
 ט, מצלמים שק  

 
, קופר רועיצריך סבלנות כדי לעמוד מול הצילומים של 

להקשיב לשקט הגדול שהוא מתאר, ולאט לאט להתחיל  

להתמלא במשמעויות שהוא יוצר. לקראת תערוכה  

ה חדשה הוא מדבר על כלא אנסאר, על הצילום כפעול 

אינטלקטואלית, ועל הצורך להקציב לכל אחד מספר  

שעות בחודש של צפייה בטלוויזיה, כדי שנהיה קצת 

 פחות מטומטמים 

 

 31/8/06 13:39 בוגנים  איתן

 

, לפני קופר רועי"אני מאוד אוהב את השתיקה", אומר 

שהוא חושף את הצילומים החדשים שלו בתערוכה חדשה, 

"את המקומות השקטים שנראים כביכול מאד פסטורלים. 

ני מגיע לשתיקה שיש  אני מוצא את השקט הזה ודרכו א

עליה מרכאות גדולות, סוג של הסתרה. מסקרן אותי להוציא  

את זה החוצה, לראות איך זה נראה על הקיר של המוזיאון. 

אני מצלם מתוך השפה של האמנות שאיתה אני עובד, כדי 

להתבונן על הדברים הקטנים. מעסיק אותי העניין של  

ות, לגלות את ההתבוננות, איך אנחנו מתבוננים על עבוד 

 הפרטים שבונים את הסך הכל".  

ב"קולות של שתיקה", התערוכה הקבוצתית החדשה  

במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, קיבצה האוצרת דליה 

אמנים מהארץ ומהעולם המתייחסות  13לוין עבודות של 

למרכיבי הקול והשתיקה כאלמנטים הדומיננטים והדרמתיים 

 ביצירה.  

אנסאר  -שני גופי עבודות  קופר רועיבתערוכה מציג 

)צילומים של כלא קציעות ששימש למעצר פלשתינאים 

בתקופת האינתיפאדה הראשונה( ומצבי מלחמה )צילומים 

של מחנה "רעים" שנבנה בתקופת ההתנתקות וצילומים 

נוספים של תחמושת צבאית שהושלכה לקרקעית הים מול 

(. שתי סדרות שהן המשך ישיר לעיסוקו של חופי הרצליה

במיפוי   -בארכיטקטורה של מבנים ותפיסות צה"ליות  קופר

ת הישראלית, וניסיון ארכיאולוגי של הכוחנות המיליטריסטי

 לפרק את המיתוס הצבאי מנשקו.  

הוא סוג של שתיקה. הוא קבור   -אנסאר  -"המחנה הזה  

בדרום שם, בנגב, ולא כל כך רואים אותו. אנשים ששרתו 

שם כשומרים ספרו לי שזה מקום שהם רוצים לשכוח, שזו 

היתה אחת מהתקופות המזויעות שלהם בשרות. זו הכוונה 

מקרה הזה, בואו נשתיק את זה, זה משהו של השתיקה ב 

בפנים חתומות שלא  קופרשעדיף לא לדבר עליו", מספר 
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 מסגירות את הרעש הפנימי שבו.  

 ות צריך סבלנ

בקיבוץ מפלסים בדרום הארץ(  1956-)נולד ב  קופר רועי

הוא מהאמנים הבולטים של דור האמצע באמנות הישראלית, 

ואחד המורים שעיצבו וחינכו בשני העשורים האחרונים את 

ידוע בתור מי  קופרהדור הצעיר של הצילום הישראלי. 

שמחפש "לשבור את המבט האוטומטי שלנו כצופים", את 

אותו מבט רווי בדימויים מהירים ודחוסים אשר מולם  

נלקחות ההחלטות כהרף עין, ללא מחשבה. משום כך  

להציג מספר צילומים )כמעט(   קופרבתערוכות שלו נוהג 

זהים יחד, שההבדלים בין אחד לשני קטנים מאוד. המבט 

  נשבר ללא הרף על ידי החזרתיות, הפרטים הקטנים הופכים

להיות משמעותיים, אורך הזמן המנטלי הופך לאיטי יותר 

 והצופה נשאב פנימה אל תוך הדימוי.  

סבלנות היא מילת המפתח בכושר העמידה מול הצילומים 

, "בהחלט צריך סבלנות, ובכלל בשביל קופרהגדולים של 

אמנות דרושה סבלנות. כיום, אולי בגלל הטלוויזיה יש פחות  

סבלנות. אולי צריך לאסור לראות אותו כל כך הרבה כי אין 

שם יותר מדי מקום למחשבה. צריך לתת לכל אחד הקצבה  

 חודשית וזהו, זה מזעזע".  

לטעון שהצילום שלך אינטלקטואלי  " לעומת זאת אפשר

אתה לא צלם שמסתובב סתם עם מצלמה ולוקח סנפ  -מדי 

שוט אלא מבלה זמן רב באתר הצילומים וחושב לא פחות 

 לפני. 

