
בתרגום ,Photomontage מצרפתית פוטומונטז',

הרכבה. - מונטז' צילום, - פוטו הוא לעברית

לעברית. פוטומונטז' המילה את לתרגם נסיונות היו

לאור העברית ללשון האקדמיה הוציאה 1968 בשנת

Photomontage ובמילה  צילום"  למונחי  "מילון

משובצת. תמונה תרגום: מופיע

אילן ומשה טל שאול ד"ר  של  הצילום בלקסיקון

Photomontage במילה ,1984 בשנת לאור שיצא

מורכבת. תמונה תרגום: מופיע

אלה מונחים לאמץ מוכן היה לא הצלמים ציבור

הלועזית במילה זה צילום  תחום  לכנות והמשיך

פוטומונטז'.

תצלומים מספר הרכבת פוטומונטז' היא יצירת מעשית,

אחד. בתצלום

הצלמים כי הציירים טענו הצילום המצאת מראשית

המציאות בסך הכל מעתיקים את יוצרים אלא אינם

הצלמים כי טענו כבר הפוטומונטז' הולדת ועם

מעתיקים את הציור.

וכו' פרחים עננים, עץ, בית, במכחול מוסיפים ציירים

בתצלומים. אותם מוסיפים צלמים ואילו

ובראש רבים  בסוגים מבחינים יצירתי בצילום 

פוטומונטז'. יצירת היא לדעתי, הפירמידה,

מאד מסורבל הצילום היה  המצאתו, בראשית

ציירים, היו מתוכם בו. רבים עסקו מאד מעטים ולכן

הבסיס להם שהיה כך ציור, למדו לפחות או

וכו', וכו' זוויות פרספקטיבה, קומפוזיציה, -

ששני פלא זה אין לכן ולציור. לצילום המשותף שהם

פוטומונטז': ייצרו אשר הראשונים היו ציירים

;(Oscar Gustav Rejlander) רג'לנדר גוסטב אוסקר

.(Henry Peach Robinson) רובניסון פיץ' הנרי

 

Oscar Gustav Rejlander
לכינוי זכה שבדיה, ,1813 יליד ,Rejlander

האמנותי". הצילום של "אביו

ציור ולמד בשבדיה כללי חינוך קיבל Rejlander

והחל התיישב באנגליה 1853 ברומא. בשנת ופיסול

תפיסות דחה הוא שהקים. באולפן בצילום לעסוק

טכני. או מדעי כמדיום לצילום ביחס קיימות שהיו

של אמנות, למעמד הצילום את במאמציו להעלות

מיצירותיו ברבות ציור. של בחיקוי תמונות צילם

נגטיבים מספר ידי שילוב ציוריים על אפקטים ביצע

מעל ומעבר היו והתוצאות בודדת בהדפסת תמונה

ישיר. צילום של לתוצאות

Two Ways of Life ביותר, המפורסמת יצירתו

שילוב ידי על ייצר 1857 משנת חיים) דרכי (שתי

התמונה בודדת. תמונה  בהדפסת נגטיבים  30 מעל

אוצרות בתערוכת אחרות אמנויות לצד לראשונה הוצגה

ויקטוריה המלכה ידי על ונרכשה במנצ'סטר אמנות

אלברט. לנסיך במתנה

את העולם להציג נועדה חיים" דרכי יצירתו "שתי

הפופולרי ברומן  שמתואר כפי לונדון של  התחתון

”Mysteries of London” ריינולד ג'ורג של

רפאל של הציור ועל-פי לונדון)  של (המסתוריות

של אתונה). הספר (בית School of Athens

כדבריו, היו,  בקומפוזיציה המורכבים התצלומים 

ניידות", מלהקות אלמונים שחקנים של "תצלומים

לונדון דיוקני זונות אלה היו כי יותר להניח סביר אבל

התחתון. בעולם זונות של קטנות קבוצות או

רטובים לוחות גבי על שצולמו הנגטיבים 32

תקופה) באותה נהוגה שהיתה הקולודיון (שיטת

שישה נדרשו  כסף. הדפס  על  בקפדנות נחשפו 

שלא התצלום, היצירה. את  להשלים כדי שבועות

סנסציה. לתחושת גרם במפתיע,

תצלום "בהחלט במילים: אותו תאר אמנות מבקר

האמנותית". ברמה מסוגו ביותר הטוב מרהיב....

