
 
 
 

 ללא אחיזה 
 ' דגנית ברסט, רועי קופר, בועז אהרונוביץ

 
 תערוכה בגלריה ע"ש מורל דרפלר, מוסררה 

 בנובמבר, יום חמישי 6פתיחה: 
 

פותחת את שנת הלימודים בבית הספר לצילום ומדיה  לזכרו של מורל דרפלר.התערוכה 
 חדשה  

 
חן מושגים של  בום. הוא ציור וצילדרפלר עסק בתצלומיו ביחס בין טבע ותרבות ובין מורל 

לדימוי  לומיהצידימוי הבדיאלוג שבין הצלם למושא הצילום ובין אלימות, כניעה והתמסרות 
   הציורי. 

 
העוסקים במהות הנראה אמנים שלושה   נוטים אלה בעבודתו הזמב מתוך מחשבה על הי

וגדר  בלתי מידי התחקות אחר הריק, אחר העקבה, אחר ה-על  –הצילומי על דרך השלילה 
  ם, בדרכיהאמניםשלושת ה מבקשים  . אל מול הרגע המכריע של הצילוםההופך לעיקר המבט 

ה"פונקטום" של בארת הוא  מחדש על המיתוס של הייצוגי, של הנתפס.  לחשובשונות, ה
הצילום לא  מעשה לדידם התעתוע גופו, ההעלמות עצמה. בכך הם חוקרים ומעמידים את 

ההתחקות אחר האחיזה בדימוי   ת. מתפשט ת, , סדרתיכתמתמשכפעולה כאקט יחיד אלא 
י את מדיום הצילום עצמו, את  באופן תמיד לבחוןאו אי האחיזה בו מביאה את האמנים 

 מהותו של מושא הצילום.  את עמדתו של הצלם ו
 

. 90-בהן החלה בתחילת שנות ה  ",המתרחץ"לסדרות  יםשייכ דגנית ברסט תצלומיה של 
אלא הדימוי   ,בהשחץ הייתה התגלות, לא פרי תכנון ומהופעתו של המתרח"דגנית ברסט:  

גע  סדרה היא תוצאת החיפוש אחר אותו רכמו עלה מעצמו והופיע בצילום. התפתחות ה
סדרה, ה ".המיסטית ון לשחזר את הסיטואציהיניסנגיעה בבלתי מוסבר. אחר התגלות, 

נים, והתגלגלה לציורים ולהדפסים שהתפתחה במשך למעלה מעשור בשלבים ובמאפיינים שו
  לאיקונותפילוסופי, והפכה  -המדעי לרליגיוזינעה באופן מרתק בין וממשיכה למעשה עד היום, 

משום מתח זה בין ההתפעמות המחקרית של התבוננות לבין חווית  באמנות הישראלית
 מותמסוי עקרונות או הגבלותמספר הסדרה בהתאם ל עבדה על ברסט ההתגלות האסתטית. 

  יפנוראמת, צילום התמקדות או חיפוש אחר דמות מסוימ תרחש בים, ללא על הצילום לה –
  המתגלה בהגדלה ובהדפסה. החוקיות שהתוותה לעצמה נועדה ה"דימוי" הנכון, אחר וחיפוש 

את המסתורין הקסום כדי לשחזר לתת לסיטואציה של ההתגלות הזדמנות נוספת לקרות, 
למושגי יופי אפריוריים,   הנענמיתית מתרחץ  הוי של אותה דמות הזישל אותו מתרחץ ראשון. 

