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 לנה גומון:צילום הצבה
 הדפסות.ר. ע:הדפסה
צ ו ו ת ג ל ר י ה ר ו –א ר ט
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תערוכה
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 יואב פיש:התקנה
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 קרינה ריידר ולאון עמרן:חתן וכלה
 רון סטרק:צלם בתים ״הום סטייג׳ינג״
 נועה להבה, בועז להבה:צלמי חתונה
תודות
. אחי ואחיותיי היקרים, הוריי, נגה, הילה, טל, פרננדו:למשפחתי
, אלן נובוגרודצקי, ונסה ריידר, נדיה ריידר, רובן ריידר,פאולינה גלר
 אליענה, הדס חסיד, מני פיליפ, שי רטנר,בכר- אורית אדר.מרי ולאון גלר
.עובדיה ורד חרותי וקארין קזאז
.מוקדש לרחל שליטא ושיקו כץ באהבה אינסופית
הוצאת גלריה רו–ארט
 תל אביב,3 שביל המרץ
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וצילום החדרים המבוימים לצורך שיווקם.

קרן גלר ק ו ר ל

מה הם חיים טובים? ראויים? איך נראים יציבות ואושר? איך נראה הווה המוכן

היטב לעתיד? בתערוכה החדשה של קרן גלר ,האמנית שוב פורטת את הסבל

והמופרכות המצויים במבנים חברתיים .הפעם ,היא מתמקדת בטקס חתונה

צפון-אמריקני וב"הום-סטייג'ינג" – ריהוט ואבזור של בתים המוצעים למכירה

לאה אביר

למשנהו – היא מסרבת ל"רגע המכריע" בכך שהיא מתעקשת על הרגע שקדם
לו ועל זה שלאחריו .היא מתעכבת על זקיפת הגו ומתיחת השפתיים ,חושפת
את המאמץ ,את המופרכות ואת המלאכותיות שכולם עמלים להסתיר.
משפחתיות ,אהבה ,חברות ,זוגיות – כל אלה נחשפים כעבודה ,כחובות

אורכו הבלתי נסבל של טקס חתונה קנדי .מבלי להתעכב על רגע הנישואין

או על חגיגת הנישואין עצמה ,היא מביאה לפנינו עשרה סרטים שמתעדים

מקרוב את ההתקנה הארוכה לצילום לכל אורך יום החתונה – הכלה מצטלמת

עם החתן ,הכלה מצטלמת עם בני משפחתה (בהם תינוקות וילדים) ,הכלה

מצטלמת עם הגברים בלבד ,הכלה מצטלמת עם שושבינותיה ,כולן לבושות

שמלות בצבע קורל (שתפס את מקומו ככותרת התערוכה) 1,ולבסוף – הכלה

זורקת לשושבינותיה את הזר והן קופצות לתפסו .האישה הלבושה לבן,

בעבודה המרכזית ,המחולקת למספר סצנות ,גלר פורטת לפרטיו את

חברתיים וכסמלי מעמד גנריים שהיחיד עמל להציג כתוצאות ייחודיות של

המבנים החברתיים שמייצרים את דימויי העבר ,ההווה והעתיד שלהם.

בחירה אישית.
מלכתחילה ,שלא כמו פעולותיו של צלם החתונות ,פעולותיה של גלר
אינן מכוונות לקהל מכיר ,קרוב ,שיזהה את הדמויות והתצלום יעורר עבורו
סיפור אישי ומוכר 2.הסרט של גלר אינו מיועד לאורחי החתונה או עורכיה,
אלא כמעט לכל אדם אחר .בכך היא מכריחה את התצלום להיפטר מסממניו
האישיים ,הפרטיים ,והופכת אותו למסמך חברתי קולקטיבי .גיבורי הטקס
המשפחתי ,כמו הדיירים הנעדרים בבתים למכירה ,מגלמים בגופם את

המכריזים על הקומפוזיציה ומכוונים את ביצועה.

שאיפורה מותקן וחיוכה עייף ,חולקת את מוקד העבודה עם צלמי החתונה,

צילום החתונה ,כמו תצלומי הבתים המאובזרים ,מבקש למסור יותר

שני הטקסים – החתונה ושיווק הבית — זקוקים לצלמים מקצועיים,

והמצלמה של גלר מתייצבת לצדם .היא אינה רק מתארת את התפקיד

המרכזי של הצלם בהבניית הטקס אלא גם מעקרת מן האירוע כולו את

הרגע המכריע של צילום הסטילס ,שכל המשתתפים מתכוננים לקראתו .גלר

מצלמת בווידאו את ההתקנה לצילום הסטילס ואת המתרחש בין צילום אחד

מאשר אירוע חד־פעמי – אורח חיים' ,לייף סטייל' .בשתי העבודות מבליטה
גלר את עקרון ההכפלה והחזרה – הזוג והסדרה .ב"קורל" ,ההכפלה
נוכחת בכל ,כאשר משתתפי הטקס השונים ,אורחי החתונה או עדיה,
משכפלים את הזוג המתחתן בלבושם ובהעמדתם וכך מבססים את מעמדו
החדש – השושבינות האחידות ,הנבדלות מן הכלה בצבע שמלתן הזהה,
הופכות לסימן לסטטוס הקודם של הכלה ,שהיא עומדת להותיר מאחוריה

