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שר היער אילון גנור

מוקדש

לאבי זכרונו לברכה ולאמי שתבל”א
לאהובתי וחברתי חלה שתמיד אוהבת ,תומכת וסולחת
לעינת ,אורי ,דפי ,מאיה ,עמרי וגילי

האב ,הבן ומנהרת הזמן
ארז גולן

ראיית מנהרה היא סימפטום למצב רפואי הידוע בכינויו

"מי אץ ,מי דוהר שם באופל קריר?

'רטיניטיס פיגמנטוזה' .ראיית מנהרה מתארת פגם בראיה

רוכב מאחר וילדו הצעיר.

בו ניתן לראות רק עצמים הנמצאים בקו ישר עם העין .לרוב

הילד נצמד באימה אל חיקו,

מדובר בתופעה פרוגרסיבית בעלת מרכיבים תורשתיים אשר

האב בחוזקה ובחום מחבקו...

מקבלת ביטוי של אבדן הדרגתי בראיה פריפריאלית ולעיתים
עיוורון מוחלט .בעוד המצב המתואר הינו בלתי הפיך ידוע

“ילדי ,למה זה כה תרעד ,תיבהל?

שישנם גורמים חיצוניים הגורמים לראיית מנהרה זמנית בלבד

“אבי ,שר היער עלי מסתכל-.

כתוצאה מאובדן זרימת חמצן לאזור האחראי על הראיה במוח

לו כתר שחור וזקן מפואר”.

ושרירי העין .ברוב המקרים תופעת המנהרה נובעת מסיבות

“לא ,לא ,זה האד מהלך על נהר”-...

פיסיולוגיות אולם ידוע גם על נסיבות פסיכולוגיות כחשיפה
ממושכת למצב של מתח נפשי המוביל להתקף חרדה.

“אבי ,שר היער אמר לאמור
זהב ,גיל ,פנינים בנדיבות לי יפזור”.

כמינוח פסיכולוגי ידועה “ראיית מנהרה” כמצב בו חשיפה

“לא ,לא ,יקירי דמיונך זאת יפיק- ,

ממושכת למצוקה נפשית יוצרת תופעה קשה ,בה שוקע האדם

הרוח ניעור וליער מציק”...

הקיימים בו ,והוא אינו מצליח לראות את המשתנים החיוביים

“ילדון ,יופייך הקסימני כולי

ולפיכך ‘אין אור בקצה המנהרה’.

תרצה ,לא תרצה ,נפשך היא שלי”

למצב שתפיסת חייו נדמית רק מתוך הגורמים השליליים

“אבי ,הוא רוצה לתופסי ויהי מה-.
באופן מעט שונה מתוארת חווית המנהרה במחקר איכותני

הנה הוא! אוויר! כה קשה הנשימה!”

משנת  ¹1975כחוויית סף מוות”...החוויה הבאה היא הימשכות
ותנועה אל תוך החשכה במהירות גבוהה מאוד ,עד הגעה

האב המבועת לא דוהר ,הוא כבר טס

למתחם אור קורן בגוון זהב-לבן .למרות דיווח על פחד (בקרב

הילד זועק ובאב נאחז.

משתתפי המחקר) הם אינם חשים שהיו בדרך לגיהינום או

האב אל הבית הגיע רוטט...
בתוך זרועותיו הוא חיבק ילד מת²".

שנפלו אליו.”...
המפגש עם האור מתואר כרגע מפגש עם ישות בלתי מוגדרת
השופעת אהבה ,משרה אווירת רוך ונועם אשר שוחחה עם אלו

כמעשה מלאכת-מחשבת מצליח אילון גנור בתערוכה זאת

שחוו חווית סף מוות והובנה על ידם ללא שיח מילולי.

לחבר עולמות רחוקים ולהמציא להם מכנה משותף דרך סדרת
הצילומים האפלה אותה יצר בשנתיים האחרונות .בהתחשב

בשנת  1782כתב יוהן וולפגאנג גתה בלדה מבוססת על אגדה

ברקע הביוגרפי של האמן כמי שלמד רפואה ,עמד בראש חברה

דנית המספרת על רכיבה לילית של אב ובנו ביער .שר היער,

טכנולוגית ופנה לאמנות – אין הדבר מפתיע .גם נקודת הזמן

הרודף נשמותיהם של ילדים נגלה אל הילד בשעת הרכיבה.

של יצירה זאת אינה מקרית כלל וכלל ונשענת על מערכת

הילד לשווא מנסה לשכנע את אביו בקיומו אך זה האחרון,

יחסים שבין אב לבן .האמן שלראשונה בחייו פוגש במוות פנים

עד לחרדת בנו ,מגביר את פעימות הדהרה כדי להביא את בנו

אל פנים ונאלץ להיפרד מאביו אותו סעד באחרית ימיו .מעגל

למקום מבטחים:

הזמן שהופך את הבן לאב!

גנור מצליח בעבודותיו האחרונות להוכיח המשכיות והתפתחות

בעוד המקום הרומנטי והפואטי באמנות הינו מקום של

מגוף העבודה הקודם “צילומי קופסא” אותו הציג בשנת .2009

השראה מתבקשת לעבודות אלו ,הרי שהביטוי שלו בתוך
מנסרה אופטית או 'לשכה אפלה' הממחיש יותר מכול היבט
פיסיולוגי הדומה למצב של היפר-מטרופיה אינו שכיח בצילום.
תופעת ה'רחק-רואי' בה קרני האור מתלכדות מאחורי הרטינה
המזדקנת של העין מונעת מאתנו להתמקד על עצמים קרובים.
תופעה זאת מקבלת בעבודותיו של גנור במה מרכזית (צילומים
מספר  9ו .)10-לרגע נדמה שהתהליכים והסממנים שתיארתי
קודם לכן חלים כאן על הצילום עצמו .אם הוא פאסיבי הרי
שזהו צילום שעומק השדה השתבש עליו כבמצב קומי-טראגי.
אם הוא אקטיבי הרי שהוא מתריס כנגד התפיסה הרומנטית

ללא כותרת2009 ,

והופך לדימוי הבוחן את הפער שבין הראיה האנושית ,בהן
העין והמוח בלתי נפרדים ,אל מול עדשת המצלמה המכונה גם

קל לטעות ולייחס חלק מהמאפיינים שאזכרתי בעניין ראיית

“אובייקטיב”.

