
  
  
  
  .בועז לניר/  " בעמק אנשים "
  
  

  ".  בעמקאנשים" -חדשה  םצילומיבועז לניר מציג סדרת 
קבוצות - לאורך שנים אני חוקר את הזהות הישראלית דרך קהילות חברתיות מוגדרות ותת"

עובדי ", "נערים בפנימייה דתית ובתיכון קיבוצי", "האנשים בקבוץ", "עולים חדשים: "שלה
  ".אסירים"ולאחרונה "  בתעשיית המתכתפועלים", "מטבח

לצלם את חזר  לניר .2012 - שצולמה ברובה בבתערוכה בכברי מציג לניר סדרת צילום  
" עובדים זרים"הפעם הצטרפו גם צילומי . עשה זאת לפני עשורכמו שחברי הקיבוץ ותושביו 
  .יהודים וערבים, שמתפרנסים בקיבוץ

בחיי השיתוף והשוויון ומעבר , חות החיים הקיבוצייםאחרי עשור לשינויים משמעותיים באור
, מנסה לניר לבדוק האם חלו שינויים ויזואליים בקהילה הקיבוצית. לצורת חיים אחרת

  .ומציב את סימני השאלה האלה בפני הצופה המתבונן, להםבדמויות ובפרטים המתלווים 

  ?מה מוביל אמן לתעד את האנשים סביבו, נשאלת השאלה
מה . אחרים בעזרת צילומי דיוקןהך לקבוצת אמנים שבחרו לתעד את חייהם או חיי לניר שיי

שמייחד את צילומיו של לניר הוא תיעוד החברה הקיבוצית שנעלמת מהנוף הישראלי בנראות 
  . וכיום היא מקבלת פנים אחרות,"הקיבוצניק"שהייתה מוכרת כמראה 

  
פחד שהדור הולך ונעלם וגם מה" .הקיבוץותיקי  עם צילום לדבריותיעוד חברי הקיבוץ החל 

חברי קיבוץ קשישים שהחיים אלה היו ": ומוסיף, "הרצון שלי לא לשכוח ולהשאיר סימןמתוך 
כל אלה , הקמטים, המבטים, העמידה, הפנים. לשו וחרטו על פניהם סימנים כמו בחומר

ומי חתונה או צילכמו בהם אינם אנשים מפלסטיק . ספרים על חיים ארוכים ומלאי תוכןמ
 תיעוד דוקומנטרי היסטורי -יתכן וצילומים אלה יהיו נקודת ציון " -". אלבומים משפחתייםב

?  בעתיד גםהאם האנשים יראו כך. ואולי גם במדינת ישראל, של אנשים בתנועה הקיבוצית
שאותו אני מנסה ,  סימן שאלה גדול עבוריו זה? םבהתנהגות,  החיצוניתתםבהופע, םבלבוש
  ". וןלבח

 מקטלג.  של האנשים בקיבוץחוקר באמצעות המצלמה את האיקונוגרפיה/מתעד/לניר מצלם
  )1(.בין התיעודי לטיפולוגיונע , ממיין

  

לניר גיבש . אמנותיפרטי בין צילום עיתונאי לצילום לאורך השנים הצילום של לניר מתחלק 
מצב בחירה ב ,לםפיתוח פישדורשת כמו בעבר  ,לבן-שחורב צילום תבמשך השנים שפ

  .טקית-ואסתטיקה לואו, ידני, אנלוגי
ובקלות גם . הקלות הבלתי נסבלת של המצלמות הדיגיטליות מאפשרות לכל אדם להיות צלם

לניר בחר במסע ארוך שנים של מחקר הדומה למחקר אנתרופולוגי . ליפול לקלישאות בצילום
  . ובמסע צילומי שכבר כמעט לא נראה במקומותינו

 ,דיאן ארבוז -ת עיתונאים בעבר דיבר לניר על השפעתם של שני הצלמים האמריקאיםבראיונו
ארבוז שפעלה במחצית . בכךגם לניר הצליח . שניהם יצרו נוסחי צילום מובהקים, וארווינג פן



