום, היא שהופכת את אתרי היעלמות לגוף עבודות רדיקלי20. 

קופר עצמו מדבר על סדרת עבודות זו במונחיה של החוויה האנושית של הזמניות. קופר מתאר 
את העבודות כייצוג של התהליך שעוברים הזכרונות במוח האנושי, כאשר הם הופכים למקוטעים, 
מטושטשים ומרומזים, או אפילו מיוצרים מחדש עד לשלב שבו לא ניתן עוד להבחין בין דימוי ודמיון. 
בתהליך של עיון מחדש בעבודות לרגל הוצאת ספר זה החל קופר להתייחס לעבודות גם כבעלות 
אופי מעין נבואי, כאופן של ציפייה והכנה למה שעתיד היה לבוא. "העבודות בסדרה זו מציגות את 
המכניזם של הזכרון האנושי", אומר קופר, "הן מראות כיצד הזמן פועל על הזכרון, מעוות ומטשטש 
אותו, מזכירות את כושרו של הזמן להסתיר. אבל במבט לאחור, כעשרים שנה מאוחר יותר, אני רואה 
שכושר זה של הזמן להסתיר משמש כמנגנון הגנה לא רק מפני מה שכבר ארע, אלא גם מפני מה 
שעתיד לבוא". המימד הזמני של עבודות אלו משתרע אם כן גם מעבר לזמן ייצורן, אל העבר והעתיד 
של הביוגרפיה האישית של האמן. בדרכן הייחודית, עבודות אלו מספרות, או ליתר דיוק מראות, 

כיצד הזמן מופיע בחוויה האנושית, לא כמת או קפוא, אלא כטמפורליות חיה.

19 הערות אלה נכתבו ברוח הפנומנולוגיה, ובפרט מושג 

 Dasein אצל היידגר, הגדרתו את )umwelt( 'ה'עולם
כהיות־בעולם )Being-in-the-world( והמימד הטמפורלי 

שבבסיס קיומו, וכן דיונו של מרלו-פונטי בתפקידו של 
 הגוף בכינון התפיסה.

20 במיוחד בעידן הדיגיטלי העכשווי, כאשר דימויים 

בכלל, ותצלומים בפרט, מופיעים כקבצי מידע, הצילום 
מתפקד כחסר גוף, נטול מימד פיזי וחסין לפגעי העולם 
הפיזיקלי. לדיון ביקורתי ב'אידאליזציה' זו של הצילום 

 James Elkins’ What Photography Is, ibid. pp.  'ר
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