המנהרה לגוף העבודות הקודם של גנור ,אולם אל לצופה
להיתפס לסממנים צורניים הקיימים בסדרת “צילומי הקופסא”,

אותה עדשה בעלת אורך מוקד גדול משמשת כלי כפול במקרה

שכן ראיית המנהרה במקרה של גוף העבודה הנוכחי היא ראייה

של גוף העבודה החדש של גנור ומבססת את הקשר המטפורי

מורכבת שאינה נשענת על מרכיב צורני בלבד.

לדימוי הנגלה בצילום .הבחירה באורך מוקד גדול וההחלטה

גם אם נאמוד את המרכיב הצורני שבעבודות החדשות לא

לצלם מן המקום החשוך אל המואר יוצרות יחד מצב של

נופתע לגלות התפתחות חשובה באופן הצילום עצמו :המידע

דחיסת השכבות המרכיבות את התמונה .כאמור הדחיסה היא

החזותי הפריפריאלי בדימוי הוא זה שיוצר את המנהרה ואינו

דו-ערכית :מחד הדחיסה של הערכים החזותיים המרכיבים את

זקוק עוד למתווך .מגמה זאת נמשכת באופן מעניין לא פחות

התמונה ובהם הפריפריה ההופכת למנהרה והנושא הנגלה

כאשר שני הדימויים האחרונים שצולמו בסדרה (צילומים

במרכזה שאינו תמיד הרחוק או המפוקס .מאידך דחיסת

מספר  1ו )8-מצולמים למעשה במצלמה טכנית בה מחויב

הערכים הנלווים כפי שהתייחסתי אליהם בטקסט זה תוך

הצלם להכניס עצמו תחת יריעת בד שחורה ולהתנתק מהסביבה

אזכור נראה של ההיבטים הרפואיים ,הפואטיים והחזותיים

(פריפריה) בה נמצא .גנור מכניס את עצמו באופן פיזי אל תוך

בכול עבודה ועבודה .אשליה של לחיצת מקש על פקודת “מזג

המנהרה ממנה נהג להביט בתקופה בה יצר את הסדרה ובאותו

שכבות” ומאותו רגע שילוב של כלל המרכיבים למקשה אחת.

רגע חוזרת הראיה לתקנה.

Dr. Raymond Moody - Life After Life, 1975 - The Tunnel Experience ¹
 ²מתוך "שר היער" בתרגומו של אלכס בנדרסקי2003 ,

צייד הצללים
שגיא רפאל

סדרת הצילומים החדשה של אילון גנור ,נוצרה בתקופה של

ראייה נוספת לזו האנושית ,אך כזו המצמצמת את רוחב המבט,

חיפוש אחר הפוגה .התבוננות בהם תוביל אותנו ,הצופים ,במסע

כמבעד לכוונת ירי של רובה צלף .קופסת העץ דרכה צילם גנור,

שיטוט המסתעף בין עלוות עצים ושיחים ,כשקרני אור בודדות

שימשה מעין שריון מגן עבור הצלם המציצן ,אף שמרבית גופו

מפלחות את דרכן באפלולית ,וזורות מעגני ביטחון אצל התועה

היה חשוף למושאי מבטו של כל מי שנכח בזירת הצילום .מרבית

בדרך .ניתן כמעט לשמוע את רחש העלים היבשים הנמחצים

שטח הצילום נותר מופשט ומטושטש ,כעין מסונוורת המכווצת

מתחת לרגלינו ,ולחוש את רפרוף הזרדים על היד המפלסת

עצמה להטיב ולראות ביתר חדות את הנפרש לפניה ממרחקים.

דרך ופותחת צוהר לראות .הקרבה אל האדמה ונקודת המבט

הדימוי הנגלה מבעד לחרכי הקופסאות ,עשוי לרוב מעומק ים

המסתתרת ,מציבה אותנו בעמדת הצצה ,כתרים אחר שקט יחסי,

ההולך ונמוג ,כשקבוצות רוחצים מבוגרים או בני נוער ,מבצבצות

שיאפשר לנו לצאת מן הצללים.

לעתים ומקרבות את המבט ,הכמה להתרחק מעבר לאותו קן אופק
דמיוני .עמדת המבט של גנור מסתתרת אמנם מאחורי תיווך כפול,

שם התערוכה המציגה את הסדרה הנוכחית ,שר היער ,מהדהד

של הקופסא והמצלמה ,אולם ניתן לזהות בה גם את עמדת הירי

את עלילת הבלדה הרומנטית של יוהאן וולפגנג גתה מסוף המאה

( ,)shootingאודותיה כתבה סוזן סונטאג ביחס ללקיחת דימוי

ה ,18-הפורשת את סיפור רכיבתם של אב ובן דרך יער אפל.
רוחו המיתית של שר היער ,החוטף את נשמותיהם של נערים

מצולם ,כאשר הלוחץ על כפתור המצלמה ,כמו לוקח את רוחו של
האובייקט המצולם ומעביר את בת דמותה אל תדפיס הצילום¹.

הנקלעים לטריטוריית ממלכתו ,כמו רודפת אחר השניים ,בעוד

חרך ההצצה משבש את הדימוי הרומנטי של שלוות חוף הים ,ואת

האב מאמץ אל גופו את בנו המפחד מאימת המחשכים .בהגיעם

היותו מקום מפלט ומנוחה מהמולת החיים .הים האינסופי נכלא

למקום מבטחים ,מגלה האב כי גופת בנו מוטלת בחיקו ,והיא ללא

לפתע בגבולותיו הצרים של הצילום ,הלכוד כשלעצמו בתוך

רוח חיים .ההיפוך הביוגרפי שהתקיים אותה תקופה בחייו של

קופסת העץ של הצלם .הרוחצים נדמים לפתח כ’ברווזים במטווח’,

גנור ,עת סעד את אביו הגוסס ,משליך עצמו על פרשנות הסדרה,

אך גם כמושאי כמיהה ,המסמלים את עונג הגוף בטריטוריה בה

כשהבן נוטל את תפקיד האב המגונן והמטפל ,אך גם כזה המבקש

מנוטרל האדם מכבלי התרבות.

