
הקשר האמיץ שלו   בארץ ובעולם.  מוצגות בתערוכות  עבודותיו הינו צלם בולט ומורה, ש  קופררועי 

שירותו  והמשיך בפנימייה ימית בה למד בשנות התיכון, באשדוד,  עיר עם הים החל בילדותו ב

כך הפך הים למושא צילומי   הצבאי בחיל הים, ולאחר מכן בהפלגות שעשה כימאי על אניות סוחר. 

 מרכזי ביצירתו.  

כילד וכנער ביליתי את מירב זמני מול הים לבד, מביט, בונה עולמות פרטיים  " קופר מתאר: 

ומפרק אותם לרסיסים. אני חושב שהשירות בחיל הים שיבש לי את הדמיון והפך את מבטי אל  

אחרי  " הוא מוסיף, ,"עם זאתהים למציאותי יותר, כי הרי אצלנו הים הוא מרחב של מלחמה. 

התרחשויות אלימות ככל שיהיו, הים תמיד חוזר למצבו ההתחלתי, והוא מסתיר בתוכו את מה  

 "שהיה ואת האגדות הקשורות בו. 

ממד זה של השתנות וחזרה, מאפיין את יחסו של קופר לים, שהשראתו נובעת לא אחת, מתחומי  

 השירה, הספרות והמיתוס.  

(, שבדרום  Calpeן, נראה מקבץ תצלומים שצולמו בעירת הנופש קלפה )בסדרה המוצגת כא 

בדיוק ממול לישראל. במקום זה שהה    –רה הממוקמת בקצה ההופכי של הים התיכון יספרד. עי 

קופר במשך חודש, שבמהלכו תיעד בכל בוקר את הזריחה, עד לרגע עלות החמה. בדומה לסדרות  

בניגוד  חקירה של תנועה, זמן, השתנות וחזרה. אולם, קודמות של קופר, גם סדרה זו עוסקת ב

סדרות קודמות, שבהן הפריים חּוָשב מראש וצולם על גבי חצובה, הצילום בסדרה זו נעשה  ל

במצלמה ביתית שהוחזקה ביד, באופן חופשי שמזכיר צילום תיירותי, ומביא לידי ביטוי ממד  

 אקראי ומקרי.  

דו  נס את הים במרכז הפריים, כאשר בצ חור הצצה שמכמסגור הפריים בתצלומים מייצר מעין  

והאופק, נראים מנקודת מבטו של הצלם על   אית צללית בית ובצדו השני צמחיה. היםהאחד נר

וגן, טבע שאף הוא  היבשה, וממוסגרים בתווך שבין ציוויליזציה ביתית מצד אחד, לבין עצי נוי  

 דו השני של הפריים. נראה מבוית, בצ 

יק לנוף מראה מלאכותי וזר, המצטרף לתחושת הזרות והניכור שנובעת ממיקומה  מסגור זה מענ 

זריחה שעולה מן הים, בניגוד לזריחה הישראלית. פניה ההפוכים   –הגיאוגרפי של הזריחה בקלפה 

של הזריחה, יוצרים תחושה של קצה, של תמונת נגד מתעתעת, דומה ולא דומה לנקודת המבט  

״זריחת השמש,  של מקום רחוק באה לידי ביטוי גם בשם הסדרה,  שלנו כאן בארץ. תחושה זו

 Ansel)אנסל אדמס , שהיא מחווה לעבודתו האיקונית של הצלם האמריקאי קלפה, ספרד״

Adams )נראית תמונת נוף כפרית בעת   . בעבודתו של אדמס ״זריחת הירח, הרננדס, ניו מקסיקו״

שבולטים  רבים ה פרטים זריחה, אולם על אף זריחת החמה, האור החזק אינו מעלים את ה

תכונה זו של האור כאיכות שמראה ומסנוורת גם יחד הפעילה את קופר שבחר בניגוד   .תצלוםב

  לאדמס, להעלים את הפרטים הרבים בתצלומי הזריחה שלו ולהעניק בכך לים ממד כללי 

 מבולי.  יוס

קופר ציין לא פעם כי  ביצירתו, עסוק קופר בבחינת הניואנסים שמרכיבים סדרת תצלומים. 

. תפיסה  ומשתנה ללא הרף הכול זורםלפיהם  הושפע מרעיונותיו של הפילוסוף היווני הרקליטוס, 

מתממשת בסדרות המורכבות מתצלומים של פני מים אשר נראים במבט ראשון כמו צילום  זו 



השוואה בלתי פוסקת בין התצלומים, כזו שמבחינה בין רגע  , בעוד המבט השני מזמן אחד ששוכפל

 . לרגע שחלף

, נדמה כי הצילום הבודד  חלל זהגם בתצלום הטריפטיך שצולם בנמל אשדוד, שמופיע אף הוא ב

אינו אפשרי עוד עבור קופר. אותו הפריים ממש, מודפס שלוש פעמים, תוך שינוי נצנוצי  כמעט ו

אור. תחושת ההבטחה והאוטופיה שמופיעה בהבזקים השונים שעל פני הים, נחתמת בעבודה  

 בחומתו של שובר הגלים.  

 

 


