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( הוא אחד מהאמנים המרכזיים והפעילים בשטח הצילום בארץ.  1956רועי קופר )יליד מפלסים, 

ניתן לשייכו לקבוצת האמנים שגרמו לשינוי מהותי בתפיסה המקומית את המדיום מראשית  

היבטיו הפורמליסטיים.  שנות השמונים, תפיסה  שהפקיעה את הצילום מהמרחב המקודש של 

השרון  -( ואמנות במדרשה למורים ברמת1982-1980הוא למד צילום במכללת הדסה בירושלים ) 

(1984-1983 .) 

 

בסידרה   מתמקדת  זהבהתערוכה  )  תפוחי  האחרונות  השנתיים  במהלך  ( 2001-2000שנוצרה 

היום מהסידרה   עד  נבחרות שלא הוצגו  עבודות  מוצגות מספר  (. 2000-1996)ליסנקרופוכשלצידה 

אף שבמבט ראשון נראות הסדרות הללו שונות זו מזו, תחבירן הפנימי דומה ויוצר גוף עבודה סגור  

מסרים   בהם  כורך  וקופר  הישראלי    הנוף  במרחב  נוצרו  הסדרות  שתי  על וקוהרנטי.  נוקבים 

 המציאות הישראלית.  

 

ובהתפוררותו ובתהליך ניוונו של  מתמקד רועי קופר בצילום פרדסים נטושים    תפוחי זהב בסידרה  

החי   הפרדס    –הגוף  הארץ    –העץ,  בניית  החזון הציוני,  היה סמל מובהק של  עד לא מכבר  אשר 

חלק   הפרט, שהיה בעבר  היחיד,  העץ  בתיאור  עוסק  ובכלכלה. תחילה הוא  ושגשוגה בהתיישבות 

ותר ממנו הוא קליפתו  מפרדס פורח ומניב פרי, והיום הוא עומד בגסיסתו: קרביו ריקים, וכל שנ 

החיצונית. מן הפרט עובר קופר לתיאור הפרדס 'החי', למרחבים ולנוף, שגם הם נראים במקרים  

מתמשכת   איטית,  בגסיסה  כנתונים  קודם    –רבים  קצר  זמן  יישוב.  של  קצהו  שנראה  עד 

פר  שהפרדסים הופכים לִמתחמי נדל"ן, המכניסים במהירות הון רב לקבלנים ולעסקנים, קולט קו

במצלמתו את שבעבר נחשב גולת הכותרת של ההתיישבות העובדת בארץ. השינוי ביחס לפרדסי  

האתוס   מן  התרחקות  של  מורכבים  תהליכים  בו  ומסתמלים  קופר,  לדברי  בנפשנו,  הוא  הארץ 

הזהב',   'תפוח  והאהבה,  הפוריות  התפוז, סמל  צרוף.  אינדיבידואליזם  הקולקטיבי לעבר  הלאומי 

ויצריות    היונק חיותו מן חיותו ניטלת ממנו במציאות    –השמש; הפרי שצבעו הכתום מסמל אש 

הישנה העברית  בארץ  ויצרניים  עצמאיים  חיים  של  כסמלם  זכרונו  גסה.  חומרנות  החדשה  -של 

 נראה היום זיכרון עמום וערטילאי, המתפוגג ונשכח.  

 

פסטורליים  -ניברסלייםמצביע קופר בעיקר על הפקעת מרחב  הנוף על היקשריו האונקרופוליס  ב

מורכבים.   וחברתיים  מוסריים  היבטים  בעלת  אגרסיבית  צבאית  נוכחות    –  נקרופוליס ב   לטובת 

  –קדומים, למשל ברומא ובמצרים    משמע 'קריית מתים', דוגמת אתרי הקבורה שבפרברי כרכים

וִמתחמ מבנים  או  הנטושים,  הצבאיים  המבנים  הישראליות:  המתים  קריות  על  קופר  ים  מצביע 

נידחים.   שנבנו לצרכי הצבא, לאימונים ולתרגול לוחמה בשטח בנוי, הניצבים מיותמים באזורים 

