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"Once there was a tree…and she loved a little boy. 

And everyday the boy would come 
and he would gather her leaves 
and make them into crowns 
and play king of the forest. 
He would climb up her trunk 
and swing from her branches and eat apples. 
And they would play hide-and-go-seek. 
And when he was tired, 
he would sleep in her shade. 
And the boy loved the tree very much. 
And the tree was happy. 
But time went by. 
And the boy grew older…" 
*(The Giving Tree is a children's picture book written and illustrated by Shel Silverstein). 

 
 

טעוני קונוטציות  ,מורכבים מדימויים וסמלים שוניםהתצלומים  .בטבעהמתרחשים  פנטזיה תצלומייוצר  ,שלומי ניסים

כל אלו  .ואגדות ך"סיפורי התנב ,איקונוגרפיה נוצריתב, במיתולוגיות, בספרות ,בתרבותשמקורן ומשמעויות ארכיטיפיות 

המהווים בסיס לתרבויות שונות בשילוב עם פנטזיה הנשענת על מאגר דימויים  ,ובידיוניתמחוברים יחדיו כסצנה בודדת 

 . קולנועימסרט פריים נלקחה כ ראה כאילונה, אישית של האמן

 

 ,כיפה אדומה :ביניהן, אנקדוטות סיפוריות הם מכילים. רבת אסתטיקה ויופי, ונרטיבית מספקים איכות חלומית ותצלומי

דמותה של  .כפיר אריות העל עץ ובידישובה דמותו של טרזן  .הזאבעל ידי בלב חורשה ירוקה נטרפת ברגע השיא בו היא 

 ִּבְתָיה או שמא זו י אמויבידחבוק  ,התינוקמשה  .הירוק ששרד את השריפה יערה לעברוצופה שרוף ענף יין עומדת על 'ג

 ,בין עצי הזית ופיעהמ ,דמות אלה אחרת  .שועטת ובידה חץ וקשת ,ארטמיס-האלה .קני סוףסמוך לתיבה בין  ,בת פרעה

דמות תצלום בו . "קריעת הים"כי "בזיקה לסיפור התנ, סוס ורוכבו הטובעים בין הגלים .רכוב על חמור לבןהנשי כמשיח 

אריה  תצלום שלו .שיר אהובת הספן הנשכחת - ממתינה לאהובה שלא יגיע ,ניצבת על שרידי ספינה טרופה בלב ים נשית

 . המרגשים את כולנו ,מיתולוגיות וסיפורים ,מפליאים לנסח ויזואליתתצלומיו  .לבן נוכח במבט אנושי

 

 

 ,ביחס הרמוני עם הטבע והדמויות מצויות ב. בעלי יופי נשגב הינם ,הנלכדים בעדשתובראשיתיים ה ףנוהמראות רבים מ

נצחיות מעצם המפגש להופכות  ,העצום סבכי היערין מתהלכות בה ,רותיזעהדמויות ה ,"אדם וחוה" - כך למשל בצילום

 ציוריהם שלה את מזכיר ,יופיו הנאצל של הטבעאת בצילומיו גישתו הרומנטית  .ההרמוני עם הנשגב הבא לידי ביטוי בטבע

ליצור אוירה פיוטית של הנוף  בציורי ביקשוש ,19-מאה המה ציירי הרומנטיקה האמריקאית - "אסכולת נהר הדסון"ציירי 

.משתלבים בהרמוניה הטבע ובני אדם הפסטורלית בסביבה  ,הטבע הרומנטי  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_book
http://en.wikipedia.org/wiki/Shel_Silverstein


, חזרה אל סיפורים מיתולוגייםב העוסקים ,ידועיםעכשוויים  צלמיםעם בהתכתבות  ,קראילהכמו כן עשויים , תצלומיו

חיפוש דרך במציאות אולי לשם , המאדירות את הדמויות סצנות מבוימות באמצעות, כיות"איקונוגרפיה נוצרית ותימות תנ

 .מורכבתה הווהה

דוגמנים כדמויות קדושים  יםמהמצל )Pierre et Gilles( יל'צמד הצלמים הצרפתי פייר וג ניתן לציין את צלמיםמבין אותם 

 David( לה־שאפל דייווידהצלם  אתוכן  .בסגנון תאטרלי המדגיש את הייצוג המלאכותי, מסיפורי מיתולוגיה שונים ,נוצריים

La Chapelle(  סותרים דימויים ומושגים ,חזותי עמוס בסמלים באמצעות ייצוגוזוהר היוצר פנטזיה צילומית של יופי 

 .מחיי האורבניות היומיומית בשילוב מקורות אחרים ,איקונוגרפיה נוצרית ועםסיפורי הברית החדשה  עםובהתכתבות 

ומבקש להפנות את מבטנו לעבר חיים  .הכלכלית היומיומית ,מציאות החברתיתלמפנה עורף , בתצלומיו ניסים שלומי

 .ההצלה והקסם קיימים, התקוה, בהם היופי ,נטולי זמן, אחרים

 

המחייבת שלבי הפקה ארוכים , שלומי מחויב לשלמות הסצנה הרעיונית אותה הוא מבקש לביים וללכוד, בתהליך עבודתו

כתר עשוי עליי  םלחלק ,"קסם האלים"משוחים בכהמוצגים באפיזודות הצילומיות  הצילום גיבורי, איתור הדמויותב כרוכיםה

 ,עיבודתהליך הלעיתים בכאשר ( .הנצחי והיפה ,בגופם הנערי חשופיםלבושים באדום ארגמן או מוצגים , זית לראשם

 איתור הלוקיישןב כמו כןההפקה כרוכה  .)זכרון נעורים נצחיים שתבטא ,רומנטית ונוסטלגיתמעוניין ליצור אוירה שלומי 

ומעל הכל סבלנות ונסיונות , צבעה תמטיזצירדלוצמת הטבע והתייחסות לע, העדשה, הנכונההטבעית התאורה , המדוייק

 שלומייחד עם זאת  .עשוי לקבל איזו איכות ציוריתעד כי  ,רגע מבוים ולעיתים אף מטופל .לכידת הרגע שלא ישובל רבים

צילום  יעניק חויה שלתצלום התצא משליטה כך ש מבויימתה ומייחל שהסצנה ,גם לאינטואיציה ולמקריות להתרחש כווןמ

לשם בניית מציאות חדשה המשרתת אותו בהשגת אותה שלמות תהליך מורכב של חשיבה ותשומת לב לפרטים . יתיעוד

 .בדיונית פנטסטית
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