יעקובתז

דפנה

rn׳\  rrלפרום את גבולות הפריים ,והגואל
"מדובר בצילום
המצלמה לברוא ,לתעד ולספר"
^/אלות וזד^ות על כוחה של
ד״ר איילת

כהן,

הבוגרים

ראש

החוג

photography

שנןיד״ר איילת כהו,
במכללה
$DN2$לתקשורת $DN2$צילומית
רת

אני

מספרת על
הדסה,
לתקשורת צילומית במכללת
שמוצגת בגלריה הקוביה ושבה מנסים היוצרים לפרוץ

תערוכת

ראש החוג לתקשו־
$TS1$לתקשורת$TS1$

מהקירות וחיים ברשת,
בבלוגים ,בסרטי ויראו ובמערכי
תצוגה מורכבים .היצירות המוצגות בתערוכה מציעות,

ראשון

למשל ,התבוננות אירונית במוזיאונים סובייטייםלמדע

ותקשורת חזותית ,וכן

הפומפוזיות שלחללי

האקדמית הד זה בי־
$TS1$בירושלים$TS1$,

$DN2$בירושלים $DN2$,חוג שמציע תוכנית ייחודית לתואר
רושלים,
תקשורת
שמשלב ביןצילום,
מציעללומדים בומסלולי
התמחות בתחומי התיעוד
וצילוםהעיתונות,הצילום המסחרי והפרסומיועיסוק
מסורתיים וחדשים.
במודלים חזותיים במדיה

בצד

המגמר את

השתאות מהטבע

התצוגה(בעבודתו של
חיים

סשהטמרין),

מבט על

מחזור

שמהבהב באקווריום זכוכית(בעבודת הוויראו

ומחשבות על

חנהמימוני)

של

תנועהועל קיפאונה ,בע־
$TS1$בעבודתה$TS1$

קוריאל.
$DN2$בעבודתה $DN2$של רותם
בודתה
בחיבורים אריאלעוזרי שיבץ אתצילומי
מתמקדים
המחקר שלי
תחומי
משתף את
בבלוג שמיועדלחולי סוכרת ,שבו הוא
שונים בין מילים ודימויים חזותיים .אני מגלה
המתכונים ,גם בסיפורים אישיים.
חיבורים כאלה בגרפיטי ,בהומור,בצילום עיתונות ,הגולשים ,לצד
ספיר הוברמן בחרה לאצור תערוכת תצלומים של
טלוויזיוניות ובמהדורות חדשות .אלה
בכתבות מגזין
צלמים יהודים
הנושאים שבהם התמקדתיבלימודי בחוג לתקשורת
ופלסטינים ,וחמוטל וכטל מציעה
גרסה משולבת של פני הקיבוץבצילומים של סבתה
באוניברסיטה העברית ובתקופת הפוסט
ועיתונאות
ושלה .עמרי טלמור מבקש לבטאבעבודותיו ביקורת
ברקלי ,שם ראיינתי סו־
$TS1$סופרים$TS1$
באוניברסיטת
דוקטורט שלי
ארכיטקטורה ונוף אורבני,
חברתית באמצעותצילום
$DN2$סופרים $DN2$וכתבתי על ערבי קריאה בחנויות ספרים.
פרים
המזון

מכיוון שאני עוסקת בעיקר בכתיבה ,אחת ההנאות הג־
$TS1$הגדולות$TS1$

ומבט

אחר על

מיתוסים,

מסגרות

המוקפרים שלו

"אחת
הגדולות
לי
ממלאת היא

ההנאות

שמזמן

התפקיד

מקור והעתק בחבר־ היש־
$TS1$הישראלית$TS1$

שאני

החיים

$DN2$הישראלית $DN2$ניתן לראות בעבודתו שלאיל תגר.גלי
ראלית
$DN2הגדולות $DN2$שמזמןלי התפקיד שאני ממלאת היא החיים בס־
$TS1$בסביבתם$TS1$
דולות
מצלמת הווה-עברמעורטל בקיבוץ ,וההבהוב ההיס־
$TS1$ההיסטורי$TS1$
$DN2$בסביבתם $DN2$של אנשים סקרנים ומוכשרים ,שיוצרים דימויים
ביבתם
לויט ,שחוזרת
$DN2$ההיסטורי $DN2$הזהעולה גם בעבודתה שלדניאל
טורי
מפתיעים ומחבריםבין ידעמקצועי ,התעדכנות מתמדת
הצילום.
ותהייה על הדרכים החדשות שמוצאלו
אל החומריות המתקלפת של פניהצילום,ואל הדי־
$TS1$הדימויים$TS1$
$DN2$הדימויים $DN2$הראשוניים המרצדים מתחת לשבכה שגולפה
מויים
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מקצועי,

לשם

אורי

אלעד

ואירית

מציעים
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העכשווית .העבודה שלהם",סול־
"$TS1$סולתגית"$TS1$

מגלריית הקוביה אנימלווה את הפקת התערוכה הקבו־
$TS1$הקבוצתית$TS1$,
בטכנולוגיה
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מתרחשת

במרחב

אפשרותלייצר מש־
$TS1$משפטים$TS1$

נ״ר(אינסטגרם) ומציעהלצופה
בדיוק כמו שנהוג באינסטגרם.
$DN2$משפטים $DN2$המורכבים מתמונות בעולם שבוטילה
פטים
בתערוכה מציגים  12מבוגרי החוג ,המייצגים דור חדש
הן שוות ערך והשפה נבחנת מחרש .כאלה ,כך אני
בצילום :מדוברבצילום המבקש לפרום אתגבולות
הפריים,והשואל שאלות חדשות על כוחה של המצלמה
מקווה ,יהיו בוגרי החוג לתקשורתצילומית בעתיד:
לברוא דימויים,לתעד מציאות חייםולספר סיפור.
יוצרים מקוריים ומיומנים ,שנעים בחופשיות בין ערוצי
העבודות שמוצגות בתערוכה עוסקות
הצילום ,מדיום העוברתהליכי

המדיה השונים.

השתנות מהירים ,מה־
$TS1$מהמסורתי$TS1$

לדיגיטלי ,והמצוי כיום כחלקבלתי
מסורתי
$DN2$מהמסורתי$DN2$
היומיוםשלנו .המציגיםשואלים שאלות על טיבו של
הצילומי,ככליבעל כוח המפיץ דימויים למרחב
המדיום
נפרד מחיי

הציבורי ,אך גם כמדיום העוסק בחקר סביבת העבודה/
חיים/מציאות
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