.  , בהופעתן של דמויות מיתולוגיות בציורי האולדמאסטרסהמערביתהחקוקים בתרבות 
המפגש האקראי בין התכנון והכללים הרעיוניים של האמנית לבין  של לומים הם תוצאה צתה

 היא אינסופית.ופן תיאורטי הסדרה הופעתה של הדמות. מכאן שבא
 

, ליצור  העמיד את המנגנון הגנרי של העבודהל תפקיד האמן, כפי שמגדירה זאת ברסט, הוא
.  , אבל התוצרים הם חופשייםומלואו . היצירה היא בריאת עולםה את הגנטיקה של

הסדרה נולדה   ומפוכח בין האימפולסיבי למטפיזי.חיבור ביקורתי "המתרחץ" מהווה 
המחפש של האמנית והתגבשה כדיאלוג בין מיתוסים חזותיים. הים  מתוך המבט  ",מקרה"ב

מבט  אלים אך שקט )אודיסאוס ובנות הים, איקרוס, אופליה(, חובר ל סמל מוותהאלגי, המ
העבודה מתחילה מסוג של אינטואיציה, בריאה של  ברסט: " מדעי.המרוחק, החוקר, ה

תהליך האינטרפטציה שלי הוא גם   , דרך ההלכה של המדיום מתגלים הדבריםהמדיום
  חלקיקיםאת אינספור ה –חושפים את הגריין של הצילום ב"מתרחץ"  ." התצלומיםאינסופי

למעשה הדמות איננה שונה מהרקע  כאשר   –המרכיבים את השלם והבלתי חדיר לכאורה 



.  אין מותר האדם מן הטבעשל החלקיקים.  ריכוז והתקבצות שוניםתוצאה של  היא אלא 
הדימוי עולה ומפציע מתוך שדה  . ותו לא צפיפות משתנה, הפרעה בשדה הוא  האדם

  הדמויות במלואן, בתנועהמופיעות . בסדרות הראשונות  הכתמים כמו בציורים פוינטליסטים
הדמויות הופכות למטושטשות וחלקיות יותר,  . בסדרות המאוחרות יותר בתוך שדה הים

 ותחושת האלגיות והאלימות בהן גוברת.  
 

אותה  רועי קופר וודאות וסכנה אופפת את תצלומי הסדרה "אתרי היעלמות" של -אווירת אי
שמראה   על החוף, ספינהמטושטשות דמויות   ,פרוורי נוף עירוני: 90-תחילת שנות הבצילם 

פורטרטים של אישה  חשוד, שדות ומרחבים בהם הטבע מאיים והם נדמים לזירות פשע, 
הנראית   הנראים כחלק מחשיפה לא צפויה של התרחשות אינטימית, טבע דומם של כוס

נרטיבים שהם כולם בגדר השראה בלבד והשלכה של סיפורים הטבועים בנו   –כאנייה 
הארה קצרת טווח  עשרות תצלומים מרכיבים את הסדרה וכולם מבוססים על . כצופים

בהדפסות של נגטיבים קטנים, הכול נראה כאילו נגלה  מקריות של הבזק המצלמה. התלויה ב
  הדפסות שמקורןהם התצלומים לפתע, באופן לא צפוי, בשעת סכנה, לפני היעלמות. 

עות חשיפה ארוכה מאוד באור  באמצנוצרו   עבמצלמת צעצוע ובצילומי וידיאו, אך רובם המכרי
, קילף מהם את האמולסיה ופיזר אותם בחוץ, במקומות שונים הדפסותלקח הטבעי. קופר  

ם הם סוג כך התצלומיחשופים לשמש ולגשם במשך ימים ואף חודשים. כשהם בהם עבר, 
יים  מחוץ לשליטת הצלם. אירועים אישיים ואירועים מקר של עקבה, של רישום שהינו

כשהם נתונים   ,ברגעיותללא הבחנה, מתנודדים  טבע ואנשים מתלכדים. מתערבבים זה בזה 
כל תצלום  כך . של האור והדימוישונה בתהליך התרכבות  כל אחד מהם לפגעי מזג האוויר,  

נבדל ממשנהו לאו דווקא בנושא אלא ברסיסי הבדלים כמו קמט הקטן שבנייר, כתם טשטוש  
 .  י יותרנוסף, גרעון אינטנסיב

 
.  מסרבים להיות הדימוי האחד והיחיד של הצילוםהדימויים מעורפלים, כמו דהויים, 

עינו המחפשת של הצלם  אירועים בבאקראיותם זו הם הופכים ל באקראי.  נעוציםהתצלומים 
הוצגה לראשונה בגלריה של קמרה  ש  , סדרהה, אך גם לזיכרון שלו בעודו מתהווה. קופררועי 