עם הינשאה .היסטורית ,שימשו השושבינות בטקסים קדומים כפיתיון דמה

עבור רוחות רעות או אנשים של ממש שישנה סכנה שיחטפו את הכלה

או יזיקו לה .בנוסף ,הן שימשו ומשמשות עדיין כ"פמלייה" ,משמרות את

תפקידן הקדום כמשרתות או שפחות ,כחלק מרכושה של הכלה (או של

אביה ,ליתר דיוק) ,עדות למעמדה המוצגת לראווה בטקס .גם הגברים בטקס

שומרים על קוד לבוש אחיד ,כך שהבינאריות המגדרית שמגלם הזוג ממשיכה

ומהדהדת בפמלייתם בזמן שהתינוקת ,הילדות הצעירות ,והנשים המבוגרות

(כולן לבושות קורל) מבשרות את המבנה המשפחתי המובטח .גם ב"הום-

סטייג'ינג" ,ההכפלה והסדרתיות בולטות בכפילות כריות הספה ,האביזרים,

ואפילו התמונות המצוירות שעל הקירות .הדוֹמו ּת טמונה בכל ומסמנת

את הקשר בין האירוע האישי ,המשפחתי ,הקהילתי לבין הסדר החברתי,

הלאומי ,הדתי והתרבותי .ההתלבשות ,ההתגנדרות ,ההתקנה של העצמי

והסביבה לכדי קודים קריאים ,בהירים ומבטיחים – כל אלה בולטים כערכים

בעסקאות חליפין ,הנרקמות תחת כסות התשוקה להשתתף בסדר החברתי.

[“ ]1קורל חי” הוכרז כצבע השנה של  2019על ידי חברת
הצבעים פנטון .לדברי החברה ,הקורל החי “מחבק
אותנו בחום והזנה כדי לנחם ולעודד אותנו בסביבתנו
המשתנה כל הזמן” .צבע הקורל החי מתואר כחברותי
ונמרץ וככזה ש”ניתן למצוא אותו בסביבה הטבעית
שלנו ובאותו זמן הוא מציע נוכחות מלאת חיים
ברשתות החברתיות” .לפי סגנית נשיא החברה“ ,צבע
הקורל החי מאשש את האופן בו צבע מסוגל לבטא את
החוויה הקולקטיבית שלנו ולשקף את מה שמתרחש
בתרבות הגלובלית ברגע הנתון”.
ראו אתר חברת פנטון וכן :אור רוזנשטיין“ ,בואו
לצלול 2019 :תחבר אתכם עם גוון האלמוגים” ,וואלה!,
8.12.2018
[ ]2לדיון מורחב בנושא הנמענים ,המחברים ,המשתמשים
והקוראים של הצילום המשפחתי וצילום חתונות ,וכן
באופן שבו “קשה לומר עד כמה הצילום עוקב אחר
מתכונת הטקס ועד כמה הפרקטיקה הצילומית מכתיבה
ומארגנת אותו״ ,ראו:

Jens Ruchatz, “Public Rites/Private Memories:
Reconciling the Social and Individual in Wedding Photography,” in Sissy Heldd and Stefanie
”Michels (eds.), Memory – History – Archives,
Bielefeld: Transcript, 2018, pp. 177-203.

צילום של צילום

בתערוכה “קורל” של קרן גלר אני מוצאת שני עניינים מרתקים .הראשון

הוא בתחום מה שיכול להיקרא אנתרופולוגיה חזותית .כאן מתעדת קרן גלר

חתונה משפחתית בארץ זרה .היא מכירה את רוב המצולמים ,אלה הם בני

משפחתו של בעלה ,אבל מכיוון שחתונה יהודית בטורונטו היא אירוע חדש

עבורה ,היא צופה בטרנספורמציה שעוברת המשפחה המוכרת ,בתהליך

הכרחי שנועד לצקת את בני המשפחה אל תוך התבנית המקובלת בטורונטו.

לנגד עיניה הם הופכים לבעלי תפקידים מוגדרים מראש ,מעוצבים ומפוקחים.

