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לב עשייתו בניצבת הופמן, אוׇרן לנוכח עבודותיו של תכופות ?", שעולה ו רואיםחנאנמה "השאלה 

ה אנו מביטים באשליש ,המטרידהמלווה בתחושה  תצלומיושל  מהנהוה לב-שובהה יופהיהאמנותית. 

ומתבררת זו תחושה גוברת  ךכ ,מיםתצלובוננים בתנו מאשככל י. הנסתר על הגלובה רב שת אופטי

, בפני שטח עוסקות הופמן עבודותיו של. השל ואינטגרלי אלא כחלק מהותי ,של העבודה כאפקט לא

על או -מקבץ העבודות בתערוכה מציע מעין מבט. בפרצפציה ובקומפוזיציה בזיקה למדיום הצילום

 ממישוריםהבנויים , תצלומים אלה. יצירתוב תח ומשכללמפ ןמשהופ ,חתך של פרקטיקת הצילום

הצילום  הצילום ולכפות על ייצרמש תהשטחה הטבעיל "להפריע"מאפשרים להופמן , בלבד פיזיים

ה המצלמ, הצילום כנגד עצמו בהפניית, כך. לושת יוותהמהות הטכניות רת על התכונפעולה שמערע

לגרות , מיוןאת הד לעורראופטיים שבכוחם  תעלולים קסמים או; אשליה ותעתוע לדימויים ש יקהמפ

   .ולהפתיע
 

בדבר החיקוי  יסודיותוסלות נוגעים בשאלות דיים המפהימסדרת וחים הפר התצלומים מסדרת

ותם של הדברים בעולם, שבון על נראלתת דין וח בא שאינוחיקוי זהו  .ס)(מימזי האמנותי של הטבע

נארית, מבוססת על יסודות הפרספקטיבה הליה ,תיתונה תמשל הבניי מתוחכםומושכל אלא מערך 

קט והן בין כלל ובייקט לאוביין אבי ןה ,יחסים מדויקיםעל של אובייקטים ו עתמיודבחירה על 

ילום הצש המקורמוצגות בתערוכה, הרות סדים מהבשתי .עולםהוחלל ה, מצעבין ההאובייקטים ל

 של פסל לבן-ורחש : תצלומיאחת ריחוק תגרר מדותביואף , טבעחיקוי של העצמו לחקות הוא  מבקש

עשויים ה מלאכותיים ם, ופרחי]Donatello[ דונטלו האיטלקי אמן הרנסנס שלן המטביל יוחנדוד ופסלי 

  .יטתסינבד משי 

 בשתי הסדרותואכן,  .אמנותהשל  היסוד בשאלות פמןשל הו עניינו שני נושאים אלה מעידים על

הערך היחסי של ה"דיזניו"  נועניישת במערב, מחשבת האמנו לוננים שאחד הפולמוסים המכ דמהדה

 –" ורה"קולזה של המת עול ,רקודמים לביצוע הציוה נהרישומי ההכשהאמן חוקר באמצעות  התמה –

פרקטי בסיס שיח זה המשיך לשמש  הצבע ותהליך הציור עצמו.נאמן של הטבע באמצעות החיקוי ה

חיקוי אל יאיד אתעמם יים והמסורת נושאיו את חור זניצשהרי חאגם ת, למחשבת האמנואורטי יתו

נקשרת תמה זו  ,המודרניסטיים בגלגוליה אמנותי. יוםכמדבמעמדו  צילוםוונטי גם ללנעשה רו ,הטבע

עקבותיה ניכרים ו, יצירה של עומק ונפח על מצע שטוחהשטח התמונתיים ופני  בדבר מחשבותב

ביסודם של  .צבעצורה ו ם שללערכי תיותת, רוחניות ואיוהמקנות תכונות סימבול שונותאוריות יתב

 ,יזיק פיגמליונאותו  להתחקות אחר סיוןינה אר,, בין השעומדהמפעלים האמנותיים והתאורטיים הללו 

תעשע ברצינות פמן מש. הוואמינותו אמיתיותוקיומו, מבטיח את  מנכיח את, שמפיח רוח חיים בדימוי

 תחתשנמ ,יםוניסרטי דבק צבעשויה הע ,וזיציהאגרמה של קומפדי רטטמשהוא שכ ,האלהת רעיונוב

של  מפוסלותה ידייםה אתצבע ב מכתיםאו כשהוא  ;לםלעובלו שלא ינמים על פרחים מושלרחת נמו



, האבןך בתוני רוחו שראה האמן בעיהדמות  לא את אותלרו ,הן באמתאותנו להביט ב ומכריח דונטלו

   .יממשה יתאמנו, את חומר ההשיש ת גושאאלא 

 

בס ם של פינות שהופמן בנה מלוחות גתצלומי ובהה נוספת בסדר וזה מתהפך על ראש מהלך

נוצר  המודלת הפינו תצלומיבמתוך הדימוי, נחלץ מודל הפרחים והידיים צלומי התאם ב .ועיםצב

הופמן  .מארגןטלג ומק מדיוםת הצילום כתפיס על רוערעך יש בכ ילום.אובייקט לצבמיוחד כדי לשמש 

מצדיקה את קיומם ו םנכיחה אותפעולת הצילום שמאלמלא  ,מקור או מהות נעדרימייצר מודלים 

 ונותרת .האמן לבהנחרץ של  גורלו; ה של אהבהפעול היאהזאת  תהמלנכולי הפעולה .הקונקרטי

 ?למציאות ביחס מצולם, גוף כל –כה ובהשל, אלהה יםטיקאוביה יםכן נמצאהי התהייה,
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