מבנים אלה הופכים למעין אנדרטאות של ההיסטוריה הישראלית; בעבר היו אלה מונומנטים של  

מחנות   פעילות;  ובלא  מאדם  ריקים  אש  שטחי  וכעורים.  עלובים  זנוחים,  הם  והיום  הירֹואיּות, 

ם; מגדלי שמירה המזדקרים מיותמים; מבנים מחוררים מפגיעות כדורים, ששימשו לתרגול  עזובי

לוחמה בשטח בנוי; מכ"מים; ִמשטחי בטון שבעבר ניצבו עליהם מבנים של פח, צריפים ואוהלים,  

כל אלה    –וחול המדבר כיסה אותם; מבני צבא, על פי רוב מאסבסט; וִמתקני צבא מאבן ומבטון  



ר אתרי  מקומות  נראים  של  )והיזכרות(  ֵהעלמּות  אתרי  קודמת,  מציאות  של  צל  גוויות,  פאים, 

שנשכחו. המבנים והִמתקנים הללו, החלולים, המתפוררים, המחוררים מירי, הנטושים, משמשים  

את קופר בעיסוקו במיליטריזם הישראלי, שחדר לתחומים רבים בחברה הישראלית, בדרך שבעיני  

ית. בעבודתו הוא מתייחס בעיקר להפקעתם של מרחבים ונופים, על  רוב הישראלים נתפֹשה טבע

ערכיהם הפסטורליים האוניברסליים, לצרכים צבאיים ולנוכחות צבאית אגרסיבית. נוף מלא הוד  

האנטי ומוזנח.  מנוכר  לישימון  והפכו  בפעילותו  פצעו  וזה  הצבא,  לצרכי  של  -הופקע  אסתטיקה 

אתרי הצבא לרוחות רפאים, עד כי נדמה שהטבע עצמו    ידי הפיכתם של-מחנות הצבא מוקצנת על

 הקיאם מתוכו.  

 

הסדרות עוסקות במכלול אחד של נושאים, שהעסיקו את קופר מאז ומתמיד: כליה, אבדון  

מצביע קופר על שחיקת המעוז המיליטריסטי,  נקרופוליס והתפוררות אישיים או ציבוריים. ב 

מראשיתם של תהליכי גיבושה, באמצעות הצגתם  הדבק המלכד את החברה הישראלית ושולט בה 

של אתרי צבא שניטשו, או שחדלה הפעילות בהם, ואתרים של תרגול לוחמה בשטח בנוי, הנראים  

עזובים. הם סדוקים, מטים לנפול ואף הרוסים, קווי הִמתאר שלהם מטושטשים, והם כמו  

-מעותו ההיסטוריתמתמזגים עם המדבר, שעל פי רוב הם נמצאים בתחומו. המדבר, שמש

הסמלית לעם ישראל היא ציר מרכזי מאחד ומלכד, מייצג במראיתו העכשווית את ההולך  

ומתכלה. רוחות המדבר כמו מפוררות את המבנים הללו וִמתקני הצבא עד להתמזגותם בנוף  

עוסק קופר באורח   תפוחי זהבהמדברי, עד שלא נותר מהם זכר כלשהו, רעיוני או מושגי. בִסדרה 

-וטה ביותר בהתפוררותו של החזון הציוני. הפרדסים סימלו מראשיתה של הציונות בארץהב

בניגוד ליהוֵדי   –ישראל את תחייתו של היהודי החדש בארצו, בעבודת אדמתה ובפעילות יצרנית 

הגולה; הוא בנה בעצמו את הארץ בגאווה והפריח את שממותיה מתוך חזון. הפרדסים שפרחו  

ם שווק לחו"ל והיה לענף מכניס, סימלו את הגשמת החזון הציוני. נערים  והניבו פרי רב, שג

מאושרים וגאים הקוטפים תפוזים מתוך חדווה וגאווה הפכו סמל מקומי ובינלאומי של הגשמת  

הרעיון הציוני. אבל בפרדסים שמציג קופר דבר לא נותר מכל אלה. הפרדסים הופכים שטחי נדל"ן  

 ואצים, והעיר, שהיתה רחוקה מהם, נוגסת בהם באכזריות.  המיועדים לפיתוח ולבינוי מ

 

 רונה סלע 

 

 

 

 

 


	רועי קופר - תפוחי זהב ונקרופוליס

