
 

 רועי קופר 

 לאלה שהיו אמורים להיות עמנו 

 

פגישתי הראשונה עם רועי קופר הייתה בסטודיו שלו בתל אביב באחר צהרים חמימים של פברואר, מזג 

אוויר ושעה שאינם מתאימים, לדעתי, לצריכת אלכוהול חזק. בדיעבד, הסירוב שלי לכוס וויסקי כנראה  

ת למה בחר  מבחן. הסיפור הזה מרמז על הסיבות האישיוה  לא עברתי אתהיה טעות. ייתכן שבאותו רגע 

קופר לצלם סדרה של מזקקות וויסקי בסקוטלנד, אך אין הוא אומר הרבה על מערך האסוציאציות  

מראים מזקקות במקומות שונים. חמש מצולמות על חופי   הקשורות בדימויים אלו. שנים עשר הצילומים

. שבע מזקקות  ( מנקודות מבט שונות: מתוך היבשת, לאורך החוף ומהיםIsland of Islay) איילההאי 

ומתגלות כנקודות אדריכליות בנוף, דחוסות בין אדמה   Speyside)נוספות ממוקמות באזור ספייסייד )

 לשמיים או מוקפות בטופוגרפיה מגוונת של ביצות, יערות וגבעות.  

 

 (Joseph Wright)  הקבוצה האחרונה מהדהדת דימויים מוקדמים של מפעלים בנוף. ציוריו של ג'וזף רייט

במטלוק וציוריו של פיליפ ז'אק דה  ( Richard Arkwright)דרבי של טחנות כותנה של ריצ'ארד ארקרייט מ

, חושפים 18-של קולבקרוקדייל, שניהם מסוף המאה ה Philippe Jacques de Loutherbourg))לותרבורג 

ות "שטניים"  שחרור כוחאתרים תעשייתיים מוקדמים בלילה תוך שימוש באפקטים של אור המרמזים על 

של קאמי פיסארו   1873מוביזת הטבע על ידי המודרניות. ייצוג המפעל ככתם לא ציורי בנוף המשיך בציוריו 

(Camille Pissarro )בעבודות אלה המפעל עומד בנקודת על נהר אויז.  סי בפונטואז-של מפעל שאלון ו

המפגש בין עיר לכפר. כאן הופכת ארובת מפעל הפולטת עשן למוטיב הניכור המודרני, אשר מקבל הדהוד  

. לעומת זאת,  (Knockdhu and Dailuaine) מסוים בצילומים של קופר של המזקקות בנוקדו ודיילואיין

עבודותיו ייצוג המפעל בנוף כנוכחות חדשה ועוינת.  גישתו בצילומי המזקקות בספייסייד סוטה מהמסורת של

במקום לייצג את הנקודה בה הטבעי  מעין נוסטלגיה לאתרים מבודדים אלה של פעילות אנושית.  מעוררות

עומד להיבלע בתוך מעשה ידי אדם, צילומים אלה תופסים לכאורה רגע נעים בהתפתחות העולם המודרני, רגע  

(  Spey burn)בולט במיוחד בצילום המזקקה בספייברן  הדברמו זה לצד זה. בו הטבעי והמלאכותי התקיי

גישה זו גם מבחינה בין עבודתו של קופר לפרויקט הטיפולוגי של ברנד  הנראית כטירה מאגדות מוקפת יער. 

  ,המבנים הנעלמים של תעשיית העבר. כוונותיו של קופר הרבה יותר רומנטיותוהילה בכר השואף לתעד את 

בעבודותיו המזקקה הופכת לציורית, מה שמאפיין גם עבודות נוספות של האמן.  הצילומית.  תפיסתוה לבדומ

בצילומים מהסדרה "מצב מלחמה"  נראים אוהלים לבנים של בסיס צבאי, שהוקם בזמן ההתנתקות מעזה,  

  איילההמזקקות ב בניגוד לשילובים ציוריים של האדריכלות בנוף, צילומים של כרצועה אופקית בלתי מזיקה.

   בקצו. מראים אותן כמבנים דמויי זקיפים נואשים הצופים אל הים או מבודדים 

 

תולדותיה של תעשיית הוויסקי הסקוטי נגועות בבומים, הידרדרויות, מיזוגים והשתלטויות אגרסיביות. 

בגישה השיווקית אשר התבססה על   20-בנוסף לכך, היסטוריה זו עוצבה  על ידי המפנה בסוף המאה ה

ם מקומיים  מקורות מידגשים רומנטיים על אוטנטיות המוצר, קרובות זה כלל מיתוג הוויסקי. לעתים 

תמכה בערכו   מותג הוויסקיל שנוצרהושיטות ייצור מסורתיות שהועברו מדור לדור. ההילה הרומנטית  

השיווקי כמצרך מותרות. צילומיו של רועי קופר, ברמיזתם על רומנטיות המקום, לכאורה מזכירים את  

יפיקציה של הפרסום. הוא אין הוא מעוניין בתעשייה או בשוק או במיסטהפרסומות, אך זו אינה כוונתו. 