לצלוח את אפלוליתו הלא נודעת של היער ,עד ההבקעה ממנה
אל אור היום המנחם .השיטוטים בשטח גינתו הפרטית של גנור,
כמו גם במרחבי חורש ציבוריים ,היוו מעין מקטעי נשימה עבור
האמן ,שכמו ביקש לעבור מסע מקביל בין חושך לאור ,אך הפעם
באופן מטפורי ,בו אחיזתו בחיים עשויה היתה להיות חזקה יותר.
גנור משליך עצמו לסיטואציה מותחת המיטלטלת בין תעייה
והתמצאות ,ובין ייאוש לתקווה ,כשלא ברור עד כמה מתהדקת
אחיזתו במציאות ,והיכן נשמטת הקרקע מתחת לרגליו.
עמדת הצפייה למרחוק ,כמתוך חרך הצצה של בונקר או שוחה
מוסווית ,אומצה על ידי גנור כבר בסדרת צילומים קודמת (ללא

ללא כותרת2009 ,

כותרת ,)2009 ,בה השתמש בתיבות עץ שבנה בעצמו ,דרכן צילם

אלא שתצלומים אלה אינם מבשרים את סדרת ‘שר היער’ רק

חופי רחצה בתל אביב ,ים המלח ובמקומות נוספים בארץ ובעולם.

מבחינת עמדת הצפייה המרוחקת ,או בשל התוגה האסונית

מבט הצופה ,המתווך באמצעות עדשת המצלמה ,כמו חודר תעלת

הנסוכה על התצלומים ,כי אם גם מבחינת השימוש הסגנוני

בתעתועי ראייה ובמשחקי קוויות מול כתמיות ,קונקרטיות לצד
הפשטה .כך ניתן לזהות כאן כי דווקא שטח הפנים של הקופסא,

על איזורים מערביים וקרירים ,והשואב בין השאר מאגדות
עם גרמניות אודות היער השחור ².בביאנלה לרישום שהוצגה

איננו רק “צינור” דרכו מצטלל הדימוי הימי החד ,אלא הוא

בסוף  2010בירושלים ,נדון הסבך במדיום הרישום כפקעת

מרכיב את מרבית שטח התצלום עצמו ,וכי הוא איננו מבחינת

קורים מסוכסכת רגשית ,אקספרסיבית לרוב ,בעוד שבדימויים

ניצב בדרמה של הדימוי המצולם ,אלא שחקן מרכזי בה .האור
המציף את פנים החלל הקופסתי ,יוצר טונליות צללים משתנה,

המצולמים שלטה גישה רומנטית ומרוחקת יותר ,המתפעלת
מיופיו הפוטוגני של הדימוי הצמחי המפותל ³.במקביל לתערוכתו

כמעט כבציור מופשט ,והוא נוסך אוירה ואסתטיקה ‘מעוננת’

של גנור ,ניתן לצפות בצילומי סבך מיוער של עמרי שפירא,

המעיבה סביב הדימוי ה’נופשוני’ הקונקרטי .דפנות הקופסא

הזוכרים את דם קורבנות הרצח שנספג באדמת באבי יאר

יוצרות מסגרת בעלת תחושה טקטילית ,המעניקה אשלייה נפחית

שבאוקרינה בתקופת השואה ,ובצילומי אתרי הקרוזינג בפארק

ותלת מימדית לנייר הצילום .מסגרת זו מתעתעת ביחסי המרחק

האמפסטד הית’ של קובי ישראל ,שרק שרידים קלושים מרמזים

וקליטת המרחב ,בין המנהרה הריקה והמעורפלת הקרובה לעין

על הפעילות המינית הרוחשת בהם בלילות .אולם בעוד צילומי

המצלמה ולזו של הצופה ,לבין חדות הדימוי המצולם בעומק

כל אלו מתבוננים אל השטח המיוער והסבוך ממרחק ,מנסים

הקומפוזיציה ,שגם הוא בתורו הולך ונמוג .כך מקבוצות מתרחצים

להכיל את אופיו המתוח והמסתורי של המקום ,הרי שגנור נכנס

שאנו מזהים בנקל ,מתפוגגים אובייקטים מצויים לעומק הים ,כמו

למעבה הסבך ומתחפר בתוכו ,נטמע בתוך הצמחיה כחיה הפורשת

אדוות גל ,סירת מפרש או אדם כה רחוק עד שראשו כמעט ואינו

לרגעים אחדים מהמצוד.

ניתן לזיהוי .גנור יוצר קומפוזיציה רב-שכבתית המתעתעת בצופה,
עד שרוחה האפלולית של המעטפת המסגרתית חונקת אט-אט את

בהקשר האמנותי הבינלאומי ,ניתן לחוש כי רוח ציורי היערות של

הדימוי הספציפי .הדימוי הולך ומתרוקן ,וליבת התצלום מתפשטת

קספר דוד פרידריך ,הצייר הרומנטי הגרמני בן תקופתו של גתה,

ונעלמת ,כמו מנסחת צורה ונפח לחלל ריק ,מנקודת התצפית של

מהדהדת במסתורין הצילומים של גנור ,אולם אלו של האחרון

הצלם/צופה עד קצה גבול יכולת הראייה.

חסרים את ההוד של איתני הטבע ואת תחושת השגב הדתי
הטבועים בציוריו של פרידריך .ניתן להזכיר גם את תומס שטרות’

אולם בעוד שבסדרת חרכי הים ,נתפשה עמדת הצלם כזו של

הגרמני ,שסדרת תצלומי ‘גן העדן’ שלו חושפת מעבה יערות

צייד ,המצמצם את טריטוריית המבט ולוכד באמצעותה את ניצודי

גשם וחורשים שצולמו באוסטרליה ,סין ויפן ,לצד ארצות הברית

עדשתו ,הרי שבסדרת הצילומים הנוכחית ,נדמה כי התהפכו

וגרמניה ,עליהם אמר שטרות’ כי הם סוג של דימויים קונקרטיים

היוצרות ,וכי גנור מאמץ לבסוף עמדה מגששת ,הנעה בין אחיזה

ומופשטים כאחד ,גדושי מידע אך גם קשים להכלה ,האמורים

במציאות לבין חוסר שליטה ,התופסת מחסה ממה שאינו נגלה

לשמש מראה רפלקסיבית ומדיטטיבית עבור המתבונן בהם,

בבירור לעין .השמיים הבהירים שנפרשו בעבר ברוחב יריעה

וכמעין ייצוג על-זמני המתחקה אחריו שורשיו הפרימורדיאליים
4

שהלך והצטמצם ,כמעט ואינם נגלים כעת ,ממוסגרים מבעד

של מקור העולם וגן העדן הבראשיתי .אך המימד המיתי

למקלעות העלים ,כשרק קרעי חוץ בודדים נפערים כחורי מפלט

והמפואר ,המצוי ביצירתם של שני האמנים הגרמניים הללו ,מומר

מתוך הסבך .המבט שהתמרכז בעבר אל מוקד הצילום ,תוך

אצל גנור בפירוק ובבחינה מקרוב של פנים הסבך.