רחל שליטא

מאורחי החתונה המצטלמים .גם בהן היא מתבוננת כאובייקטים למחקר
אנתרופולוגי ,עוקבת אחרי הדרך שבה הן מתפקדות ברגעים שבהם הן נתונות
לרצות
לפקודותיו הפולשניות של הצלם – הן מופתעות ,נבוכות ,מתאמצות ַ
את הצלם ,את עוזרת הצלם ,את מה שהן מבינות כסיטואציה כפויה מלמעלה
המעמידה אותן במבחן שלא ברור מהו .הרגליים הקטנות בנעליים לבנות
חגיגיות של הבת הקטנה מתעקמות ומתנועעות ,גם כשהצלם רוצה שלא יזוזו,

גלר מוזמנת לטקס גם כבת משפחה וגם מתבקשת לתעד את החתונה

הצילום עצמה.

בתוך אי־הנוחות שהיא חשה במהלך הצילום .ואין מה לעשות ,רק להיצמד

בווידאו ,מה שהופך אותה למשתתפת וצופה בעת ובעונה אחת .כאשר היא

בוחרת לא לתעד את האירוע הרשמי ,אלא לצלם את הצלם המצלם את בני

המשפחה ,בזמן הצילומים ,אנו עדים לעניין המרתק השני – החומרים המוצגים

בפנינו בתערוכה הם למעשה עבודות הוידאו של גלר ולא של הצלם המקורי

של החתונה .האמנית פועלת על פעולתו של צלם החתונה באופנים שונים:

לעתים היא מחזקת אותה ,לעתים מבקרת אותה ,חושפת את מניעיה ואת

המנגנון המייצר אותה ,ובמקרים אחדים היא עומדת משתאה מול הפעולה

הבלתי־מובנת ,מחפשת בעצמה משמעות ,וכל זאת תוך שימוש במלאכת

לאחות הגדולה ,לחשוק שיניים בעיניים עצובות ולחכות שזה יעבור.
אני מתבוננת בצילומי הוידאו שמצלמת קרן גלר ולא יכולה שלא להיזכר
ברולאן בארת .משפטים מתוך ספרו “מחשבות על הצילום” צפים ועולים,
רלבנטיים מתמיד“ .כשאני חש כי העדשה צופה בי ,הכל משתנה .אני מתקין
את עצמי לעמידה לפני הצלם .כהרף עין אני יוצר לעצמי גוף אחר ,מראש אני
הופך את עצמי לתמונה” 1.די לעקוב אחרי עיניה ופניה של הכלה ,הלבושה
לבן ,כדי להיזכר בתיאורו של בארת .הכלה ממוקמת במרכז כל התמונות:
החתונה היא שלה .לנגד עינינו היא יוצרת לעצמה גוף אחר והופכת את עצמה
לתמונה .למעשה ,היא הופכת לגוף אחר עוד לפני הצילום ,כבר בתוך שמלת

המצלמה של קרן גלר איננה יודעת רחם .היא נמצאת מאחורי העדשה

בעיניים פקוחות גם כשמדובר בבנותיה שלה ,המופיעות בעבודה כחלק

החתונה העשויה תחרה שבתוכה היא נעה בחוסר נוחות .בתוך שרשרת
התצלומים האין סופית היא מתאמצת להפוך את עצמה לתמונה העתידית
שתעיד על אירוע חייה .האחריות שלה היא קרדינלית .היא מחליטה ,כפי

שמתאר בארת ,להניח לשפתיה שתעלינה חיוך קל 2.זהו החיוך שבארת

מפרש כהתמודדות עם המוות שטמון בפעולה הצילומית ,החיוך שיימצא

אחר כך בכל האלבומים ,בתמונות שתעבורנה בין בני המשפחה ,מדור לדור.

היא תיראה שם מאושרת ביומה הגדול .בהפסקות הקטנות שבין הצילומים

על ההרים” (שופטים ,י”א ,ל”ח) .בשונה מהנערות המקיפות את בת־יפתח,

נערות מקהלה המלוות את הסולנית.

הנערות המקיפות את הכלה אמורות להיות שובבות ,חסרות דאגה ,שמחות
בשמחתה ,ובתלבושתן האחידה גם חסרות ייחוד ואישיות עצמאית ,כמו

את הציר שעליו תנוע המשפחה החדשה.

הנמצאים אי שם מחוץ לפריים.