 בעיקר של ראשונה של המאה הקודמת ניסחה צילום ישיר חושפני ומטריד 
 -השימוש במרחבי השחור, "האחר" רגישותה וישירות  מבטה על .אנשים חריגים בחברה

  . לניר אכן השפיעו על  כל אלה ,  הקומפוזיציות,האור, לבן
 

  ללא . קשת אפוריםולבן -בצבעי שחור, הצילום של לניר מציב מראה מול החברה בה הוא חי
  . ללא דרמות, צנום, בצילום צנוע. ציניות וביקורת

  . נאספו במהלך השנים חושפים גם את בדידותו הקיומית של הצלםשסדרות הדיוקנאות 
התמונה מקרב את הצלם  אקט הצילום ופיתוח ".חברים"מתמלא ב,  חלל העבודה- הסטודיו 

מתאר  , סופינאתיקה והאי בספרו .אל הדמות מעבר לאותו קליק שממנו הכל התחיל
את התפישה האקזיסטנציאליסטית של הבדידות כרקע למחקרו על  עמנואל לוינסהפילוסוף 

 גם -.הדעת לשבור את גלמודיות ההוויה ובו טען כי אין בכוחה של .אודות היחס לזולת
  )2.( ניתן לראות פעולה המנציחה בדידותבמעשה הצילום

  
הדמות שמשתפת פעולה עם לניר בוחרת מחד את אופן ייצוגה ומאידך לניר מנווט אותה 

  . הוא עושה זאת במינונים עדינים שנראים לא נראים. לאותו ייצוג שחשוב לו לחשוף
מים ערכים לניר מפעיל על המצול ":1989 -כתב על תערוכת דיוקנאות של לנירחיים מאור 

המודעת לצילום , אמנותיים מורכבים היוצרים מתח בין התדמית שיוצרת הדמות המצולמת
   ".לבין תכונות אופייה הנחשפות

אני מנסה לתת לצופה את שלושת רובדי , בהעמדה האחת והיחידה שלפני המצלמה" - 
וגם את הנגלה את  .מדמותומה שהוא רוצה להיות ומה שהחברה קולטת , מה שהוא. האדם
  ". הסמוי
, רגישותבראייה ובהבנה שמדובר בצלם שמצליח לבטא התבוננות בצילומים מלווה התהליך 
פסק הזמן שלניר יוצר ברצף חייו של אותו , גם השקט. המצולםסבלנות וסובלנות כלפי , כבוד

   . מאפשרים לשני הצדדים רגעי הגות על הקיום עצמו ושלהמצולם
  
  

............................................................................................................................  
תקופה שבה הצילום , יש להבחין בין אופי הצילום כפי שהיה עד שנות השבעים של המאה העשרים )1(

  .הוא צילום סובייקטיבי במודעש  הצילום העכשווי לבין, הטיפולוגי שאף להראות נקודת מבט אובייקטיבית

 מחשבות על הצילוםבספרו . בימוי הסצנה המצולמת מהווה שאלה מורכבת שמחזירה אותנו לרולאן ַּבארת

תצלום הדיוקן הוא שדה סגור של : "דן בארת בשאלה המהותית הזאת) 18' עמ, 1991, ירושלים, הוצאת כתר(

אני בעת ובעונה אחת מי שאני מאמין ,  לפני העדשה .יוצאים זה לקראת זה ומעוותים זה את זה - .כוחות

מי שהצלם סבור כי הנני ומי שאותו צלם משתמש בו כדי להציג את , מי שאני רוצה שזולתי יחשוב שהנני, שהנני

, )1995, עם עובד, הוצאת ספריית אופקים (הצילום כראי התקופהבספרה , גם סוזאן סונטאג." מלאכתו

שאלת הבימוי אף מחזירה אותנו אל שאלת האובייקטיביות או .  הצילוםעוסקת באופיו המנצל של

  . הסובייקטיביות של תוצאת פעולת הצלם

' האוני, מאגנס, ירושלים, אפרים מאיר: תרגום, שיחות עם פיליפ נמו: אתיקה והאינסופי עמנואל לוינס )2(

  1982, העברית
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