
שלמה אברהמוב: על מילים וצילומים
על תיאוריה ופרקטיקה בצילום עכשווי 

תיאור הספר
ספרו של שלמה אברהמוב יתמקד בשני היבטים של עבודותיו. הראשון, הוא ייצוג של צילומי האמנות שלו מעשרים 

משמעויות  על  פילוסופיים  הרהורים  כמייצגת  הצילום  תפישת  את  מאפיינות  אלו  עבודות  האחרונות.  השנים 

קיומיות תוך כדי התבוננות באובייקטים פשוטים למדי כמו פרחים או פירות. מבחינת ההקשרים ההיסטוריים 

שלהן, העבודות מתייחסות לציירים כמו זורבארן, סזאן ומוראנדי וכן לאחד מגדולי הצילום במאה התשע עשרה, 

רוג’ר פנטון. מבחינת הרלוונטיות העכשווית שלהם, צילומים אלו בהחלט מתייחסים לטענתו של מייקל פריד 

בספרו “מדוע צילום חשוב כאמנות יותר משהיה אי–פעם”:

“ברצוני לטעון שצילום המובן באופן זה עשוי להיחשב כמדיום אונטלוגי, או במלים אחרות: 

שגופי העבודה המסוימים שתוארו כאן אינם רק מוארים על–ידי מחשבה אונטולוגית, אלא הם–

עצמם מעלים תרומה פוזיטיבית למחשבה כזו, או לכל הפחות תורמים להבנה נוספת - שכלול, 

אפילו העמקה — של הטקסטים הפילוסופים הנדונים כאן”

בהקשר זה, הצילומים שלי מייצגים את ייחודו של הצילום ביחס לטקסטים פילוסופיים בכך שהם מאפשרים 

להגיע  גם  אולי  זה,  באופן  יום–יומיים.  באובייקטים  התבוננות  כדי  תוך  עמוקים  בהרהורים  להתחיל  לצופה 

לנשגב ואף למטפיזי מתוך הסביבות השגרתיות ביותר. 

ההיבט השני שהספר יעסוק בו, הוא המחקר התיאורטי על משמעויות בצילום בעבר ובהווה, נושא בו 

אני עוסק בצורה אינטנסיבית בשנים האחרונות. מחקר זה, בין היתר, מפתח את ההבנה וההטמעה של המונח 

“ההבהרה הצילומית”. מושג זה בא להביא לתפישה פרדיגמטית חדשה, אשר הופכת על פניו את התפישה השגרתית 

של ה”שקיפות הצילומית”. 

היבט תיאורטי נוסף אותו הספר יחקור, הוא הקשר בן הנארטיבה שנוצרת על ידי דימויים צילומיים ובין 

דימויים מנטאליים שנוצרים על ידי נארטיבה ספרותית. היבט חשוב זה בא לביטוי לראשונה בגוף הצילומים 

שייצר ז’אק אנדרה בוייפארד עבור הספר “נדיה” של אנדרה ברטון, אך הוא לא נחקר לעומק עד היום. למעשה, 

הנמצאות  והדקויות  המשמעויות  את  המתאר  הסופר,  של  מבט  בין  סינרגייה  ליצור  ינסה  זה  בהיבט  המחקר 

במציאויות בהן הו צופה לבין הצלם אמן, המנסה לתאר חזותית היבטים דומים או לחדור על הסמוי בתוך הנראות 

השגרתית והיום יומית. 

תיאורטיים  היבטים  ובין  פרקטיים  היבטים  של  סקירה  בין  מקורי  בשילוב  הוא  זה,  ספר  של  ייחודו 

סוזאן  ברגר,  ג’ון  בראת’,  רולאן  כמו  בולטים  כותבים  בוחנים  כשאנו  היוצר.  של  הייחודית  מבטו  מנקודות 

באופן  ביטוי  לידי  באה  איננה  היוצר  של  הצילומית  שהתודעה  לראות  ניתן  למשל,  קראוס  רוזלין  או  זונטאג 

בלתי אמצעי מכיוון שאין באפשרותם לעשות כך. דוגמא נוספת לפער זה בן חוויית היוצר ולמודעות התיאורטית 

שלו, אפשר למצוא בספרו האחרון של ג’יימס אלקינס “הצילום מה הוא” )2011(. יותר ויותר אנו רואים, כי 

ופילוסופית כאשר  יש נסיון לבנות מערכים של חשיבה אונטולוגית  בחזית התיאורטית של הצילום העכשווי, 

המדיום המרתק של הצילום יכול לתרום להבנתם ופיתוחם באופן אוטונומי ואינהרנטי. היות וגישה זו מהווה את 

מהותו הקונספטואלית של הספר, נראה כי הרלוונטיות שלו היא מעבר לחשיבות המקומית והוא יכול לתרום גם 

לפיתוח רב השיח הבין לאומי בהקשרים של תיאוריה ופרקטיקה בצילום עם ההשלכות הפדגוגיות הנגזרות מכך. 

הטקסטים המקוריים בספר יופיעו בעברית ובאנגלית.