היא מרפה את החיוך ,ובעיניים מוטרדות תרה אחרי החברות ובני המשפחה

נערות אלה יכולות להידמות גם לחבורת המעודדות במשחקי ספורט,

ברגע ההכנה לצילום ,הכלה מורכבת מאותם ארבעה מדומים שבארת

מציין ,אשר “מצטלבים זה בזה ,יוצאים זה לקראת זה ומעוותים זה את זה”,

והם “מי שאני מאמין שהנני ,מי שאני רוצה שזולתי יחשוב שהנני ,מי שהצלם

סבור כי הנני ומי שאותו צלם משתמש בו כדי להציג את מלאכתו” 3.היא

מתאמצת בכל כוחה להיות מי שהמשפחה מצפה ממנה להיות – מה שנראה

כמו משימה בלתי־אפשרית .עליה להיות יפה ,אצילית ,קרירה ,בוגרת

ומשפחתית ,שכן עליה מוטלת המשימה למזג את שתי המשפחות ולהוות

שמטרתן להפנות את תשומת הלב אל השחקנים הראשיים ,ולא אל עצמן.
המעודדות לבושות בלבוש אחיד ,מתנועעות כאחת ,אנונימיות ,מלאות
שמחה וחיוניות ,למרות שאינן משתתפות בתחרויות בעצמן .המלוות דומות
גם למשתתפות כרווקות במשחקי הריאליטי שבהם בוחר הרווק את “האחת”
שאותה יוביל לחופה .בבחירתו מקיים הרווק את מה שכל קומדיה רומנטית
מושתתת עליו – הוא מוצא את “האחת” ,אותה הוא חייב לחפש היטב בקרב
מועמדות רבות .הנערות כולן יפיפיות ,לבושות במיטב השמלות ,מאופרות
ותסרוקותיהן מעוצבות ,כדי שנבין שהתחרות לא הייתה קלה ,אבל הכלה

הכלה לבושת הלבן מלוּו ָה בנערותיה ,חברותיה .זוהי קבוצה של חמש

הנוכחית היא בכל זאת המנצחת ,הנבחרת .כמו המתמודדות בתכנית הריאליטי,

עד שבע נערות צעירות ,לבושות כולן בשמלות בצבע שאיננו בדיוק כתום,

אלא מעין ורוד־כתום ,קורל או סלמון ,צבע שהוא גם אופנתי וגם חם (לעומת

קרירות הצבע הלבן של שמלת הכלה) .הקונוטציות העולות כאן הן רבות

ומגוונות :זוהי נסיכה מלוּו ָה בפמליה מלכותית .נערותיה מסובבות אותה

מכל עבר ושומרות עליה בכל תנועותיה .הנערות הצעירות הן אלה שליוו

אותה בתקופת נעוריה ,ועכשיו היא פורשת מהן .לכן הנערות לבושות בצבע

הכתום ,החם והייצרי ,והתנהגותן בצילומים היא ילדותית ושובבה באופן

מופגן .הן מסמלות את עולם הנעורים חסרי הדאגה ,ואת מעשי הקונדסות

החינניים המאפיינים תקופת גיל זו .לעומתן הכלה ,בשמלתה הלבנה ,היא

אמורות להביע שמחה בשמחתה ,ולקוות שגם יומן יגיע בעתיד הקרוב.

הנערות אינן אמורות להפגין אכזבה או צער על כך שלא נבחרו .להיפך ,הן
כאשר צופים בסרטי הווידאו שצילמה גלר ,אנחנו רואים את עבודתו
המאומצת של הצלם באירגון המוזמנים העיקריים של החתונה בתוך תבניות
החתונה הסימבוליות ,שתהוונה אחר כך טקסט חזותי שיעבור מיד ליד,
מדור לדור .אבל בולט לעין עניין נוסף – וזו ההסכמה של המצולמים לציית
להחלטותיו של הצלם .זוהי הסכמה אילמת לכל גחמה שלו .הצלם מזיז ידיים,
משנה תנוחות רגליים ,מעקם את הצוואר ,גורר אגרטל גדול ,מעביר פרחים
מיד ליד ,מעצב את מצולמיו – לא כדי לתת להם הזדמנות להצטלם במיטבם,
או לבטא את שמחתם האישית ,אלא כדי שיתאימו בדיוק לקומפוזיציה

אמנם בת גילן ,אך כבר חצתה את הקו אל עולם הנשיות הבוגרת.

אני נזכרת בתמונה התנ”כית של חברותיה של בת־יפתח המלוות

אותה לקראת מותה .אצל בת־יפתח המוות הוא לא סימבולי – הוא איננו

רק מות נעוריה אלא מוות קונקרטי“ ,ותלך היא ורעותיה ותבך על בתוליה

המתוכננת שהוא הגה ועכשיו הוא גם מבצע .כל אחד מהם מאבד את ייחודו
ונעשה חלק מפסיפס חזותי שנועד להיות רקע אנושי סימבולי לפעולת החתן
והכלה .איש אינו מתמרד כנגד שלטון היחיד של הצלם ,שמושתת לפעמים
בתנועות מהירות ,בלתי מתחשבות ,פולשניות .למצולם אין אפשרות להתנגד.

