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החזרה הכפולה של שוקה גלוטמן
התערוכה החוזרת של צילומיו של שוקה גלוטמן מ 1984גם מספקת מבט
מחודש של האמן על מקום שהשתנה מאז ,וגם מחזירה את הצופה של 2013
אל סוג המבט של התקופה ההיא
גליה יהב

20.04.2013
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בשנת  1984חזר שוקה גלוטמן לישראל מלימודים בלונדון.
הוא שוטט וצילם .התוצאה הוצגה בתערוכה “מסע” ,שאצר
עודד ידעיה בגלריה קמרה אובסקורה .התערוכה הנוכחית
היא הצגתה בשנית ,בדיוק מירבי כפי שהוצגה אז ,אותם
פרינטים באותו אופן תלייה  סדרתיות רוחבית הפורשת
פנורמה אפית בגלריה ,שרשור כמעט קולנועי של פריימים,
סטורי בורד .דבר בה לא השתנה .ובכל זאת ,כל ההקשר
שונה ,הנסיבות .בהכרח מתבקשת פרשנות אחרת או
לפחות נוספת.
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איזה סוג מבט מופעל על ישראל של שנות ה 80מצד הצלם המצוי “בדרכים”  של צליין?
תושב חוזר? תייר מזדמן? מבקר? עובר אורח? ב 1984אירעה פרשת קו  .300ממשלת
אחדות ברוטציה בין פרס לשמיר ,טלויזיות צבעוניות ומכשירי וידיאו במסגרת כלכלת בחירות
בעת נסיקתה של אינפלציה תלת ספרתית ,עליית יהדות אתיופיה ,שנת מותם של הבאבא
סאלי ,אנסל אדמס ומישל פוקו 1984 .הוא גם הקוד העתידני המסורתי לבדיקת עוצמתה
של משטרת המחשבות ,מפלס השליטה של האח הגדול באזרחיו ,מספר המסמן את
אהבתו של האדם לשלטון .במבט מן ההווה אל תודעת הצלם של אז מתבררת היכולת
הביקורתית של גלוטמן .כמה אהבנו את המשטר כבר אז .כמה חיכינו לו והתקשטנו בו ,איך
עמדנו דום לבד בבית.
בהתבוננות כיום בסדרה יש משום חזרה כפולה .זו חזרתו של גלוטמן ,המביט מחדש
במקום שהשתנה בזמן שנעדר ממנו ,בוודאי חלקים ממנו מוכרים ,מראות יציבים וקבועים,
חלקם מראות זרים ,חדשים .וזו שיבת הצופה של  2013לסוג המבט שהופעל באמצע
שנות ה ,80חושף תודעת זמן ,סוג שיח צילומי שהתנהל אז ,אידיאולוגיה תקופתית של
המבט.

היחסים הסבוכים בין חצר הרב פינטו לשוטרים
בכירים עולים על שרטון
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אצא לי השוקה :תערוכה לצלם שוקה גלוטמן 10:59 | 11.04.2013
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התערוכה מלווה בשתי אמירות על תמימות  האחת בגזיר עיתון ,ביקורת שכתב על
התערוכה יחיעם גל ב”תל אביב” ,ביוני  ,1984כותרת המשנה שלה" :הסתכלות תמימה־
רכה של גלוטמן על עצמו־עצמנו" .השנייה מצויה בטקסט של האוצר העכשווי יוחאי רוזן:
"קפסולת זמן ששימרה את רוח התמימות של הצילום הישראלי בשנות ה."80

נושאים
אמנות צילום

חשיפה :בלוג הצילום של הארץ

אלא שהמסע של גלוטמן לא לוקה כלל בתמימות .בקטלוג תערוכת “ ”709070שאצרה
רונה סלע במוזיאון תל אביב ,היא מתארת בין השאר את "הצלמים החדשים ,אלה שחזרו
מלימודים בחו"ל בסוף שנות ה 70ולא השתלבו במגמות המושגיות שרווחו בישראל
וב'חזרה לציור' שהתרחשה בשנים אלה” .מאמרו של גלוטמן“ ,מעבר למסגרת” ,מצוטט
אצלה" :היוצרים הצעירים שפעלו בארץ היו צריכים להתמודד עם מורשת צילום שטיפלה
במציאות באופן ישיר כצילום מגויס ,היינו ,צילום בשירותן של ‘אידאות נשגבות’ .בהתייחסות
למציאות הם ראו אנכרוניזם" .גלוטמן מסביר את הרצון של צלמי התקופה להיפטר מ"נטל
ההתמודדות עם המציאות החיצונית ,עם כל כובד המשקל החברתי והלאומי".
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מתוך התערוכה :שוקה גלוטמן ,ללא כותרת.1984 ,