התכנסות החוץ אל תוך פנים הקופסא ואל עדשת המצלמה ,מומר
כעת בהתפזרות ושיטוט כמעט חסר מטרה ,לעתים תוך תחושה

שני צילומים ‘חריגים’ כמו קושרים התחלה וסוף לשיטוטו

של הגעה אל קרקע יציבה ,ולעתים אל מה שנדמה כעין סערה.

המבוכי של גנור – באחד ,עץ זית עב גזע ורב שנים ניצב במרכז

*

הקומפוזיציה ,גופו החגור והמסומן במספר כמו הופך אותו

דימוי הסבך טופל רבות באמנות הישראלית של השנים

לראש הלהקה ,אולי בהיותו ראשון להיעקר ממקומו ולסמן

האחרונות ,וכך גם דימוי היער ,המתרפק בגעגועים מדומיינים

בכך את גורלם העתידי של האחרים .תצלום זה מהדהד ,שלא

במודע ,את ‘העץ המצולק’ של סאלי מאן ( ,)1998הנישא אף

משפחה היושבת לצד שולחן פיקניק נגלית בסוף שביל עטוף

הוא במרכז הקומפוזיציה ,ניצב יחיד במרחב מגודר ,שחתך כמו

עצים ,כמסמלים נקודת אחיזה בחיים ,לאחר מסע הנע ונד תחת

מדמם פעור בבטנו .השוואה בין שני הדימויים של מאן וגנור,

צילו המרחף של אובדן הדרך .נדמה כי משפחה זו ,הממוסגרת

תחדד את תחושות המוות והחידלון המשותפת להם ,אולם גם

בעלווה והעשויה להזכיר את ההתבוננות למרחוק בקבוצות

את ה’קהילתיות’ ומימד החיפוש הפרוגרסיבי אצל גנור ,לעומת

הרוחצים שבסדרה הקודמת ,משמשת כעת מעין עוגן לאחיזה

הבדידות והמימד הנוסטלגי אצל מאן .בצילום נוסף של גנור,

ממשית ,כנקודת ציון וסיום רגעי למסע החיפושים של האמן.

 ¹סוזן סונטאג ,הצילום כראי התקופה ,ספרית אפקים ,עם עובד ,תל אביב( 1979 ,תרגום :יורם ברונובסקי) ,עמ’ . 21-18
 ²תערוכה מרכזית בנושא“ ,יער” ,הוצגה בין החודשים ינואר-אפריל  2006במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית.
 ³תמר מנור-פרידמן ,רשמים  , -IVנאחז בסבך :הביאנלה הארצית הרביעית לרישום ,בית האמנים ,ירושלים.2010 ,
לצד שרון יערי וגלעד אופיר הנדונים בקטלוג ,ניתן להזכיר בהקשר זה את סדרת הצילומים ‘ליקווידיישן’ והסרט ‘היער’ של אורי גרשט
( ,)2005ואת סדרת הצילומים ‘ 100שנים’ של אפרת שווילי (.)2008
� Thomas Struth, “Paradise - A Thousand Words”, Art Forum, May 2002
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Bilder voller Informationen, doch schwierig zu
erschließen. Für den Betrachter sind sie als eine
Art reflektierender, meditativer Spiegel gedacht,
so etwas wie eine überzeitliche Repräsentanz,
den ursprünglichen Wurzeln des Weltanfangs
und dem biblischen Paradies auf der Spur.4
Die mythischen, erhabenen Dimensionen in
den Werken dieser beiden deutschen Künstler
werden bei Ganor durch Zerlegung und Prüfung
des Dickichtinnern ersetzt.
 wei "atypische" Fotografien scheinen
Z
Anfang und Ende von Ganors Gang durch
das Labyrinth miteinander zu verschnüren.
Eines dieser Bilder zeigt einen uralten Ölbaum
mit mächtigem Stamm im Mittelpunkt der
Komposition. Sein gefesselter und nummerierter
Körper macht ihn zum Anführer einer
Baumgruppe. Vielleicht soll er als erster gefällt
werden, und seine Kennzeichnung kündet
vom zukünftigen Schicksal der anderen?

Dieses Foto spielt auf Sally Manns "Vernarbter
Baum" (1998) an, der ebenfalls im Zentrum
der Komposition, frei innerhalb eines klar
gesteckten Raums mit einer offenen, blutenden
Bauchwunde steht. Ein Vergleich der Bilder von
Mann und Ganor bekräftigt deren Bewusstsein
für Tod und Vergänglichkeit, aber auch ein
"Gemeinschaftsgefühl" und das andauernde
Suchen bei Ganor im Gegensatz zur Einsamkeit
und Nostalgie von Mann. Auf einem anderen
Foto von Ganor ist eine Familie zu sehen, die
am Ende eines Baum-umsäumten Weges um
einen Picknick-Tisch sitzt. Sie scheint einen
Anknüpfungspunkt ans Leben zu symbolisieren,
nach einer Reise im Schatten des drohenden
Verirrens. Diese von Laub umrahmte Familie
erinnert an die Badenden der vorherigen FotoReihe, die in die Ferne starrten und fungiert
hier als eine Art Anker, als Wegstein und
momentanes Ende der künstlerischen Suche

¹ Susan Sonntag, On Photography, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1977
² Die zentrale Ausstellung zum Thema "The Forest" wurde von Januar bis April 2006im Herzliya Museum of Contemporary
Art gezeigt.
³ Tamar Manor-Friedman, Traces IV – Caught in the Thicket, The Fourth Biennale For Drawing in Israel, Jerusalem Artists'
House, 2010. Neben Sharon Ya'ari und Gilad Ophir, die im Katalog besprochen werden, sollten hier auch Arbeiten wie
"Liquidation" und der Film "The Forest" (beide 2005) von Ori Gersht wie auch die Foto-Reihe "100 Years" (2008) von
Efrat Shvily erwähnt werden.
� Thomas Struth, "Paradise – A Thousand Words", Art Forum, Mai 2002

