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אביב-רועי קופר, "כמו כוכבים שנלכדו לרגע במים", גלריה נגא, תל  

 ״נוף, דרום״, אוצר: אבי סבג, הגלריה במוסררה ע"ש מורל דרפלר, ירושלים

כשני ניגודים המשלימים זה את זה, כמים ואדמה של רועי קופר, מתקיימות במקביל התערוכה של קופר  
והתערוכה "נוף, דרום", וכל המרחק הגיאוגרפי והמנטלי שבין תל-אביב עיר הים לירושלים של הרים ואבן  

 מנסה להתממש בצילומים של קופר.  
התערוכה בנגא מתחילה בצילום מונוכרומטי כמעט, בודד, שהוא היוצא דופן במכלול התצוגה, של נוף  

חולי מוצף אור, או נוף מושלג, ואשה בחולצה ורודה ומכנסיים כהים מנסה ללא הצלחה להטביע את צלה  
 במרחב המסמא.

בהמשך מוצגת סדרה של חמש חשיפות מרובעות, זהות בגודלן: ראשי סלעים משחירים כמפלצת ימית  
מציצים מעל פני הים, מעל משתרעים מרחבי המים ושמים חורפיים, ועל קו האופק קרן אור רחוקה  

מזהירה אונייה רחוקה. בכל חשיפה משתנה מעט צורת קצף הגלים שמעל לתשוקת המעמקים. אחר כך  
 סדרה של שלוש חשיפות גדולות יותר.  

בשלושתן, עד גובה שלושה-רבעים נחסם הפריים בתקריב מלמטה, בזווית חדה ודרמטית, על  מימי מפל  
 מלאכותי, הקצף פורח לרגע לכל אורכו, כאשליית גלידי קרח.  

מעל, ברבע הנותר של שמים בין יום לחושך, נפרשים משמאל ענפי עץ עירום, בנשירה או בלבלוב; לאחר  
מאמץ ניתן למצוא את ההבדלים בין החשיפות בתפרחות הקצף על המים, המשתנות מעט מחשיפה  

 לחשיפה. 
והנה סדרה של  שש חשיפות, במבנה של שלוש-שלוש, ובהן צפים עלים של נרקיסי מים קמלים - סדרה  

שאי אפשר שלא להשוותה לחבצלות המים של מונה. אך בניגוד למונה, בצילומיו של קופר יש תחושה  
של אימה וריקבון. האגם או הבריכה היו לים אפל ומרתיע, שנרקיס אולי כבר טבע בו. כאן נמצאים 

ההבדלים בגוני ובעוצמות האור של שעת המעבר על פני העלים. כך נוצר נצח משתנה בכל רגע ורגע,  
ועם זאת סטואי, שיש בו פשוט ונשגב. ריבוי החשיפות מדגיש ומעשיר את תחושת השגב ואת  

 המוסיקליות שבעבודות.
 

בתערוכה "נוף, דרום" בירושלים מתחלפים מראות המים במראות העפר, בנופי הנגב שזיהם האדם.  
התערוכה נפתחת בצילום שהוא הטעון והפוליטי מכל צילומיו של קופר, גם אם הוא נראה שווה נפש  

ואצור: כביש בטון סדוק מחלק את הנוף לשניים, מפצל את מכלאות האדם של כלא אנצר לשניים, קוצים  
ועשבים שוטים בכלובים הריקים, כאילו הצהיבו והוצתו, וכך נותרה ריקנות מוות בגן החיות האנושי  

שננטש. מאחור מחנה צבאי מדברי, השורט בנוף, ומלפנים ירוק לא צפוי של מגרש כדורגל, שאליו ירדו  
עוד מעט החיילים לשחק. בשלוש חשיפות מרובעות וזהות בגודלן, של דיונות חול מנוצות טרשים, פזורים  

עצי אורן בודדים שהרוחות השחו את גבם; שמים כמעט כחולים מאזנים את מאסת החולות, ובשלישית 
חודר האדם, בעץ זית הנטוע בקדמת הפריים והנוף נפרש מאחוריו, חורש דליל ותשתית כלשהי שפצעה  

את הנוף ליישוב חדש על גבול המדבר. פס אדום נמתח כתולעת גדולה לאורך  שדה בור, ומעל לקו  
הגבול צמרות עצים של יער כצללית ושמים של כמעט שני-שלישים מגובה הפריים. כך נוצר משחק רוחב  

מרתק בין שני סוגי ריק של עפר ואוויר, בתצלום שהוא כמופשט מובנה. בחשיפה כפולה נראית חלקת  
עפר קשיחה, שטרקטור נגס וחרץ בה, ובין העפר הנוקשה והתחוח נזר קוצים יבשים; החשיפה הכפולה  
יוצרת פנורמה קפוצה, זעומה. מי שיבקרו בשתי התערוכות ישלימו את שני חלקי התמונה, שיש בה שני  

 מינים של יופי, בריחה והתמודדות. 