העירום כי חשו רבים המלכותית, החסות אף על

סירבו להציג והסקוטים ההגינות קו את המצולם חצה

באדינבורו. בתערוכתם התצלום את

סאטון, תומאס הצהיר הסקוטית, החברה על בהגנה

צילום: חדשות עורך

התנהגות יש בהצגת יצירות אמנות, אבל פסול "אין

מלא, בעירום זונות צילומי בהצגת הולמת בלתי

פרט ופרט". בכל

במחלוקת. שנויה היתה מרוכבים הדפסים של הטכניקה

מבויימת של אמנות כי הקומפוזיציה הרגישו רבים

וטענו: המכני" "הצילום למדיום מתאימה אינה

תמונה". צילום במקום תמונה עשיית "זו

.1875 בשנת לעולמו הלך Rejlander.ים
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דרכי חיים) (שתי Two Ways of Life :(Oscar Gustav Rejlander) רג'לנדר אוסקר גוסטב .1857

יצירת
פוטומונטז'

סנואה ניסים מאת:



Henry Peach Robinson
,(Henry Peach Robinson) רובניסון  פיץ' הנרי

כה ברמה חובב 21 צייר בגיל אנגליה, היה ,1830 יליד

המלכותית. באקדמיה היה תלוי מציוריו שאחד גבוהה,
האמיתית. תשוקתו היה הצילום זאת, עם

בעיקר דיוקנים. אולפן בו צילם 1857 הקים בשנת

חיקוי אז שהיו  צילומים לבצע התחיל לכך  בנוסף

כמו תמונות יצר הוא  פופולריים. בציורים  הנושאים

הרעל), בקבוק עם (יוליה Juliet with the Poison Bottle

מודפסים נגטיבים מספר בה ביותר המוקדמת יצירתו

אחת. בתמונה יחד

Fading Away התמונה את הציג 1858 בשנת

שונים. נגטיבים מחמישה מורכבת שהייתה

צעירה נערה של השקט  המוות מציגה  זו יצירה

את מאד והרשימה האבלה משפחתה בבני מוקפת

צופים דמיונו, למרות שהייתה פרי אלברט. הנסיך

להיות כדי מדי כואבת כזו  סצנה כי חשו רבים

המחלוקת, לעומת זאת, תצלום. מוצגת במדיה כמו

ומנהיג באנגליה ביותר המפורסם לצלם אותו הפכה

בצילום. ציוריים באפקטים שדגלה ,Pictorialist תנועת

,(1863) (1861) והסתיו  משאלוט יצירותיו הבאות, ליידי

הדרכה ספר לכתוב אותו שהניעה רבה בהערצה זכו

(אפקטים Pictorial Effect in Photography

המשפיע הספר היה שנים עשרות בצילום). פיקטוריילים

אסתטי. וצילום פרקטיקה על באנגלית ביותר

1892 ובשנת רבים הצטיינות אותות קבל רובינסון

כינה אותה יוקרתיים  צילום אמני עמותת  ייסד

הטבעתי). (הקשר Linked Ring
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(גסיסה) Fading Away :(Henry Peach Robinson) רובניסון פיץ' הנרי .1858

:(Henry Peach Robinson) רובניסון פיץ' הנרי .1863

בצילום) פיקטוריילים (אפקטים Pictorial Effect in Photography



Philippe Halsman
בשנת נולד הלצמן) (פיליפ Philippe Halsman
לצרפת. עזב 1930 ב יהודית. למשפחה בריגה 1906
מוניטין וצבר לאופנה מגזינים  עבור צילם שם
בצרפת. ביותר הטובים דיוקנים מצלמי כאחד
רך, במיקוד דיוקנים  צילמו אשר אחרים  לעומת
חדים. דיוקנים צילם הלצמן באופנה, אז שהיה
למרסיי. הלצמן ברח לצרפת, פלשו הגרמנים כאשר
לארה"ב. ויזה השיג איינשטיין אלברט ידידו בעזרת

המגזין "לייף". צילם עבור שם

הסוריאליסטי סלבדור דאלי. את הצייר 1941 פגש ב

היא ”Dali Atomicus" המפורסמת יצירתו

מעופפים, חתולים שלושה נראים בו פוטומונטז'

מעלה. קופץ וסלבדור דאלי הושלכו מים ממנו דלי

למראה אדיש  נשאר לא מאד, רבים כמו הלצמן, 
דאלי של לעומתם, השפם דאלי. אולם, של השפם
בהם. העיקרי העניין וגם לתצלומיו השראה היה
דאל" של "השפם הספר 1954 בשנת לאור יצא כך
של האמן. הייחודי של השפם שונות 36 תמונות שכלל

הטלוויזיה רשת ע"י הלצמן הוזמן 1951 בשנת

ביניהם מפורסמים אנשים לצלם NBC והרדיו

דרג רמי ואישים מונרו מרלין את הכוללים שחקנים

ניקסון, הדוכס והדוכסית משפחת פורד, ריצ'רד כמו

וציין: קופצים באוויר אותם הוא צילם מווינדזור.