sich zunehmend. Der Mittelpunkt des Fotos
wird abstrakter und verschwindet, als würde
er Form und Raum vom Beobachtungspunkt
des Fotografen/Betrachters bis an die Grenze
des Sichtbaren zum Vakuum formulieren.
Anders als bei der Foto-Serie der MeeresScharten, bei der der Fotograf die Position
eines Jägers bezog, der sein Sichtfeld verengt,
um seine Beute zu fangen, scheint Ganor
in dieser Reihe das Gegenteil zu verfolgen.
Er nimmt eine vorläufige Position zwischen
Realitätsverankerung und Kontrollverlust
ein, bei der er vor dem nur vage Sichtbaren
Unterschlupf sucht. Der klare Himmel, der sich
zuvor über die Bildfläche erstreckte, nimmt
zunehmend ab, bis er fast unsichtbar wird. Er
ist von Blattdickicht umrahmt, das von wenigen
Bruchteilen der Außenwelt durchsetzt ist, die
wie Fluchtlöcher aus dem Dickicht anmuten.
Der Blick, der sich einst auf den Brennpunkt des
Fotos konzentrierte, wobei sich die Außenwelt
im Kisteninneren und der Kameralinse sammelt,
wird nun durch Auflösung und beinahe zielloses
Schlendern ersetzt, manchmal in dem Gefühl,
festen Boden erreicht zu haben, dann wieder
scheinbar mitten im Sturm.
I n den letzten Jahren wurde das Bild des
Dickichts in der israelischen Kunst häufig
aufgegriffen. Gleiches gilt auch für das Bild
des Waldes, dem scheinbar sehnsüchtigen
Anschmiegen an westliche, kalte Regionen, an
deutsche Volksmärchen und den Schwarzwald.2
Die Drawing Biennale, die Ende 2010 in
Jerusalem zu sehen war, thematisierte das
Walddickicht im Medium Zeichnen als

emotional verwirrendes, meist stark expressives
Wurzelgewebe. In der Fotografie dominierte
dagegen der romantische, distanziertere
Zugang und die Begeisterung von der
fotogenen Schönheit sich windender Pflanzen.3
Neben Ganors Ausstellung sollten in diesem
Zusammenhang auch die Fotografien von Omri
Shapira erwähnt werden. Seine Fotografien
vom Walddickicht gedenken an das Blut der
ermordeten Opfer, welches die ukrainische Erde
von Babi Yar während der Shoah tränkte. Kobi
Israels Fotografien zeigen Cruising-Bereiche
im Hampstead Heath Park mit nur vagen
Anspielungen auf die sexuellen Aktivitäten,
die hier nachts stattfinden. Während diese
Fotografien auf Wald und Dickicht aus der Ferne
blicken und den angespannten, mysteriösen
Charakter von Wäldern wahren, begibt sich
Ganor mitten ins Dickicht, gräbt sich dort ein
und verliert sich in ihm wie ein Tier, das dort für
wenige Minuten von der Verfolgungsjagd ruht.
 ie Seele der Waldgemälde von Caspar David
D
Friedrich – dem romantischen Maler aus
Goethes Zeiten – klingt in den Fotografien von
Ganor auf mysteriöse Weise wider, allerdings
ohne die Üppigkeit der Naturmächte und
ohne das Gefühl religiöser Erhabenheit, die
Teil von Friedrichs Gemälden sind. In diesem
Zusammenhang sei auch der deutsche Fotograf
Thomas Struth erwähnt, dessen Foto-Reihe
"Paradies" das Dickicht der Regenwälder und
kleinerer Wälder in Australien, China und
Japan, den USA und Deutschland zeigt. Bei
diesen Arbeiten handelt es sich, so Struth, um
eine Art konkreter und gleichzeitig abstrakter

führen, der das Blickfeld wie bei Scharfschützen
zusätzlich einengt. Die Holzkiste, durch die
Ganor seine Fotografien aufnimmt, dient
dem Fotografen/Voyeur als Schutzschild,
obgleich der größte Teil seines Körpers für
das fotografierte Subjekt und alle, die beim
Fotografieren zugegen sind, sichtbar bleibt. Der
Grossteil des Fotos ist weichgezeichnet und
abstrakt, wie ein von der Sonne geblendetes
Auge, das zugekniffen wird, um besser in die
Ferne zu blicken. Bei den Bildern, die sich
durch die Kiste zeigen, handelt es sich meist
um Seeblicke, die sich im Horizont verlaufen
und Gruppen von Badenden, jung und alt,
zeigen, die hier und da auftauchen, den Blick
schärfen und verengen, selbst wenn er über
den angedeuteten Horizont schweift. Ganor
versteckt sich hinter der doppelten Mediation
von Kiste und Kamera, nimmt aber auch so
etwas wie eine Schussposition ein (shooting),
über die Susan Sonntag im Zusammenhang
mit der Aufnahme des fotografierten Objekts
schreibt, dass der Fotograf - durch Druck auf
den Auslöser – die Seele des fotografierten
Objekts einzufangen scheint, um dessen
Abbildung auf Druck zu übertragen.1 Die
Schießscharte stört das romantische Bild vom
friedlichen Strand - einem Ort der Erholung und
Zuflucht vor dem geschäftigen Alltagsleben. Das
unendliche Meer wird nun plötzlich in die engen
Grenzen der Fotografie gezwängt, welche selbst
in der Holzkiste des Fotografen gefangen ist. Die
Badenden scheinen exponierte Opfer, aber auch
Objekt der Begierde zu sein, die körperliche
Lüste an einem Ort symbolisieren, an dem
Menschen frei von kulturellen Fesseln sind.

 och künden diese Fotografien die ErlkönigD
Reihe nicht nur durch ihren distanzierten
Blickwinkel oder die verheerende Schwermut
an, die auf ihnen liegt, sondern auch durch
die abwechslungsreiche Verwendung visueller
Tricks, dem Spiel mit Linien und Flächen, mit
Konkretem und Abstraktem. Das Kisteninnere
ist nicht nur ein "Rohr", durch das der scharfe
Meeresblick hindurch taucht. Es nimmt den
Grossteil der Bildfläche ein und ist nicht
bloß Statist im Drama des fotografierten
Bildes sondern sein Hauptdarsteller. Das
Licht, das das Kisteninnere überflutet,
wirft wechselnde Schattentöne, fast wie
bei abstrakten Gemälden und schafft eine
"wolkige" Atmosphäre und Ästhetik, die
auf dem konkreten "Ferien"-Bild lastet. Die
Kistenwände bilden einen Rahmen mit taktilen
Rezeptoren, der dem Fotopapier die Illusion
von Raum und Dreidimensionalität verleiht.
Dieser Rahmen verzerrt wahrgenommene
Entfernungsverhältnisse und den empfundenen
Raum zwischen dem leeren, nebligen Tunnel in
Kameranähe, dem Auge des Betrachters und der
Schärfe des fotografierten Gegenstands in der
Kompositionstiefe, die sich ebenfalls langsam
auflöst. Auf diese Weise verschwinden die
deutlich erkennbaren Gruppen von Badenden.
Die Objekte auf hoher See erscheinen wie
kleine Wellen, werden zu einem Segelschiff
oder einem Menschen in weiter Ferne, dessen
Kopf fast nicht mehr zu erkennen ist. Ganor
schafft eine mehrschichtige Komposition, die
den Betrachter in die Irre führt, bis der finstere
Geist des umhüllenden Rahmens das spezifische
Bild langsam völlig erstickt. Das Bild leert