"האמנות בצילום היום היא יותר אינטלקטואלית. לעשות 

צילום זה לא מספיק היום, אמנים אמורים להכיר תחומים 

ו של דבר ותמיד יש הקשרים. רבים, כי הכל מתחבר בסופ

כשאתה מסתכל על עבודת אמנות אתה לא באמת יודע איך 

האמן הגיע אליה. לכל אמן יש את הנתיב שלו בו הוא אוסף 

דברים ממקומות שונים. סוג של השפעות, דברים שהזיזו 

 אותו, התנגדויות, הכל". 

 " המקום האינטואיטיבי של האמן נעלם?  

"אני לא חסיד גדול של המקום האינטואיטיבי. אני חושב 

שאינטואיציה זה סוג של פעולה מהירה ועצלנית במובן  

מסוים. היא נקודת מוצא, ואם מסתפקים בה נשארים במקום 

רדוד. אם לוקחים את האינטואיציה ומפתחים אותה אז  

מגיעים למקומות עמוקים יותר. האינטואיציה הזאת לא 

לעיוור מצלמה שיצלם עשרה סרטים ובטח תן  -מספיקה 

יצאו משם יופי של שלוש עבודות. תעשה את זה כל יום 
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ואחרי שנה יש לך תערוכה. הבעיה היא להתבונן על זה, 

להבין את זה, ליצור את ההקשרים. אבל להוציא צילום 

 בודד יפה, זה קורה, אפילו מעצמו".  

רך " מה שאתה אומר זה שהצלם לא רק שאיבד את הצו

במיומנות טכנולוגית, הוא גם לא צריך את הפן 

 האינטואיטיבי. מה נשאר לו בעצם?  

"התשוקה לעשות את זה ולנסות לדבר בצורה הזאת. למשל,  

הרבה אנשים יודעים לכתוב מילים, לצרף משפטים, ובכל 

זאת יש סופרים שיודעים לחבר את זה לכלל יצירה. זה נכון 

ד קלה, אבל אמנות כבר לא שיש אנשים שיש להם איזושהי י 

עוסקת בסוג המיומנות הזאת, היכולת הוירטואוזית הזאת, 

לא, בפירוש. אמנות עוסקת יותר בידע. בחיבור של ידע, 

בסוג של מבט, בביקורתיות, התבוננות, מחשבה. אמנות 

 דורשת סבלנות. המון".  

 " מה חשוב לך שהצופה יחוש מול העבודות שלך?  

, בסופו של דבר הוא לא צריך לראות "שאדם נכנס לתערוכה

הרבה תמונות יפות, זה לא העניין, הוא נכנס כדי לקבל סוג  

של חוויה מסוימת, לחוות עם עצמו משהו, והחוויה שלו 

תהיה שונה משלי כשנכנס לתערוכה כלשהיא. השאלה היא 

מה האמן מפתח אצל הצופה שיכול לגרום לזה לקרות. זה 

לא קשר למה האמן עשה, הרי משהו שאני מנסה לעשות. ל

זה לא משנה למה הלכתי למקום מסוים לצלם בו. אני חושב 

שאם אצליח להשתמש בפחות דימויים שונים, ולבטל את 

הידע המוקדם או לצמצם את הצורך בו, מבחינתי זו תהיה 

 הצלחה". 

 אין מקום לאופטימיות  

" הים בצילומים נראה מקום נעים, כחול, כזה שמציע  

  שלווה.

הייתי בחיל הים, אבל סתם לא  -"ים תמיד היה קרוב אלי  

סבלתי את הצבא אף פעם. כמו הצבע של הספינות ככה היו 

החיים שם בצבא, אפור. הייתי ימאי בצי הסוחר והפלגתי 

לכל מיני מקומות בעולם, אבל הבנתי שזה גם לא בשבילי. 

מה שנעים בים זה תמיד כשאני מסתכל עליו אני אומר שזאת 

הדרך היחידה לצאת מפה. זה תמיד מדהים אותי. האופק עם  

 התקווה, זה שמה".   -כל האשליה של אופק 

" השמים, שמופיעים במרבית הצילומים שלך, הם החצי 

 האופטימי?  



"אני לא חושב שהם אופטימים, השמים שלי, הם נורא  

פסימים. אני לא כל כך אופטימי, ממש לא. אבל אני חושב  

ה מאד אופטימית בגלל שאני פסימי. כי אני שאני חי בצור

מקבל את זה שככה זה, בסדר, עכשיו נחיה. לא צריך  

 לדאוג". 

" בכל זאת יש משהו טראומטי בנופים שלך, הם נופים  

 שמישהו חפר בהם.  

"זה נכון. נולדתי בקיבוץ מפלסים ובגיל חמש עברנו  

לאשדוד. משהו בעמידה מול הים הוא טראומת ילדות שלי. 

דס מאור כתבה באיזו הקדמה לעבודה שלי שזה סוג מבט ה

כמו של ילד שמסתכל על הים ומחכה שאבא שלו יחזור 

מהים, וזאת בעצם הטראומה הקטנה שלי. היא לא כל כך 

של לעמוד ולחכות, שאולי מהים   -קטנה אבל לפחות רחוקה 

הוא יבוא, מה שמעולם לא קרה. משם באה הטראומה והכאב  

 הים". "    המבט אל  -הזה 

  - 2.9מוזיאון הרצליה ) -, "קולות של שתיקה" קופר רועי

18.11) 
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