לבו תשומת לקפוץ, מאדם מבקש אתה "כאשר

מפניו, נופלת והמסכה לקפיצות  בעיקר מופנית

בתצלום." האמיתי מתגלה שהאדם כך

כינה אותה בקפיצה צילום של פילוסופיה פיתח הצלם

"הקפיצה", ספר פרסם 1959 בשנת .”Jumpology”

של צילומים 178 ו- Jumpology בהגדרה דיון בו

קופצים. סלבריטאים

צ'רצ'יל, וינסטון היצ'קוק,  אלפרד  של תצלומיהם
"לייף". מגזין שער תצלומי היו ופיקאסו קנדי ג'ון

” Popular Photography" המגזין ציין 1958 בשנת
הגדולים בעולם". הצלמים "עשרת הלצמן ברשימת את
בצילום. חייו מפעל על  אות  קיבל 1975 בשנת
העולם. רחבי  בכל הוצגו תצלומיו תערוכות 
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היצ'קוק אלפרד (פיליפ הלצמן): Philippe Halsman

”Dali Atomicus" :(הלצמן Philippe (פיליפ Halsman

פוטומונטז' ליצירת הלצמן פיליפ של בצילום אחדים שלבים



ויצירותיו היצירתי בהיבט רק בצילום עוסק רז הצילום",יוסי לעיתים קרובות במגזין "עולם מתפרסמות
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אריה בן יצחק
שתי בין להפריד חייב  אני זו כתבה  המשך לצורך

פוטומונטז': ביצירת תקופות
צילום); סרטי גבי (על הכימי הצילום עידן

הדיגיטלי. הצילום עידן
בשתי זהה הפוטומונטז' יצירת הסופית, בתוצאה

היצירה שונה לחלוטין. התקופות, אולם תהליך
צלמים רק בפוטמונטז' התנסו צילום סרטי בעידן
תמונות ועיבוד סרטים פיתוח במעבדת מצויידים
הפוטומונטז' יצירת  חושך. בחדר נערך  והביצוע

ויותר. ימים חודש ולעיתים אחדים ימים נמשכה
מבוצע התהליך זאת, לעומת הדיגיטלי, בעידן
בלבד. בשעות נמדד הביצוע וזמן מלא באור במחשב
בפוטומונטז', הצילום רבים התנסו המצאת מראשית

גבוהה. לרמה אמנותית ממש הגיעו אחדים אולם
לדעתי, הצלם בן אריה, הצילום, יצחק בעידן סרטי
פוטומונטז'. ביצירת  בארץ ביותר הטוב  הישראלי
הדיגיטלי) הצילום (לפני השמונים בשנות אותו ראיינתי

מאד. אותי הרשימו ויצירותיו
הלצמן השיב כי השתתף בסדנה של פיליפ לשאלתי,
במסגרת בדרום-צרפת אשר ארל בעיר שנערכה
Les rencontres internationales de la photographie

של הצילום). (המפגשים הבינלאומיים
להתרשם הזמין אותי והוא בביתו בנתניה ביקרתי
צילום, סרטי  פיתוח מיכלי הכוללת ממעבדתו 
תמונות, לפיתוח קערות נגטיבים,  להגדלת מכונה
ביצוע כי גילה לי הוא הדרוש. וכל הציוד כימיקלים
עבודה. ימי חודש לפחות היא פוטומונטז' כל יצירת
מאד. רבות פוטומונטז' ביצירות המשיך מאז
ובעולם. בארץ רבות  בתערוכות הוצגו  יצירותיו
מיצירותיו. להנות יכולים באינטרנט בשמו באתר

משכמו ומעלה. אמן ספק ללא הוא בן אריה יצחק



ב א ז
ץ ר ה
ויוסי

רז
ב א ז

ץ ר ה

ב ת כ

קבוע

33 לפני שנוסד מאז הצילום" "עולם במגזין

שנות 70 משך לקוראים. ידוע ולפיכך שנים

בו, התחומים בכל זאב עסק בצילום קריירה

הצילום. של האמנותי בהיבט גם וכמובן

לאוניד פדרול
רבות תרמה לשעבר המועצות מברית העלייה
עבורי, הפתעה היתה  וזו  בארץ  הצילום  לאמנות
הירודה ציוד הצילום את רמת היטב בהכירי
השלטונות על אשר הטילו המגבלות וגם כל
של צילום בתערוכת ביקור  בכל הצלמים.

