
 בפאריס, הרגליים שתי בן הקטן בכסא ריר,
 ,1950 משנת יותר, המאוחר בצילום או ,1949
 נעצר כשמבטו העובר בהמון מתבונן רוברט שבו

 מתמשכות זוג־רגליים בקצה מצוחצחות בנעליים
 על המוטלות מהודרים חפתי־מכנסיים מתוך

 ליד היה לא איש התקף־לב? קיבל מישהו הכביש.
 בית־הסוהר של אחת מיקשה העשוי הכותל
 עשה ומה שם. כשצילם 8116 >16 83ת16ה־ בפינת
 בשדה ,1949ב־ פאריס בפרוורי פרנק רוברט

 שלו ערימת־השחת ליד סוס בהה שבו ערפילי
 דה פורט שליד בשדות רצים ילדים בכמה

 המצולב מקלו אשר הבודד הקבצן קליניאנקור?
 מעקה־אבן גבי על עיתון על מוטלים וכובעו
 אדסימעורב ניכר: מייד לילי? לפנס־רחוב מתחת

בבדידותו.
מוד מתמשכת, תודעה של מצב לקיים קשה

 הטונאלי, הטווח והמרחב, הצילום למיסגרת עות
 — למחצה רק לה ער שאדם מזדמנת מיקריות
 במשך ישנה ל״קה מצלמת דרך בעולם להסתכל

בלבד לתשומת־לב'זאת עיניך את לצמצם שנים,
 שקרואק כפי רואים״, ״באין במהירות, למקד —

 להפנות — המותן מן צילום ״לירות״ לזה, קרא
 המיקריות את לתפוס ואחר־כך הצידה העין את

 מקום אחר, זמן של ״בחלונות אחת בלחיצה
 מרכבה: מעשה היתה עצמה והמצלמה אחר.״
 מותאמים ״לא ל״ץ. של גוף גבי על צ״ז עדשת
 גלגל- ששיני כך ציין, עצמו שפרנק כפי היטב״,

בתמונה. נגיסות נגסו השרשרת
 בציריך מסורתית הדרכה קיבל פרנק רוברט

הטכנו על אמון תעשייתי צלם וולגנזינגר, אצל
 אומנים מורשת ובעל הישן העולם של לוגיה

 ללמוד השוליה על הוטל 17 בגיל מרכז־אירופית.
לוויי דמויי ארוכים תעשייתים האנגרים להאיר
 מאג־ של בחזיזים פלדה, בצלעות מיבנים תנים,
 סרט־הצילום של הכימיה את ללמוד — נזיום

 של הגדולה המצלמה עם לעבוד ללמוד ופיתוחו,
. זס11\0ז5ס1 ז/)611׳

למצלמות ביחס סקרנות בו היתה ומעולם מאז
 חן מצאה שלי הזולה ^4 האזלימפזס מצלמת —

 שאף קפלן, סיד שלו, מפתח־הצילומים בעיניו.
 לימד שבניו־יורק, בנירסקזל צילום הורה הוא

 הרול״פלקס של השונים הטריקים כל את אותי
 המיומנות למראה חייך רוברט הקלאסית...

שלו. הטכנית
ט(מגדו13א ברניס אצל ביקרתי 1984 בקייץ

 )88 בת כיום ארצות־הברית, של אמני״הצילום לי
 הצעירים הצלמים ״כל אמרה: היא מין. במדינת

 קליק קליק קליק הקטנות מצלמותיהם עם האלה
 משהו להשיג יצליחו שהם חושבים הם קליק,

 ההכנות כל את ולעשות בזמן להצטייד ...עליך
 ב־ להשתמש צריך ואתה לצילום, הדרושות

 הזעיר הפרט את גם שתתפוס כדי גדול )1־31116
פאנוראמי.״ במבט ביותר
 שנות מודל משומשת, רול״פלקס לי קניתי אז

 משהו.״ ממנה ״למדתי לרוברט: ואמרתי ,50ה־
 אותך ללמד יכול אני גם ״אולי ואמר: חייך הוא

משהו.״
 אמר הוא ?811115 צילומי לצלם הפסיק מדוע

 לעדשת מבעד בחיים מלהסתכל עייף שהוא
 זה, וגם אפשרויותיה: כל את מיצה כי הל״קה;

 עבודתו, של והמיסחור הניצול מפני נרתע שהוא
 שאנשי־עסקים לאמנות הפך שהצילום לאחר

 כך, או כך רווחים. עשיית לצורך בה משקיעים
 אוסף־צילומיו כל את מכר ה־סז שנות בראשית

