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בארץרועי   הפועלים  לצילום  המרכזיים  ומהמורים  הבולטים  מהצלמים  הוא  בעשרים    קופר 

השנים האחרונות. עבודותיו נמצאות באוספי צילום רבים, ביניהם הטייט מודרן בלונדון )שם  

 "נקרופוליס"(.    –מן הסדרה המשותפת עם גלעד אופיר  ועבודותי 2002־הוצגו ב

בראשית דרכו חתר תחת הערכים המקודשים של הצילום ובחן פרקטיקות חלופיות של צילום  

ומעובד.   המטופל  שצציג  הוא  צעצועב  ילםדימויים  במצלמות  בארץ  שונים  בעלות    מקומות 

ופרטים  ינ  של הטיפול בכל שלב    ; אופנים שוניםב  יבדםוע  תשליל קטן ונעלמו חלקים  טשטשו 

המקורי,   כדי  מהדימוי  היעלמותוהתפוררותו  עד  ש.  וכמעט  "אתרי  נותר  הדימוי  בסדרות 

או  היעלמות"   ככתם  במרחב  כהופיע  והדגישצללית  החומר    מעורפל  שימור  חמקמקות  את 

המלאכותית    והזיכרון. הפיז  משחיתההבליה  החומריות  הצילום,  את  של  את  ית  מרפטת 

נ   התשליל  שהוא  במידע  מחבלת  הוובמקביל  את  שוחקת  ומפוגגשא,  הזיכרון  דימוי  את  ת 

 שייצג.  

תוך צמצום ההפרעות החומריות  של צילום מקובלות עבודה  שיטותחזר קופר לבמהלך השנים  

יכולת  למינימום   של  קפדנית  חקירה  של  לשם  הרא התיאור  מול  ומול    יהיהמדיום  הישירה 

שסימנה  ,  "נקרופוליס"  ביקורתית -הסדרה הפוליטית בצילום    החל   1996-ב  יות.זהתופעות הפי

המציאות   על  כואבות  לאמירות  אישיים  ובנושאים  הפרטית  בסביבה  מעיסוק  חד  מעבר 

כאתרי הנצחה חלולים לתרבות  זנוחים  ,  נטושיםושטחים צבאיים פעילים ומבנים  אלית.  הישר 

שקיעה של    חזון וערכים.כהיעלמות של    –שממה ופאתוס מרוקן    ,עליבות   רואית מיליטנטית. ה

ה,  " לעומת"נקרופוליסשל  קפדנית  ה נוקשה והמונצחים בחזות  חברה    תפוררות שלתקופה וה

כרונות  יוזנחשקים  מחוזות  התפוררו    של הדימויים השבריריים ב"אתרי היעלמות"   אסתטיקהב

 פרטיים. 



אתוס  ב ו  דועךהציוני  ה חזון  ב אף היא    דנה עצי ההדר המתייבשים והפרדסים הנעקרים  סדרת  

הפרדת הפרט מהמכלול תולשת אותו מן ההקשר, שוברת את המבט השגרתי  אך    ;נשכח ה

הצפוי.   הדיון  בעהואת  הצבאי התמקדות  האסבסט  בצריף  כמו  הבודד,  ,  ב"נקרופוליס"   ץ 

נוכחותו   את  תכונות    , תהאינדיבידואלימאנישה  לו  אותו    נוסטלגיותמייחסת  לאתרי  ומחברת 

   .ההיעלמות הפרטיים 

ובהתבוננות   מקומית  בתרבות  העיסוק  לשם,  כאן  בין  ברורה  חלוקה  אין  הנופים  בסדרות 

המבט  פנימית  ועם  הנוף  עם  רחוקים.   מפליג  והמסנוור    למחוזות  עם  היבש    פסגות מתמזג 

תצפיתתחת    ערפל ב  נעלמות  ואותה  מבט  אל    אותו  רומנטי  נשגבים ממקום  אלא    , נופים 

הצילום מ  שתבנית  ההתפעלות את    הםמנטרלת  הנוף    :תבנית  מחולק  התצלום  ריבוע  בתוך 

למ גיאומטרית  כמעט  מים  תחמיםבצורה  שמים,  אדמה,  של  צמחייה  ברורים  שטח    –,  פני 

טבע   המתלווה  ותופעות  מרוסנת  שהדרמה  בזרם,  המהירה  לשטיפתם  או  באבן  לחקיקתם 

    .בשטח תחום ומוגדר ברורים  מתארומוגבלת בין קווי  

ובאמצעותו   צפייה  של  נוקשה  סדר  נכפה  זהות  כמעט  קומפוזיציות  על  הסדרתית  בחזרה 

כעדות לחיים ולתנועה.    –תיים  מבט ממושך, כשינויים מהו  המצריכיםנמדדים הבדלים דקים  

בהן  שזמניים: התנועה בחלל מתקבלת בסדרות  ־שאינם בואולם המהלך נשבר לשני ממדים  

ס לנוף הנייח, והתנועה בזמן מתקבלת מהשינויים הקלים  המצלמה מוסטת בזווית מדודה ביח

התבוננות   של  מקוטע  דיאלוג  מייצר  ביניהם  השילוב  הסטטי.  הפריים  פני  על  בתופעות 

 במרחב. 

מפל   התצלומים  הר  ים,  בין  וההבדלים  קבוע  בהם  הפריים  שעיצוב  ברצפים,  מופיעים  ונהר, 

חולפים   אפקטים  של  קלים  ומשינויים  מתנועות  של  נוצרים  קלה  תזוזה  הקבוע.  הנוף  בתוך 

תזוזות קלות שמסמנות תנועה קטנה    –עלים צפים, של החזרי אור מנצנצים, של אדוות גלים  

שבלחש האימפרסיוניסטי  הכישוף  לא  בצל    ֹו בזמן;  לכחול  שמש  באור  מצהיב  עשב  הופך 

שנייה   כל  הופך  אך  מזערי  לשינוי  הגורם  הזמן  חטף  צנועה.  מינורית,  תנועה  אלא  העננים, 



בטבע לשונה מקודמתה ומנציח את הפרדוקס הגדול של אזלת ידו של הצילום לתיאור נאמן  

ומיינות של זמן,  של הנוף, ועם זאת כוחו לעצור את הזמן, לפרק את ההתבוננות ליחידות מד 

ואף ללכוד השתקפות במים, שייצוגה בתצלום  לתפוס מושגים מופשטים כמו רוח, התאבכות,  

 מבטל כל היררכיה בין מקור לבבואה.  

 

 נילי גורן 
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