באצירתה של הדס מאור, מוצגת בתערוכה בפורמט הראשוני שלה, של הנגטיבים  אובסקורה 
טיבי וכרונולוגי שלמעשה נעדר  הקטנים היוצרים בו בזמן "חדר מעבדה" של הצלם, ורצף נר

   .תי ותודעתי של התבוננותמחשבעלילה, זמן או מרכז, ומתקיים כמהלך 
 

בשלב  אי אחיזה. של או  מציב לעצמו גבולות חדשים של אחיזה בדימוי 'ונוביץבועז אהר
תצלום   כלהרכיב מכן אחר . ל הוא עסק בהצלבה של נקודות מבטמוקדם של אמנותו 
המשכפלים ומשתקפים זה בזה עד היעלמות מוקד אחד ויצירת תנועה  מאינספור דימויים 

מארג חי ונושם הממלא  וטווים גדולה המורכבת משלל של דימויים המהדהדים אלו את אלו 
, שכן הוא  מרחק מתמיד  אהרונוביץ' ממושא הצילום שלוכצלם מתרחק את התצלום כולו. 

ושם ורגע ההכרעה בו, כפי שמסביר  קובץ שנשאר תמיד נ  -כקובץ דיגיטלי  וממשיך ומעבד
השימוש שלו בהזרקת דיו על נייר בהדפסת התצלומים . אהרונוביץ', הוא רגע מלאכותי

גם  ואת מורכבותו, ובה בעת את חמקמקותו. כך  מעצימה את עומקן של שכבות הדימוי 
, העוסקים בטבע ובאנושי, ומעל לכל  תחושת הכליה והמוות מרחפים מעל התצלומים

 המציאות. "המרחק מן המקור, הוא שמעניין אותי," אומר אהרונוביץ'.  בתפיסת
 
עירום נשי עומד,   –הוא החליט לבחור בנושא ציור וצילום קלאסי שלו הנוכחית סדרה ל

ומדונות בתולדות אמנות מערב. את   גרציותבתנוחה מסורתית המזכירה את דמותן של 
מספר  לכדי   בד במחשביעפור תצלומים של הדימוי אותם הוא מאינסהעירום הוא הרכיב 

עבודות בהן סימני הגוף מרומזים עד נעדרים, ורק מעברי השחור והאפור או כתמי צבע  
  מופשטים )בתצלומים שאינם מופיעים בתערוכה( מאפשרים לתחושת הגוף והסערה המלווה

אהרונוביץ' מבקש להתרחק מן  . אותתו להעלות עור וגידים ולו רק כדי להיעלם בשנית
ציורי בו הוא  -המציאות כפי שנצרבה בצילום. היא לדידו רק נקודת התחלה למסע צילומי

,  הוא מעלה ומוחקבמושג.  –מוותר על הפרטים, מתרחק מהספציפי, ומתמקד במהות 



וקם לתחייה שוב כאובייקט חזותי,   ,נעלםימוי עד שהדבליט ומטשטש חלקים משתנים מ
 כאיקונין מלא מסתורין המכיל הכול אך לא נשאר בו דבר. 

 
  טקסט פתוח, כשכל צילום הוא מפגש אחר, חדש.מעלים את הצילום כהתצלומים בתערוכה 

מוציא עצמו מתוך הטקסט המתמשך. הוא המפעיל הגנרי של הצילום.   –הצלם  –המחבר 
מרגע הצילום, האמנים, מחברי  תוך ההווה, וההווה הוא זיכרון מתמשך.  העבר נארג אל 

הטקסט הצילומי, נכנסים באופן מודע, מכוון מראש, אל מותם שלהם, כפי שהגדיר זאת  
בארת בכותבו על היחס בין מחבר, טקסט וקורא )"מות המחבר", תרגום: דרור משעני,  

בו  יוצרים מרחב שוטטות הוצאת בבל(. התצלומים נכתבים "לנצח, כאן ועכשיו" )בארת(. הם 
 וחלקיה הם בסחרחורת מתמדת.המציאות 

 
 

 אירנה גורדון 