 למכור ולא לפתח לא מתחייב כשהוא — אז עד
 — שבידיו הנגאטיבים מן חדשים צילומים שום

 של לפרק־זמן מובטחת ממוצעת הכנסה תמורת
 מנסה הוא שנים 25מ־ יותר מזה שנים. עשר

סרטים. לצלם כסף להשיג
 מישפחת־ כחבר פרנק רוברט את מכיר אני

 שצילם בסרט הדרכתו תחת עבדתי מאז האמנים
 בשנת שלי, החרצית את סשוך ס״מ, 16 במצלמת

 של הרוחני וידידו פטרונו אבנס, ויקר .1958
 לבן־חסותו מה תמה, מטבעו, בן־אציילים פרנק,

 הביטני־ (של הזאת הבוהמית ולחבורה המזהיר
 ההקדמה את יכתוב עצמו שהוא והציע קים),

 של ספר־הצילומים של האמריקאית למהדורה
 בחר רוברט אבל בצרפת). תחילה פרנק(שהופיע

 באותם וערירית יוצאת־דופן בחירה בקרואק,
ימים.

 הסתכלות של חדשה דרך המציא שרוברט כמו
 זד של הקטן בפורמאט מיקרית־מדעת, בודדת,
 נחשב לא — טועה אינני אם — אז שעד ל״קה

 — ספונטאני מבט אמיתית. לאמנות״צילום
 היא הראשונה ״המחשבה — המיקרה של אמיתו
 דבר על הטיבטי לרעיון דומה מכולן,״ הטובה

 לרפסודיה וכן הספונטאנית הבראשיתית הרוח
קודי. של חזיונות קרואק, של המאולתרת

צילומים! לספר הקדמה (מתוך

 בהיתול: ספק ברצינות ספק השיב, האמריקני,
 הוא כלומר, אנחנו״. זה המימסד הבעיה?! ״מה

 ממעמד פיה. על הקערה את להפוך זכו וחבריו
 הפכו ״מצורעים״ וכמעט ״מנודים" ״נידחים", של

 אותו הפרופסורים. חברי־האקדמיה, לנותני־הטון,
 יהודי צלם פרנק, רוברט על לומר גם ניתן דבר

 שהדפסי־תצלומיו )1930( שווייץ יליד אמריקני
האחד. דולר באלפי היום נמכרים בחתימת״ידו

 מן יותר הרחוקים אמנים שני אין זאת, ועם
 כאמצעי- אולי — מבקשים שהם התדמית

 לשוות — הרגילות הטענות מפני התגוננות
ממוסדים". ״אמנים של זו לעצמם:

 סדנאות ערכו או יחד, לימדו כבר השניים
 רוברט בא 1982 בשנת כך, לא־פעם. יחד, דומות
 גופניות" חסרת לפואטיקה ל״בית־הספר פרנק

 להעביר קולוראדו, שבבולדר, קרואק ג׳ק על־שם
וצילום. שירה בנושא קורס אלן עם ביחד שם

 לעבודה רגילים שהם בהם ניכר ראשון במבט
 גינד — מחסיר פרנק שרוברט במקום בצוותא.

 הצלם — עוצר שהמשורר במקום משלים. ברג
 זה משפיעים הם כי גם ניכר דבריו. את ממשיך

 ״רוברט כי אלן של הכרזתו חרף וזאת, זה. על
 לא שהוא מפני רק לכאן עימו אותי הביא פרנק
לדבר״. אוהב

 שביניהם. הניגוד גם בולט מידה באותה אבל
 לכל נכון כפפה, כל מרים פתוח, — גינזברג

 פרנק בקלות. מנסח הד־לשון, התגרות, או אתגר
 עליו אומרים ידידיו הכלים, אל נחבא מסוגר, —

 של מותה מאז בעיקר — לדיכאונות נוטה שהוא
מני בנו של הקשה ומחלתו בתאונת־מטוס בתו

הראשונים. שואיו

המקצוע סודות
באמצ 50ה־ שנות בשילהי נפגשו השניים

 ומי לרוברט קרוב ידיד ל!תאק, ג׳ק של עותו
הרא האמריקנית למהדורה ההקדמה את שכתב

 האנוריקנים המפורסם, ספר־צילומיו של שונה
 ואחד מופת סופר כידוע, היה, גןרואק ).1959(

 ורק גינזברג אלן של ביותר הקרובים מידידיו
 האלכוהוליזם, מחלת בעיקבות צעיר, בגיל מותו

ביניהם. הפריד
אונסקורה" ב״קאמרה תלמידים עם פרנק ורוברט גינזברג(מאחור) אלןורוברט גינזברג נפגשו שבהן תקופות היו מאז

לצ החדשה״, ״סקוטיה או טיה1סק בנובה כלומר,
מותו. יום עד — מיתות

 שהבין אומר, הוא הראשונה, הפעם זו היתה
 הקנאדיים, שכניו אצל שורשים המושג פשר את

 כל את בו בילו מקום, באותו שנולדו אנשים
 הן ולהיקבר. למות מצפים גם הם ובו ימי־חייהם