מחדש. מופתע אני עולים

מברית עלה אשר גבוהה מאד ברמה צלם-אמן
אני פדרול. לאוניד הוא לשעבר המועצות
פוטומונטז' יצירות כי זו בכתבה אותו מציין

הגבוהה. ברמתן אותי הרשימו שלו

.1994 בשנת מאוקראינה עלה פדרול ליאוניד
תערוכות עשרות והציג צלם-אמן היה שם כבר
לה וזכה ומחוצה ברוסיה צילום בינלאומיות
הצילום. אל נמשך צעיר מגיל רבים. בפרסים
מפרכים בטיפוס בסיורים כאשר השתתף גם
בעליות אפילו תשוקתו), זו (שהייתה הרים

ממצלמתו. נפרד מעולם לא ביותר הקשות

לצילום המחלקה את מנהל הוא בישראל
בנוסף אביב. ברמת  ישראל ארץ  במוזיאון
יפו, העתיקות אמן בערים כיתות מוביל הוא

יהודה. ובמדבר ירושלים, קיסריה, עכו,

המקראית ההיסטוריה עם מדינה ישראל,
חדשה, יצירתיות בפניו פתחה העתיקה,

ומתוחכמת יותר. עמוקה יותר

כצלם בפרוייקטים ארכיאולוגיים השתתפותו
מגזין ידי  על שאורגנו קומראן, במערות 
הייתה  ,2002 בשנת ג'יאוגרפיק  נשיונל 
המסע במהלך  להתפתחותו. מאד חשובה 
המעניין המלח,  ים אזור  ידי על  הוקסם
אמנותי. לצילום ביותר המסובך וגם ביותר

זה, באזור תמונות אלפי צילם לאוניד
בתערוכה 2007 בשנת הוצגו מתוכן ארבעים

במוסקבה. ירושלים" של "הצל

רק בגלל המלח לא ים פדרול הוקסם מאזור
בשל גם אלא שלו, האגדית  ההיסטוריה
דופן. יוצאי והאמנותיים הטכניים האתגרים
לאמנים. חדשה לגמרי דופן יוצאת התאורה
אפקטים האור יוצרים החדים של הניגודים
פסטל וגווני מורכבים בהירים צבעים של

במהירות. המשתנים מפוזרים רכים
ים המלח" של "נופים הסדרה תמונות מתוך
בישראל, הגדולים המגזינים בכל פורסמו
ג'יאוגרפיק. נשיונל ובמגזין ואוקראינה, צ'כיה
הסריט סופר רוני  התיעודי קולנוע  במאי
שלו והפרוייקט פדרול  ליאוניד  על סרט

בטלוויזיה. הטבע ערוץ עבור

המלח, ים צילום אודות הרחבתי אמנם
התחומים בכל צלם-אמן לאוניד אולם
כאן המוצגות שלו פוטומונטז' ויצירות

זאת. ממחישות

החלון
היכן אדם?
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שטיין זאב
בלבד. אחדות שנים לפני לצלם החל שטיין זאב

הצילום. אל משיכה גילה לחייו החמישים בשנות

העזה, הצילום לאהבת לצילום  ממשיכה דרכו,

בתצלומים לביטוי  באה והיא מאד קצרה  היתה

של המגזין גיליון בכל המוצגים ביופיים מרהיבים 

הצילום". "עולם

היסודות ואת לצילום ספר  בבתי למד לא זאב

אותם ויישם מהר חיש (אוטודידקט) לבדו למד

רבות צילום בטכניקות  התנסה  גם הוא  בהצלחה.

אותן יישם בהצלחה. ואף

כאשר והעמיקה  יותר עוד גדלה לצילום אהבתו 

"פוטושופ". התצלומים עיבוד תוכנת את גילה

בפוטושופ. עיבוד עובר שלו תצלום כל מאז,

היתה זו כי ונראה אמנות למד לא אפילו זאב

בלי שהיה ער לכך. החוצה חבויה בו עמוק ופרצה

העזה צלם-אמן. אהבתו עצמו מכנה את לא הוא

המגזין וקוראי הרף ללא לצלם אותו ממריצה

גיליון. מתצלומים בכל הצילום" נהנית "עולם

עוסק אינו מדוע שאלתי את זאב לערך שנה לפני

מאד, עמוק חוש אמנותי פוטמונטז', הדורשת ביצירת

טעיתי! ולא הצלחה... תהיה לו בכך שגם תחושה מתוך

היה האחרון הצילום" "עולם גיליון של השער תצלום

למדינה. העצמאות יצירתו ליום פרי פוטומונטז'

מעידות כאן המוצגות הבודדות יצירותיו

בצילום הגבוהה האמנותית רמתו על הן אף

מעטה, התלבטות לא לי היתה כי חייב להודות ואני

יצירתו. פרי הרבות מתוך לבחור מה
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