Jäger der Schatten
Sagi Refael

Elon Ganors neue Foto-Serie entstand auf der
Suche nach einer Auszeit. Seine Fotografien
führen uns, den Betrachter, auf eine Reise, bei
der wir uns in Laub und Walddickicht verlieren,
sich einzelne Lichtstrahlen den Weg durch
die Dunkelheit bahnen und den vom Wege
Abgekommenen rettende Anker sind. Man
meint das Rascheln trockner Blätter zu hören,
die unter unseren Füßen knistern. Wir scheinen
den Windzug der Zweige auf unserer Hand
zu spüren, die einen Weg durch das Dickicht
bahnt und winzige Fenster schlägt. Erdnähe
und versteckter Blickwinkel machen uns zu
heimlichen Beobachtern, die auf einen ruhigen
Moment warten, um aus dem Schatten zu treten.
I m Titel der Ausstellung -"König des Waldes" klingt Johann Wolfgang Goethes romantische
Ballade, die er Ende des 18. Jahrhunderts
schrieb, wider. Sie erzählt vom Ritt eines Vaters
und seinem Sohn durch einen finsteren Wald
und dem mythischen Geist des Erlkönigs, der
die Seelen junger Männer fängt, die in sein Reich
vorgedrungen sind. Es hat den Anschein, als
würden Vater und Sohn verfolgt. Der Vater zieht
den Körper seines sich vor den dunklen Kräften
fürchtenden Sohnes an sich. Bei Ankunft am
sicheren Zufluchtsort muss der Vater entdecken,
dass sein Sohn leblos in seinen Armen liegt.
 ährend der Arbeit an den Fotografien vollzieht
W
sich im Leben von Ganor, der seinem sterbenden
Vater zur Seite steht, eine Wende, was sich
auf die Interpretation der gesamten Fotoreihe
auswirkt. Der Sohn übernimmt die Rolle des
beschützenden, fürsorglichen Vaters. Doch

ist er auch derjenige, der in die unbekannten
Tiefen des Waldes versinkt und schließlich
wieder ins tröstende Tageslicht auftaucht. Ganor
wandelt durch den eigenen Garten und geht
durch Wälder. Mit diesen Verschnaufpausen
reist der Künstler – diesmal metaphorisch gleichzeitig durch Dunkelheit und Licht, wobei
er das Leben diesmal stärker in den Griff zu
bekommen scheint. Ganor wirft sich in das
Spannungsgeflecht von Suche und Orientierung,
von Verzweifelung und Hoffnung. Dabei ist
unklar, wie fest er in der Realität verankert
ist und wann er den Boden unter den Füßen
verliert.

Ohne Titel, 2009

 ereits bei einer früheren Fotoserie (ohne
B
Titel, 2009) hatte Ganor den Beobachtungsposten einer schmalen Schießscharte bezogen
oder aus einem verborgenen Schacht heraus
fotografiert. Damals hatte er selbst konstruierte
Holzkisten benutzt, um in Tel-Aviv, am Toten
Meer oder an anderen Orten in Israel und
im Ausland Parkbänke zu fotografieren. Der
Blick des Betrachters, mit der Kameralinse als
Mittler, scheint nicht nur durch das menschliche
Auge, sondern durch einen weiteren Tunnel zu

 omantische und poetische Orte inspirieren
R
Kunst. Das gilt auch für diese Arbeiten
und findet seinen Ausdruck im optischen
Prisma oder der Dunkelkammer, die einen
physiologischen, einer Hypermetropie ähnlichen
Aspekt aufzeigen, der für die Fotografie eher
ungewöhnlich ist. Bei Weitsichtigkeit sammelt
sich das Licht hinter der alternden Netzhaut des
Auges. Nahe Objekte sind schwer zu erkennen.
Dieses Phänomen steht im Mittelpunkt von
Ganors Arbeiten (Erlkönig 9 und 10). Einen
Moment lang hat es den Anschein, als träfen
zuvor beschriebene Prozesse auf die Fotografien
selbst zu. Passiv scheint dies Fotografie mit
Tiefenstörungen zu sein, tragisch-komischen
Situationen ähnelnd. Aktiv bedeutet dies
eine Absage an die romantische Sichtweise.
Es entsteht ein Bild, das die Kluft zwischen
menschlichem Sehen, bei dem Auge und Gehirn
nicht voneinander zu trennen sind, und der
Sichtweise der Kameralinse, auch "Objektiv"
genannt, prüft.

 ei seinen neuen Fotografien zieht Ganor
B
aus der Verwendung von Linsen mit grosser
Brennweite einen zweifachen Nutzen. Mit Hilfe
dieser Linsen etabliert er die metaphorische
Verbindung zum Bild, die sich aus dem Foto
ergibt. Die Wahl einer Linse mit grosser
Brennweite und die Entscheidung, aus der
Dunkelheit ins Licht zu fotografieren, schaffen
eine Situation, in der die Schichten, die das
Bild ausmachen, komprimiert werden. Diese
Komprimierung hat eine doppelte Bedeutung.
Einerseits schaffen visuelle Qualitäten wie
die einen Tunnel bildende Peripherie oder das
im Mittelpunkt des Tunnels stehende Thema,
das nicht immer unbedingt fern sein oder im
Brennpunkt stehen muss, das Bild. Andererseits
handelt es sich um die Komprimierung
begleitender, oben bereits angesprochener
Werte, wie medizinische, poetische und visuelle
Aspekte der einzelnen Werke. Es entsteht die
Illusion, als sei auf die "Fusions-Taste" gedrückt
worden, als seien sämtliche Komponenten zu
einer Einheit verschmolzen

¹ Dr. Raymond Moody - Life After Life, 1975– The Tunnel Experience
² Aus "Der Erlkönig"

" Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter solln dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
und wiegen und tanzen und singen dich ein."

 anors jüngste Arbeiten sind eine kontinuierliche
G
Weiterentwicklung der 2009 ausgestellten "Kisten-

 ein Vater, mein Vater und siehst du nicht dort?
M
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.
" Ich liebe dich; mich reizt deine schöne Gestalt;
und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –
 em Vater grauset's, er reitet geschwind,
D
er hält in den Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not;
in seinen Armen das Kind war tot.
I n seiner neuen Foto-Ausstellung verbindet Elon
Ganor ferne Welten gekonnt miteinander. Mit
seiner in den letzten zwei Jahren entstandenen
finsteren Fotoreihe schafft er einen gemeinsamen
Nenner. Angesichts der Biografie des Künstlers –
Ganor studierte zunächst Medizin, war Gründer
und Leiter eines Technologie-Betriebs und
wandte sich dann der Kunst zu - ist dies kaum
überraschend. Der Zeitpunkt, zu dem diese
Serie entstand, ist keinesfalls Zufall, sondern
geht auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn
zurück. Zum ersten Mal in seinem Leben blickt
der Künstler dem Tod ins Gesicht. Er muss sich
von seinem Vater verabschieden, den er in seinen
letzten Tagen pflegte. Das Rad der Zeit machte
den Sohn zum Vater!