שלא מצטלמים באותו הרגע .קטעי הווידאו שלה מבוססים לעיתים קרובות

הוא משתף פעולה עם ההגחכה שלו עצמו כדי לא לפגוע במהלך התקין  ,כדי

להיות חלק מהטקס ,חלק מהקהילה.

בתוך מערכי ההעמדה של הצלם ,המושפעים ממסורות מקובלות

בצילומי חתונה והמאורגנים באופן הרמוני וסימטרי ,בולטת התמונה בה

על הניגוד בין שתי הקבוצות הללו – קבוצת המצולמים ,המשתפים פעולה
עם הצלם וכל התנהגותם מובנית ומבוימת ,וקבוצת כל האחרים ,שאינם
עומדים לצילום ולכן התנהגויותיהם חופשיות ורכות יותר .הם צופים בקבוצת

חברותיה של הכלה עומדות בשורה ולמרגלותיהן יושבים בשורה החברים של

החתן .החתן והכלה נמצאים במרכז וכל נערה בשורה העליונה מתכופפת

ולהישארותה בתוך גבולות היהדות.

המצטלמים ,ולמעשה מחכים לתורם .עוד רגע וגם הם יכנסו למעגל המשחקים

מעט ונוגעת בידה בכתף של אחד הגברים (ראו תמונה בעמ׳  .)15מעכשיו

יהיה זה חוג חברים משותף .הזיווג של כל נערה לנער מבטיח חתונות נוספות

בעתיד‘ ,בן לוקח בת ובת לוקחת בן’ .כלומר ,החתונה הספציפית הזאת היא

גם סימן לבאות – הרווקים שהזדמנו לחתונה לא הגיעו רק כדי לחגוג את

חתונת חבריהם .הם משתתפים בתכנון הזיווגים שלהם עצמם .אפשר לשער

שבקהילה יהודית בטורונטו ,עצם המפגש של קבוצת רווקים יהודים עם

קבוצת רווקות יהודיות הוא הבטחה להמשך חייה של הקהילה ,להתרבותה,

וימלאו בעצמם אחר הפקודות.
תצלומי הסטילס המהודרים והמהוגנים ינציחו חתונה שאף אחד
ממשתתפיה לא נכח בה באמת ,יתעדו רגעים שהם לא היו חלק מהם ,אבל
עם הזמן ,התצלומים האלה הם שיהפכו להיות סיפור החתונה הרשמי ,וכל
השאר יישכח לחלוטין .העובדה שהצלם מצלם צילומי סטילס ,אבל קרן גלר
מצלמת את הצלם בוידאו ,מדגישה את חלקה ביצירת התמונה .בעוד הצלם
מנצח על התזמורת המשפחתית שבתוכה הוא כמעט כל־יכול ,הוא הופך דרך
העדשה של גלר ,ללא ידיעתו ,ליעד למציצנות המשבשת והופכת על פניו את

בסצנה בולטת אחרת ,הבת הקטנה של גלר מצטלמת עם שתי אחיותיה

[]1

האירוע שאותו הוא מאמין שהוא מצלם.

(ראו תמונה בעמ׳ .)8על פניה ניכרים התימהון ,חוסר ההבנה וחוסר האונים.

היא מבוגרת מדי וצעירה מדי מכדי להתמרד כנגד הדיקטטורה של הצלם.

אחיותיה מצייתות ,גם היא מצייתת .אבל בעיניה נשקף מבט שמבקע את

התצלום והופך להיות הפונקטום שלי ,אם נחזור שוב לבארת ,שרוחו שורה

מבחינתי על כל הטקס המצולם .המבט הזה תוהה על עצם ההשתתפות

באירוע ,על מקומו בתוך ההמולה ,ומחזיר ממד אנושי אישי ופרטי לדימויים.

בכך הוא גם הופך לחלוטין את משמעות התצלום משמח לעצוב ,ממוכלל

משנית חסרת חשיבות לדמות מרכזית נושאת משמעות.

לאישי ,מתבניתי לחד־פעמי ,ואת נושאת המבט ,הילדה ,הוא הופך מדמות

קרן גלר פולשת בצילומי הווידאו שלה לתוך ממלכתו של צלם הסטילס.

בעוד צלם החתונה טורח ועמל על הקומפוזיציות שלו ועל אירגון המצולמים,

האמנית מוסיפה מטען גדול של אובייקטים ובני אדם שהצלם כלל איננו מודע

לקיומם ,מפני שהם נמצאים מחוץ לפריים שלו ,אבל לא מחוץ לפריים שלה.