בניגוד לצלמים אחרים שאותם הוא מונה ,הוא דווקא לא התכנס לביתי ,למשפחתי ולאינטימי
בבחינת בריחה מהפוליטי החולש ,אלא יצא למה שאפשר לקרוא לו מסע קינה .זהו מסע
ביקורת הציונות ,הלאומיות והלאומנות ,הקיטוב החברתי והמעמדי ,ההדרות ,ההזחות הצדה
והנישולים .התוצאה  תחביר של צילומי התנגדות.

האזינו || הזמרת שתגרום לכם לבכות
אמיר אשר  //רשם קול 16:52 14.1.2014

זו אלגיה לאנשים פשוטים ,עניים ,מצויים בשולי החברה ,אזורי ספר ופריפריה ,שווקים
ותחנות אוטובוס ,קיוסקים וחולין ,טיולי שבת ויום־יום אזרחי ,לא מעוצב ולא מפואר ,לא חגיגי
ולא ייצוגי .גלוטמן מראה שכל אלה מגויסים ,שבויים בסדר היום הלאומי ,גם לו רצו  מעולם
לא היה להם סיכוי להתנהל מחוץ לו.
פרוייקטים מיוחדים
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מתוך התערוכה :שוקה גלוטמן ,ללא כותרת.1984 ,

במסלול הנדודים נמנע גלוטמן מכיכרות עיר ,מדרך המלך ,מישראל הראשונה .רוב הצילומים
עוסקים בסימניה הזנוחים של ישראל השנייה והשלישית ,ישראל הלא רשמית ,מראה את
הסיפור שהישראליאנה אינה ששה לספר אותו לעצמה ,להודות שהוא על אודותיה .ועם
זאת ,ההתמקדויות הצילומיות ברגעים קטנים ,פעוטים ,באנקדוטות לכאורה ,מתהפכות על
ראש הצופה  כל אחד מהפריימים מצליח להפוך למטפורת ישראליות קודרת ,דווקא מתוקף
שוליותה ,שכבר ריסקה אותה מבפנים או שעוד תרסק בהמשך.
אפקט הנבואיות או ייאוש האחרית המרירה אינו תלוי בהחלטת הצופה לאיזו נקודת זמן הוא
נצמד  זו של אז או זו של ההווה .כי כהנא עוד יגיע .וחומת ההפרדה תיבנה .והשקל יופחת
והאינתיפאדות יפרצו וכך הלאה .כרגע ,בלימבו של שנות ה ,80מבעד ל ,2013רוצה
הצופה להיאחז בתקווה המופרכת של כל מה שעדיין איננו בפריימים האלה ,להכחיש את
סימניהם התחיליים ,אבל אי אפשר .הם כבר שם .חצרות אחוריות של עזובה מנוקדות
במופעי תעמולה לכל מה שעוד יבוא.
במספר לא מבוטל של צילומים מופיעים דגלי ישראל כמו באקראי ,כתפאורה טבעית.
למשל ,בצילום של מפגש בין שני קירות חומה ,בראש האחד גדר תיל ומעל השני קצוות של
שישה דגלים .אולי בית מעצר שלא ידוע מאיזה צד של החומה צולם ,מהחצר הפנימית כלפי
חוץ או מהחוץ “החופשי” כלפי מה שחסום לעין בפנים .בצילום אחר של מגרש כדורגל
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מאולתר בשדה תלויים הדגלים על הגדר משני צדי השער ,מאזנים את הקומפוזיציה,
מייצבים אותה .חלון הראווה של סלון אדית לחזיות עטור שרשרת דגלונים .חוף ים נפלא,
סוכת מציל ,שלושה דגלי ענק .בצילום נוסף הדגל נוכח בהיעדרו  קיר בית ספר יסודי
מקושט בסמל המדינה ,חוזה המדינה ,ההימנון הלאומי .כיתוב ותמונה וילדים משתוללים
למרגלותיהם .תחת הכיתוב “מגילת העצמאות” ו”דגל המדינה” חסרות המובאות החזותיות.
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עוד בתערוכות חדשות