Ohne Titel, 2009

Fotografien". Einige der oben angeführten
Eigenarten des Tunnelblicks scheinen schon in
diesen frühen Arbeiten von Ganor aufzutauchen.
Allerdings sollte sich der Betrachter nicht von
den Formen der Reihe "Kisten-Fotografien"
täuschen lassen. Der Tunnelblick seiner neuen
Arbeiten ist eine komplexe Betrachtungsweise,
die nicht bloß auf Formen basiert. Selbst wenn
wir uns nur auf formelle Aspekte seiner neuen
Arbeiten beziehen, ist es kaum überraschend,
wenn wir wichtige Entwicklungen in der Art des
Fotografierens an sich entdecken: Peripherelle
visuelle Informationen des Bildes führen zum
Tunnelblick, der keiner zusätzlichen Vermittlung
bedarf. Dieser Trend wird bei den letzten beiden
Bildern (Erlkönig 1 und 8) der Reihe nicht
weniger interessant fortgesetzt. Sie wurden mit
einer mechanischen Kamera aufgenommen.
Dabei löst sich der Fotograf von seinem Umfeld
(Peripherie), indem er sich unter einen schwarzen
Stoffumhang begibt. Ganor ging physisch in einen
Tunnel, aus dem er beim Fotografieren dieser
Reihe hinausblickte. Dies ist der Moment, in dem
die Sicht wieder hergestellt wird.

Vater, Sohn und Zeittunnel
Erez Golan

"Tunnelblick" lautet die umgangssprachliche
Bezeichnung des medizinischen Phänomens
der Retinopathia Pigmentosa. Bei dieser
Sehbehinderung nimmt das Auge lediglich
Gegenstände wahr, die sich in gerader Linie vor
ihm befinden. Meist handelt es sich um eine
progressive, erblich bedingte Erscheinung, die
zum graduellen Verlust der peripherellen Sicht
führt. Dieser Prozess ist irreversibel und führt
letztlich zu völliger Erblindung. Dagegen geht der
temporäre Tunnelblick auf eine unzureichende
Sauerstoffzufuhr des für Sicht und Augenmuskeln
zuständigen Gehirnbereichs zurück. Meistens ist
das Tunnelphänomen physiologischen Ursprungs.
Allerdings können psychologische Umstände
wie lange Stressperioden mit Angstattacken eine
weitere Ursache darstellen.
 er psychologische Begriff des Tunnelblicks
D
beschreibt einen Zustand, bei dem Menschen, die
lange unter Stress gestanden haben, ihr Leben nur
noch negativ sehen und außerstande sind, ihm
positive Seiten abzugewinnen: Sie sehen "kein
Licht am anderen Ende des Tunnels".
 ine 1975 durchgeführte qualitative Studie 1
E
beschreibt das Tunnel-Erlebnis auch als eine
todesnahe Erfahrung. "Hier handelt es sich
um das Gefühl, in einen Sog zu geraten, sich
mit hoher Geschwindigkeit auf die Dunkelheit
zuzubewegen und schließlich in einen hellen,
lichten, weissgoldenen Bereich zu gelangen.
Obgleich Testpersonen von einem Gefühl der
Angst berichteten, hatten sie nicht den Eindruck,
sich auf dem Weg in die Hölle zu befinden
oder in die Hölle zu fallen..." Die Begegnung
mit dem Licht wurde als Berührung mit einem

unbekannten Wesen beschrieben. Dieses
Geschöpf sei voller Liebe, verbreite eine Aura von
Zärtlichkeit und Liebenswürdigkeit und vermittle
ihnen trotz empfundener Todesnähe den Eindruck
non-verbaler Kommunikation.
1782verfaßte Johann Wolfgang Goethe seine auf
einer dänischen Legende basierende Ballade vom
Erlkönig. Sie erzählt die Geschichte von Vater
und Sohn, die nachts durch den Wald reiten. Der
Erlkönig – Jäger von Kinderseelen – offenbart
sich dem Jungen während des Ritts. Vergeblich
versucht der Junge, seinen Vater von der Existenz
des Erlkönigs zu überzeugen. Der Vater treibt das
Pferd zur Eile an, um den Sohn nach Hause zu
bringen.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
er hat den Knaben wohl in dem Arm
er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
 ein Sohn – was birgst du so bang dein Gesicht? –
M
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron' und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
" Du liebes Kind, komm, geh mit mir!"
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir,
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hat manch gülden Gewand."
 ein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
M
was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.

drawing was seen as an emotionally tangled web,
highly expressive, while in the photographed
images a more romantic and distanced approach
prevailed, an admiration for the photogenic beauty
of the tangled botanical image.³ Alongside Ganor’s
show one could see photographs of underbrush by
Omri Shapira, memorializing the blood of murder
victims which has drenched the forest ground
at Babi Yar, in the Ukraine, and Kobi Israel’s
photographs, of cruising spots in Hempstead
Heath Park, with only vague references to the
sexual activity which goes on there at night.
However, while all these images observe the
wooded, tangled area from a distance, trying to
contain the tense, mysterious sense of the location,
Ganor steps into the grove and digs deep into it,
blending into the foliage, like an animal taking a
break from the hunt.
In a wider context, the spirit of the forest paintings
of Caspar-David Friedrich, the German romantic
painter, a contemporary of Goethe, rings clearly
in the mysteries of Ganor’s photographs, though
they do not share the magnificence of the forces
of nature and the religious sense of the sublime
imbued in Friedrich’s paintings. Also worth noting
is the German photographer Thomas Struth,
whose “Paradise” series explore rain forests and
woods in Australia, china, and Japan, as well as the
United States and Germany. Struth has described
them as images both specific and abstract, full of
information but also incomprehensible, intended