בפריים שלה נמצאים כל מי שהזדמנו לאתר הצילומים באותו הזמן ,גם אלה

[]2
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רולאן בארת ,מחשבות על הצילום,
ירושלים :כתר ,1980 ,עמ' 15
שם ,עמ' 16
שם ,עמ' 18
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which is sometimes expressed in quick, invasive, insensitive

Among the photographer’s set pieces, which conform to

motions. The subjects have no way of resisting. They cooperate

the conventions of wedding photography and are harmonious

wear uniform outfits, they move as one, anonymous; they are

bachelor confirms what every romantic comedy is based on – he

and symmetrical, one picture stands out: the bridesmaids stand

with their own mocking so as not to interfere with the proper

finds the One after searching hard among many candidates. All

in a row, while the groom’s male friends sit in another row at

cheerful and lively, but do not participate in the main event. They

the women are beautiful, fashionably dressed, their faces made-

their feet. The bride and the groom are at the center, and each

process, to be part of the ceremony, the community.

up and their hair fixed, to demonstrate how tough is the contest.

bridesmaid in the top row bends slightly and touches one of the

are also like single women in reality shows where the bachelor

But here, the bride is clearly the winner, the chosen one. Like

men on the shoulder (see picture on p. 15). From now on, they will

chooses the One, whom he would lead to the altar. Thus the

contestants in reality shows, the companions are not supposed

all be a common circle of friends. The pairing of each girl to a boy

tale. This particular wedding, then, signifies things to come – the

to show sadness or disappointment over not being selected. On

bachelors in this wedding are not here only to celebrate their

the contrary, they are to express joy in her happiness and hope
When we watch Gueller’s video, we note the photographer’s

friends’ marriage. They take part in their own pairing program.

holds the promise of more weddings in the future, like in a fairy

strenuous efforts as he arranges the main participants into

that their own day will come soon.

symbolic wedding patterns, which will later become a visual

It is conceivable that, in a Jewish community in Toronto, the very

In another significant scene, Gueller’s youngest daughter is

coming together of Jewish bachelors with single Jewish women

captured with her two sisters (see picture on p. 8). Bewilderment,

text to be passed from hand to hand, generation to generation.

positions, bends a neck, drags in a large vase, moves flowers from

incomprehension, and helplessness are evident in her expression.

promises the perpetuation of the community, its proliferation,

one hand to the other, shapes his subjects – not to give them a

She is too old and also too young to deal with the dictatorship

But something else stands out – it is the participants’ willingness

chance to look their best, or to express their personal happiness,

and its continuation within the realm of Judaism.

but to make them fit into his pre-conceived composition, which

of the photographer. Her sisters obey him, and so does she. But

to obey the photographer’s decisions. A mute submission to

he is now enacting. Each one of them loses his or her uniqueness

becomes my punctum, to go back to Barthes, whose spirit, for

in her eyes there’s a look that rips the photograph apart and

his every whim. The photographer moves arms, changes leg

and becomes a part of a visual mosaic, designed to be a

me, hovers above the entire ceremony. That gaze questions the

symbolic human background to the actions of the bride and
groom. No one defies the photographer’s authoritarian rule,

very participation in the event, its place in the general tumult, and

disrupts and upsets the event he believes he is photographing.

becomes, through Gueller’s lens, a target of the voyeurism that

[1]
[2]
[3]

Roland Barthes, Reflections on Photography.
New York: Hill and Wang, 1980, p.10
Ibid. p.11
Ibid. p.13

reinstates a human, personal, private dimension into the images.
It also completely reverses the meaning of the image – from
happy to sad, from general to personal, from pattern-based to a
one-off – and turns its originator, the little girl, from an insignificant
Keren Gueller invades the photographer’s territory with

secondary character into a central, meaningful figure.
her videography. While he toils on his compositions and on
organizing his subjects, the artist adds many objects and
people, of which the photographer is barely aware since they
are beyond the edge of his frame. But not hers. Her frame
includes whoever happens upon the set at the time, even those
not actively being photographed. Her video segments are often
based on the contrast between these two groups – the subjects,
who are cooperating with the photographer and their behavior
is structured and staged, and all the others, who are not being
photographed and therefore their behaviors are free and
varied. They watch the group being photographed, and, in fact,
they are awaiting their turn. In a moment they will join the game
and obey the rules.
The fine and proper photographs record a wedding where
no one is really present, document moments they have not really
been a part of, but with time these photographs will become the
official wedding story, and everything else will be forgotten.
The fact that the photographer produces still photographs but
Gueller shoots him on video enhances her part in creating the
image. As the photographer conducts the familial orchestra,
where he holds almost absolute power, he unknowingly