 זאת, לעומת עצמם, חשים גינזברג והן פרנק
 מהם אחד לכל כי אף חסרי־בית, נודדים, יהודים

אחד. מבית יותר
 זה — בתל־אביב פרנק אהב כך משום האם
 התחנה איזור את בעיקר — כאן השני ביקורו

 קסמה פשוט התחנה שלא. להניח יש המרכזית?
 פרצופי ריבוי הזאת, הססגוניות כל שבו. לצלם

 והמיס־ המקח הבהולה, התנועה השונים, האנשים
הקאסטות. המיזללות, כר,

טיה.1סק בנובה דבר לשום דומה לא
 המונותיאיזם את המציאו היהודים גינזברג:

 מהותו המוחלט. ואת יחיד) באל (האמונה
 האחד האל של הבינלאומית הקוסמופוליטית,

 כרומוזום את כל־כך רבים ביהודים שנטעה היא
אחד. למקום אי־השייכות ותחושת הנדודים

 הביוגראפיה בדבר פרנק את שואלת כשאני
 כל לו" ״להמציא כוחי את מייפה הוא שלו,

 לי מרשה הוא בכלל, שאבחר. ביוגראפיה
 ה״המ־ עקרון שארצה. מה כל עליו ״להמציא"

 אבל המציאות. מעקרון יותר אולי לו, חשוב צאה"
מציאות. ורק מציאות מציאות. דווקא בציוריו
 משורר של שיר באוזני משמיע גינזברג אלן

 נטזש. מלון השיר: שם .1948 יליד לי, בלתי־מוכר
אנגלית. כתוב והוא קופ דיויד הוא מחברו

האופ בהתלהבות קורא הוא שסיים, לאחר
פרנק!" רוברט של צילום זה ״הנה, לו: יינית

מפקפ שואלת, אני סובייקטיבית?" ״בראייה
קת.

״אובייקטי נלהב, ממשיך הוא לא,״ ״לא, —
לחלוטין!" בית

השי אמנויות שבין לקשר היתה חדשה עדנה
■ הר־ירוק נעמי והצילום. רה

געזברג אל!

ם רזברט ד א ק- רנ פ
 של תכונה ניכרת פרנק רוברט של בצילומיו

בצי־ המצולם המצוחצח בצילינדר כך, בדידות.

 המבוגר רעו את לימד אף והאחרון הרבה, פרנק
 תקופות והיו המיקצוע". מ״סודות כמה ממנו

 שלו, לעברו מהם אחד כל פנה בהן ארוכות
אותו. המייחדת ליצירה

 הנוכחים כל את ומשתפים ביחד הם עכשיו
 ובתפיסתם שלהם בראיית־העולם בחוויותיהם,

אמנותם. את
 ותגובותיהם אחר" גל על ״משדרים הם אם גם

 זקוקים הם הרי דומות, חיצוניים אירועים על
 אחד כל — לבצע כדי בתכלית שונים לגירויים
 החד־ האישית יצירתו את — שלו בתחומו
 שונים. בחומרים עוסקים הם מלכתחילה פעמית.

 משמעות. כבדות אך נטולות־מישקל, במילים, זה
 בין המוגבלים, חומריים בסירטי־צילום זה ואילו

לאור. חשיפה לתנאי השאר,
 ביניהם ומלבנים משוחחים הם הסדנה במהלך

 הדרכים את למילים, תמונות שבין הזיקות את
אישיים, מסרים להעברת והשונות המשותפות

 ביו״אי־ קישרים וביצירת שבשיתוף הצורך ואת
יצירת־האמנות. של בתיווכה שיים

שורשים של שארה
 את פתאום פרנק שואל שורשים?!״ לך ״יש

 סטאלין שאמר מה ומצטט מהסס אינו זה גינזברג.
 מכוון כשהוא שורשים,״ חסרי ״קוסמופוליטים על

ליהודים. בעיקר
 (מבטאים: סקוטיה נובה על מספר פרנק
 את מחלק בית(הוא יש'לו שם שבקנדה, סקושה)
 השניה, אשתו עם מתגורר הוא שבו זה, זמנו'בין

 של יוקרתי דווקא הלאו באזור הגדול ביתו לבין
 תמורת בשעתו רכש אותו בניו־יורק, ה״באורי"

 שהוא גם מספר זאת, המגלה אלן, דולר). 50,000
 אילו זה מסכום פי־שלושים היום לקבל יכול

למוכרו. ביקש
 הקנא־ משכניו אחד פרנק את שאל באחרונה

״פיה" להישאר מתכוון הוא ״הפעם״ אם דיים,

)1977( סקוטיה נונה ״מידים״, פרנק: רוברט