עוד בתערוכות חדשות

הצלמים דניאל צ'צ'יק ורובן
ברולה יוצאים למסע משותף
בתערוכה משותפת מציגים הצלם דניאל
צ'צ'יק ועמיתו הצרפתי רובן ברולה צילומי
מסעות שערך כל אחד מהם ,בארצות
שונות ומנקודות מבט אחרות
איתן בוגנים 14:56 15.1.2014

אולף קונמן :לצייר  60ציורים בו בזמן ,בסטודיו אפוף
טרפנטין
בין שתי ערים || ההפריה ההדדית של אמני וינה וברלין
למה נבחר השם " "Royal Bitchלתערוכת בוגרים
משכן אמנים הרצליה || וידויים בתערוכה
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מתוך התערוכה :שוקה גלוטמן ,ללא כותרת.1984 ,

בצילומים נוספים המדינה מגיחה באופן עקיף  בצילום פסטורלי נוסח “ארוחת בוקר על
הדשא” נחים חיילים ,רובצים בלי חולצה ,מעשנים .מאחוריהם משאיות .בצילום אחר ,יום־יום
אורבני של בניינים ,תמרורים ,שילוט ומודעות בחירות המכריזות “אמת” ,חנות מוגפת ושער
נעול ,במרכז הפריים חייל ,ידיו בכיסים ,צועד קדימה אבל מביט אחורה ,פניו ממוסגרות
במודעת אבל המודבקת על הקיר מאחוריו כהילה ישועית .בצילום נוסף נראה פנים מזנון
פשוט ,מאוורר תקרה וארגזי משקאות ,למעלה על הקיר תלויות תמונות מנהיגים מצופפות,
בדומה לתחביר התמונות של גלוטמן עצמו .צילום אחר צולם מאחורי קבוצת אנשים בתחנת
אוטובוס ,שפת גוף של המתנה ,הם נראים מבעד לזגוגית התחנה .כולם ,הם והצלם
המחכה מאחוריהם ,מביטים על הכנסת שמעבר לכביש.
והנה האידיאולוגיה של המדינה :קבוצת נערים מצולמת מאחורה ,אולי תהלוכה או הפגנה,
אחד מהם סוחב ארגז גדול שכתוב עליו “פחד” .לצד לוח זמני רכבת ישראל תלוי פוסטר
"מנע מעשי חבלה ופיגועים" .ילדים מוכרים סברס מעגלה מאולתרת .דחליל עטוי כאפייה
במרכז שדה ,זרועותיו קרש אופקי ,כמתקן צליבה .פועלי יום יושבים על מדרכה ,פניהם
מוסבות לפנים הצילום .צילום של טלפון ציבורי נטוע בחולות ,בקצה העליון של הפריים
מציצים מרחוק ,בקו האופק ,בתי שיכון צפופים ,הבלוקים הידועים לשמצה שהטלפון הוא
האואזיס שלהם ,הקשר ה”ציבורי” של הפריפריה המנותקת.
גם מה שנחווה במבט ראשון כאפיזודי ,לירי או אסתטי־בלבד ברוח הצילום המודרניסטי ,רווי
במתח הפוליטי ,בביקורת חריפה שנמסרת בשקט ,בהפניית תשומת לב ויזואלית.
צילום נפלא של ילד כמעט עירום מחזיק ציפור על כתפו ,אנטי־נמרוד הנשען על עמוד בנון־
שלנטיות ומתמסר לצלם ,מאחורי גבו מגיח אדם מבוגר ,דמות המראה של הצלם ומסוכן
כמותו ,אלא שהוא מתובנן על הנער כמי שמקלקל את דינמיקת ההצטלמות .הדרמה
הארוטית הזאת קורית באזור האפלולי של בניין על עמודים ,במבוך הגיאומטרי שלהם.
בצילום עמודים מקביל לו ,ריק מאדם ,נראה פנים בניין נטוש שבקצהו צילום פוסטר של
עמודים רומיים מפוארים ,לא אלה ולא אלה ימנעו קריסתו המטפורית של הבניין/הארץ.
בצילום מרשים נוסף ,של מקטע דרך ,עשוי בנוסח שזכה שנים אחר כך בכינוי “פילוסופיה
חזותית” ,משכנע גלוטמן שהדרך היא המטרה ,כלשונו .בצדי שביל העפר זרוקים שלושה