Photographing Photography

Rachel Shalita

to the ceremony as a family member but she is also asked to

determined roles, formed and supervised. She has been invited

into a local convention. Right before her eyes, they assume pre-

undergoes in this necessary process intended to fit the family

event for her, she watches the transformation the familiar family

family, but since a Jewish wedding in Toronto, Canada, is a novel

knows most of the guests – they are members of her husband’s

Gueller documents a family wedding in a foreign country. She

dress shoes, move and twist in discomfort during the shoot, even

puts them to a vague test. The youngest girl’s little feet, in white

and deal with what they perceive as a coercive situation that

embarrassed; they try to placate the photographer, his assistant,

the photographer’s intrusive directions – they are surprised,

study, following the way they function when subjected to

She observes them, too, as objects of an anthropological

who appear in the work among the captured wedding guests.

eyes wide open, even when the subject is her own daughters,

Gueller’s camera is merciless. She is behind the lens with her

by the inscrutable act, searches for meaning, all the while using

document the event on video, which makes her both a participant

when the photographer wants them to be still. There’s nothing

the craft of photography.

and an observer. When she chooses to shoot not the main event,

she can do except cling to her older sister, grit her teeth, and

In “Coral,” Keren Gueller’s exhibition, two things fascinate me.

but rather focus on the photographer photographing the family

The first is related to what we might call visual anthropology.

as he is doing it, we discover the other fascinating thing – the

wait, sad-eyed, for the whole thing to be over.

As I look at Keren Gueller’s videos I can’t help recalling

materials presented to us in the exhibition are in fact Gueller’s

me, as pertinent as always: “Now, once I feel myself observed by

Roland Barthes. Phrases from his book Camera Lucida come to

videos, not the original wedding photographer’s. The artist acts
on the action of the wedding photographer in various ways: she

the lens, everything changes: I constitute myself in the process

alternately reinforces, critiques, or exposes its motivation and
the mechanism that generates it; at other times, she is amazed

of “posing,” I instantaneously make another body for myself,

being the axis on which the new one revolves.

she is tasked with the mission of uniting the two families and

witness of the event of her life. Her responsibility is crucial. She

she struggles to turn herself into the future picture that will bear

shifts uncomfortably. In the endless daisy chain of photographs,

photographed, encased in the lacy wedding gown in which she

picture. She becomes a different body even before being

she creates another body for herself and turns herself into a

the photographs: the wedding is hers. Right in front of our eyes

to evoke Barthes’s description. The bride is at the center of all

childlike and playful. They symbolize the world of carefree youth

color, and their behavior during the shooting is intentionally

behind. That is why they wear orange, a hot and passionate

girls had been with her in her youth, and now she is leaving them

Her bridesmaids surround her and watch over her. These young

the bride is a princess accompanied by her royal entourage.

cool white of the bride’s gown. Many connotations arise here:

or salmon. It is a fashionable color, warm, as opposed to the

in a certain shade of not-quite-orange, a pinkish orange, coral

friends. This is a group of five or seven young women, all dressed

The white-gowned bride is attended by her bridesmaids, her

I transform myself in advance into an image.”1 Just following

decides, in accordance with Barthes’s description, to let a faint

and the charming mischief associated with it. Conversely, the

the eyes and face of the bride, dressed all in white, is enough

smile drift over her lips.2 It is the smile that Barthes interprets

I think about the biblical image of the companions of

bride in her white gown is of the same age, but she has already

Jephthah’s Daughter, as they walk her to her death. With her,

as coming to grips with the death inherent in the photographic

come. In them, she will seem happy on her big day. In the brief

death is not symbolic – it is not the death of her youth but rather

crossed the line into adult womanhood.

breaks between sessions, she relaxes her smile, searching with

a real, concrete death. “… and she went with her companions,

act; the smile that will be evident in all the photo albums, in

troubled eyes for her friends and family members somewhere

the pictures that will circulate in the family for generations to

outside the frame.

Unlike the friends of Jephthah’s Daughter, the bridesmaids

are expected to be spirited, carefree, happy for her, as well

and bewailed her virginity upon the mountain.” (Judges 11:38)

as lacking individuality and personality in their uniforms, like

At the moment of preparing for the shot the bride comprises
״intersect here, oppose and distort each other,” and are “the

the four “image-repertoires” that Barthes mentions, which
one I think I am, the one I want others to think I am, the one the

chorus girls surrounding the star of the show.

players, not to themselves. Like cheerleaders, the bridesmaids

matches, whose purpose is to draw attention to the main

The bridesmaids are also like cheerleaders in sports

photographer thinks I am, and the one he makes use of to exhibit
her to be – and that seems to be an unachievable goal. She must

his art.”3 She strives with all her might to be who the family wants
be beautiful, noble, cool, grown-up and family-oriented since

What is a good life? What is a life that’s worth living? What do

and Gueller places her camera right beside them. She does more

marketing of the house – require professional photographers,

Both rituals featured in the exhibition – the wedding and the

Leah Abir

happiness and stability look like? How does a present that

than relate the crucial role photography plays in constructing

Keren Gueller Coral

is well-prepared for the future look? In Keren Gueller’s new

the ritual; she deprives the event of the “decisive moment” of still

and another – she rejects the “decisive moment” by insisting

solo show, the artist once again delineates the suffering and

of the moment preceding it and the one that follows. She

photography, for which all the participants are busy preparing.