 ספציפיים יכולים להפוך לנופים של הנפש. איך הדימוי נתפס כמטאפורה, איך נופים פיזיים  בחוןל שואף

 

התעסקות זו עם המטאפורה מגדירה את שלושת החלקים של הטרילוגיה "לאכול מבשר הלוויתן" אשר 

ימת בסדרה הנוכחית. צילומים של החלה עם "אטלנטיס", המשיכה ב"הצוקים הלבנים של דובר" ומסתי

אמורים  – איילההים מהחוף הפורטוגלי, צוקי דובר מהים ומזקקות בספייסייד ו -מקומות מסוימים 

עבודות  להעביר מיתוסים מקומיים, אך בנוסף הם טומנים משמעויות רחבות יותר על הניסיון האנושי.

פול  -ל אחת מהדמויות ברומן של ז'אןמזכירים את תשוקתה שמהסדרה "הצוקים הלבנים של דובר" 

, לעוף מעל הצוקים הלבנים בזריחה כשהוא בורח מצרפת  (Iron in the Soul) "מוות בלב"סארטר,  

  תקופת המלחמה המתקשרב את מיתוס הגבורה הבריטיתהדימויים מעוררים  ,. בנוסף1940הכבושה של 

דרך הקישור לאזכורים התרבותיים, הופכים הצוקים הלבנים לחלום, אך בסדרה של קופר    .לצוקים אלה

     הם גם חמקמקים ברמה הויזואלית, נעלמים אל תוך האור, וכך אולי מסמלים תשוקה אנושית באופן כללי. 

  



ימויי  צילומי המזקקות פועלים באופן אחר. כפי שציינתי, הם מאזכרים אבל גם מתרחקים מתולדות ד

ואת האנגליות הציורית  (Constable)  מזכירים בכוונה את צבעוניות ציוריו של ג'ון קונסטבלהנוף. הם 

לחשוב שעבודותיו של    אירוניזה . יהיה (Constable Country) של מה שקרוי "הכפר של קונסטבל"

של דרום אנגליה.   הרמות הסקוטיות דרך עיני מסורת ציורי הנוף  -קופר באמת מתעסקות באתר המצולם 

שילוב של רמיזות מיתיות על מנת ליצור משהו חדש האך אין זה באמת חשוב. הדבר המשמעותי הוא 

המבודד בנוף מעלה אסוציאציות של הצבעוניות האנגלית המיתית יחד עם  האדםמבנה בדימוי הצילומי. 

"  slainte mhath, כמו ה"בריאות טובהלא השתייה ל המשמעויות התרבותיות של וויסקי והרמת כוסית. 

הגאלי, אלא הרמת כוסית כללית יותר לאלה שאינם בין החיים, כפי שמציעה הכותרת של הסדרה "לאלה  

בצילומי  כאן ניתן לזהות באופן ברור יותר את התחושה המלנכולית והעזובה שהיו אמורים להיות עמנו". 

 . זוהי תחושת האובדן של האנשים שאינם עמנו.איילה

 

, החיים, הצופים, חסרונם בולט ב"אחרות" המוזרה של הצילומים עצמם. הדממה של  אינםאנשים ה

. החיים יכולים לשתות לחיי  החי מרחיקה מהם את הצופההנופים, במיוחד כשהמזקקות נראות מרחוק, 

ובן . במיםאלו שאינם, אך אין הם יכולים להתחלף עמם. הם גם לא יכולים להצטרף אליהם למרות הגעגוע

  –הזה, בדומה לשתי הסדרות האחרות בטרילוגיה, צילומי המזקקות מדברים על משהו שלא ניתן להשגה 

, הרצון להיות שוב עם של הצוקים הלבנים קשר הלאומי המיתיל  שאיפההחיפוש אחר אטלנטיס, ה

הצדיקים  במהלך החיים האנשים לא מגיעים למיצוי מלא. הם לא זוכים לאכול מבשר הלוויתן כמו המתים.

. הגאולה לא מגיעה, וכאן הצילומים מתייחסים התלמוד יסיפורעל פי   ,סעודה הגדולה באחרית הימיםב

לחמקמקות השלום והצדק ולחזונות משיחיים מסוכנים. יחד עם זאת  –למקומו של האמן כצלם בישראל 

 נשאר הפוטנציאל להציע משמעויות בעלות רלוונטיות רחבה הרבה יותר. 
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