צמיגים ,הופכים את העניין לצילום זן שנפגם על ידי החומר ,שחומרי האקטואליה הבוערים
הסיחו את דעתו.
צילום בסטת
אבטיחים מפוצל
לשניים  כביש
המוביל אל סככה
והקיר החיצוני
שלה .הפיצול הופך
את הצילום,
שממילא הוא
שחור־לבן ,לחצי
חשוך חצי מסמא,
חציו מסך החוסם
את העין ,חציו
מעמיק
פרספקטיבה,
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לתוככי התמונה.
שני שטרות תלויים על הקיר החיצוני ,ז'בוטינסקי של  100שקל ובן גוריון של  .50דרמת
הפיצול מתאפשרת משום עמדת הצלם לצדו של המוכר ,של הניצב בשוליים ,מבטו צמוד
לעמדת הסוחר המסתכל על התחבורה ,נייח המתבונן על תנועה .אבל גם זה רק כמעט.
גלוטמן מצלם מחוץ לבסטה ,מאיזושהי פינה לא מובהקת ,כך שגם הסככה היא חלק
מהזירה שלו ,ממופע הישראליות שעליה הוא מסתכל.
זה רק מקבץ מסוים מתערוכה הכוללת מספר גדול של צילומים נפלאים ,כל אחד מהם
מספר סיפור מורכב ,מטריד ,בעל גוון ייחודי ,על היחסים בין שמחת חיים לחוסר אונים .הפה
ושם בארץ ישראל של גלוטמן אינו מחפש אחר הדבק הישראלי .לא ישראליאנה קאנונית
הוא מבקש וממילא לא אותה הוא מאתר .זה צילום הדפוקים והזרוקים ,מצולמים לרוב
מהצד או מאחורה ,רבים מהם כוללים צל  של הצלם ,של אחת הדמויות או של דבר מה לא
נראה המאפיל ומנקד ,מעכיר ומנגע את המצוי באור .זה לא צילום האור הישראלי הידוע,
אלא נוכחותו של השליח המבשר את החושך הישראלי.
גם השימוש ב”מסע” אינו נאיבי כי אם שימוש מודע במלה הטעונה תרבותית בהיסטוריית
מסעות קודמיו ,מורכבת מהיפנוזת נדודים שקרסה בשיבה לבית המאכזב ,שובר הלב,
מקצבה הוא של דממות ותופים .עמדתו הנוודית ,מתבוננת על סימני הלאומיות כסימני דבר,
מדבירי היחיד ,חוסמי שפתו.
בהמשך פיתח גלוטמן את הסגנון הקודר ,העוסק בשיבושי לוחות זמנים ,משחקי כרונולוגיה
ונקיטת סרקזם כלפי מופעי הלאום ,במיוחד כלפי המבט התיירותי הכולל ייפוי והכחשת
מציאות ,טפיחות עצמיות על השכם ונרקיסיזם המשווק כהיסטוריה רשמית .ב 1988הציג
את התערוכה בעלת השם האירוני "אלבום ישראלי" וב 1999כלל במיצב שהציג במוזיאון
תל אביב את עבודת הווידיאו "מצעד  ’68צועד לאחור" ,בו הוקרן שידור הטלויזיה הראשון
ברוורס ,הולך אחורה ,מחזיר את הזמן ,את השטחים.
המאפיין הצילומי של מפעלו הוא הדה־פטישיזציה ,כלומר  הצבת המתח הפוליטי במרכז
הפריים .גלוטמן מראה בנדיבות במה התעניין לפני כ 30שנה ,כשהיה סקרן לגלות מי
משניהם ,הפרטי והממלכתי )או האנושי והלאומני( ,ינצח .זה סיפור הקונפליקט ביניהם.
המבט הכפול ,הראשון המתבונן החוצה והמבט העכשווי ,המתבונן בעצמו המתבונן ,יוצרים
תערוכה מורכבת ,חושפנית ,יפהפייה ועצובה מאוד.
שוקה גלוטמן  "מסעישראל  ;1984מבט מחודש" .אוצר :יוחאי רוזן .גלריה אינדי
בתל אביב )יהודה הלוי  .(57שעות פתיחה :ימים שני־חמישי,11:0014:00 ,
 ;16:0019:00שישי ושבת .11:0014:00 ,עד 7.5
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