Divided into multiple scenes, Gueller’s main work details the

extends the straightening of backs and the stretching of the

absurdity inherent in social constructs. This time, she focuses on

unbearable stretch of a Canadian wedding. Without showing

lips, exposing the effort, absurdity, and artificiality everyone

Gueller captures on video the durational act of posing for still

the service itself or the wedding party, she presents us with ten

struggles to conceal. Family, love, friendship, partnership – all

a North American wedding and the practice of “home staging” –

videos that closely document the long process of posing for

of these are exposed as labor, as social duties and generic

furnishing and accessorizing private houses and photographing

photographs throughout the wedding day – the bride poses with

status symbols the individual strives to produce as personal

photographs, as well as the moments between one photograph

the groom, with the family (including children and babies), the

the staged rooms for marketing purposes.

bride once again with the male guests only, then poses with her

and unique choices.

work’s focus with the wedding photographers – the designers

white, whose makeup is fixed and whose smile is tired, shares the

the bouquet, and they jump to catch it. The woman, dressed in

for anyone but the wedding guests or organizers. By this shift,

as a catalyst for personal narratives.2 Gueller’s films are meant

in the photographs, and for which the photographs will function

with the photographed people, which will recognize the figures

Gueller’s actions are not aimed at an audience that is familiar

From the very start, unlike those of the wedding photographer,

bridesmaids, all wearing coral dresses (a color that gave the

and announcers of the photographic compositions, who also

exhibition its title1), and finally – the bride tosses her bridesmaids

direct the wedding guests in enacting these compositions.

protagonists of the family ritual, like the absent dwellers of the

features, turning it into a social, collective document. The

she strips the wedding photograph of its personal and private

reassuring codes – all of these are put forward as exchanges

fixing of one’s self and surroundings to form legible, clear, and

religious, and cultural order. The artifice, the dressing-up, the

personal, familial, communal event and the social, national,

[1] Living Coral has been selected as Pantone’s Color of the Year
for 2019. According to the company, Living Coral “embraces
us with warmth and nourishment, to provide comfort and
buoyancy in our continually shifting environment… a
nurturing color that appears in our natural surroundings and at
the same time, displays a lively presence within social media.”
According to the company’s Vice President, “Living Coral
affirms the way a color can express our common experience
and reflect whatever is happening in global culture at any given
moment.” See Pantone’s website, and also, Or Rosenstein, “Let’s
Dive: 2019 will Connect You with the Color of Coral,” Wallah!,
Decmber 8, 2018 (Hebrew).
[2] For an extensive discussion of readers, users, and addressees
of family and wedding photography, and the way “It is hard
to tell to what extent photography follows the ritual and to
what extent photographic practice regulates the ritual,” see:
Jens Ruchatz, “Public Rites/Private Memories: Reconciling
the Social and Individual in Wedding Photography,” in Sissy
Heldd and Stefanie Michels (eds.), Memory – History – Archives,
Bielefeld: Transcript, 2018, pp. 177-203.

under the veil of the desire to participate in the social order.

houses for sale, embody the social structures that produce their
Wedding photographs, like those of the staged houses,

past, present, and future images.
intend to convey more than a one-time event – a way of life, a
lifestyle. In “Coral,” the replication is ever present as the various
participants in the ceremony, the wedding guests, or witnesses,
replicate the bride and groom in their outfits and their posing,
thus establishing their new status. The bridesmaids, who differ
from the bride in their same-color dresses, mark the bride’s
former status, which she is about to leave behind when she
is married. Historically, bridesmaids functioned in ancient
ceremonies as a lure to confuse evil spirits or for real people who
might abduct the bride or hurt her. They also serve as the bride’s
“entourage,” preserving their ancient position as servants or
displayed at the ceremony as proof of her status. The men at the

slaves, a part of the bride’s property (or rather her father’s),
ceremony also observe a uniform dress code, so that the gender
binary the couple represents resonates in their entourages while
babies, young girls, and older women (also in coral) herald the
secure family structure. In "Home Staging," too, the replication
and serialization stand out in the doubling of the pillows on the
In both works featured in her exhibition, Gueller highlights the

sofa, the accessories, and even the pictures on the walls.
principle of doubling and repetition – the dual and the series –
the omnipresent similarity that marks the relation between the
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