to serve as a reflexive and meditative mirror
for the viewer, and as an eternal representation
exploring the primordial roots of our world and of
Heaven.� The mythical, sublime dimension in the
work of these two German artists is transformed
by Ganor into deconstruction and close inspection
of the grove’s interior.
Two atypical photographs seem to bind the
beginning and the end of Ganor’s wanderings
through the maze – in one, an ancient, thicktrunked olive tree stands in the middle of the
composition, its bound and numbered body makes
it the head of the group, perhaps designated as the
first to be uprooted and thus signaling the fate of
the others. This photograph echoes “Scarred Tree”
by Sally Mann (1998), also placed in the center of
the composition, free-standing in a defined space,
with a bleeding gash in its belly. Comparison of
the two images by Mann and Ganor asserts their
mutual awareness of death and oblivion, but also
the dimension of communality and progressive
striving in Ganor’s work versus the isolation
and nostalgia in Mann’s. In another Ganor
photograph, a family is seen sitting at a picnic table
at the end of a woody path, signifying a clinging
to life, following long meanderings under the
shadow of a past lost. It seems this family, framed
by foliage, reminiscent of the long views of bathers
from the previous series, serves as an anchor for a
real hold, a milestone, a momentary ending to the
artist’s long quest.

¹ Susan Sontag, On Photography , Farrar, Straus and Giroux publishing, New York ,1977
² A major exhibition on the subject, “The Forest,” was presented at the Herzliya Museum of Contemporary Art between
January and April of 2006.
³ Tamar Manor-Friedman, Traces IV - Caught in the Thicket, The Fourth Biennale for Drawing in Israel, Jerusalem Artists' House,
2010. In addition to Sharon Ya’ari and Gilad Ophir who are discussed in the catalog, other works come to mind in this
context, such as the series “Liquidation” and the film “The Forest” (both from 2005) by Ori Gersht, and the series of
photographs by Efrat Shvily, "100 Years" (2008).
� Thomas Struth, "Paradise - A Thousand Words", Art Forum, May 200

here and there and focusing the gaze closer, even
as it strives to go beyond the imaginary horizon.
Ganor’s point of view hides behind the double
mediation of the box and the camera, but it also
contains the shooting position, discussed by Susan
Sontag regarding the taking of the photographic
image – “to photograph is to appropriate the
thing photographed” and transfer it to the print.¹
The arrow slit disturbs the romantic image of
the peaceful beach, a place for recreation and
escape from the bustle of daily life. The infinite
sea is arrested between the narrow borders of the
photograph, which again is trapped within the
photographer’s wooden box. The bathers seem
to be sitting ducks, but also objects of desire,
representing physical pleasures in a territory where
a person can be free of the chains of culture.
However, these photographs do not inform
the Erl King series only through the remote
observation point, or the terrible sadness which
imbues them, but also by the vibrant use of
visual tricks and the play of lines versus stains,
specificity versus abstraction. The inner surface
of the box is not just a conduit through which
the sharp marine image is clarified – it occupies
most of the picture area; it is not simply an
“extra” in the drama of the photographic image,
but rather its star player. The light flooding the
inside of the box creates a tonality of changing
shadows, like in an abstract painting, a cloudy
atmosphere which hangs over the festive image.
The sides of the box create a tactile frame, giving
the photographic print an illusion of volume and
three-dimensionality. The frame disrupts the
perception of distance and space, between the
empty, foggy tunnel close to the camera’s (and

the viewer’s) eye and the sharpness of the objects
deep in the composition, which in turn fade away
too. Out of groups of easily identifiable bathers,
common objects dissolve into the sea - a small
wave, a sailboat, or a distant swimmer so that his
head is blurred. Ganor confuses the viewer by
creating a multi-layer composition where the dark
spirit of the enveloping frame slowly strangles the
specific image. The image drains, its core spreads
and disappears, defining shape and volume for
an empty space, from the point of view of the
photographer/viewer all the way to the edge of
visibility. But while in the arrow slit series the
position of the photographer is perceived as that
of a hunter, who narrows the territory of the gaze
and uses it to capture prey for his lens, in the
current series a reversal occurs, and Ganor adopts
a tentative position, between holding on to reality
and losing control, hiding from what is not clearly
visible. The bright sky which has previously spread
across the picture space is now almost invisible,
framed by thickets of leaves, with only a few
snippets of the outside gaping like escape hatches.
The gaze, which has previously centered on the
focal point of the photograph, pulling the outside
into the interior of the box and the lens, has
changed now into scattered, aimless wandering,
sensing at times solid ground, and sometimes what
appears to be the eye of the storm.
The image of the grove has often been explored
in recent Israeli art, as has the image of the forest,
harking back with false nostalgia to cool Western
regions, drawing upon German folk legends of
the Black Forest, among other sources.² In the
Drawing Biennale in Jerusalem, at the end of 2010,
the grove as articulated through the medium of

Hunter of Shadows
Sagi Refael

Elon Ganor’s new series of photographs was
conceived during a quest for a hiatus. Looking
at them will lead us, the viewers, on a journey,
winding among the foliage of trees and bushes,
where few rays of light stab their way through
the darkness, anchoring and reassuring the lost
wanderer. We can almost hear the crunch of the
leaves underfoot and feel the fluttering of branches
on the hand as it clears a path and opens a window
to seeing. The proximity to the ground and the
concealed point of view position us as hidden
onlookers, as if waiting for a quiet moment which
will enable us to emerge from the shadows.
The title of the exhibition presenting the current
series, “King of the Forest”, echoes the romantic
ballad by Johan Wolfgang Goethe, “The Erl
King (Der Erlkönig)”, written at the end of the
eighteenth century, which tells the story of a father
and son riding through a dark forest. The mythic
spirit of the Erl King, who snatches the souls of
youths who pass through his territory, chases them
as the father tightly holds his frightened boy. As
they reach safety the father finds his son’s body
lying lifeless in his arms.
The interpretation of the series is informed by
the biographical inversion in Ganor’s life at the
time, when he was caring for his dying father.
The son takes on the role of the caregiver and
protector, but he is also the one who braves the
unknown darkness of the forest until he breaks
out into the comforting daylight. His wanderings
in his private garden and in public woods became
breathing breaks for the artist, as he was seeking
to go on a journey between darkness and light,
metaphorically this time, in which his grasp on

life might be stronger. Ganor throws himself into
the strain between wandering and orientation,
between desperation and hope, while how strong
is his hold on reality and when he is losing his
foothold remains unclear.
The observation point, as if through an arrow
slit, or from a hidden foxhole, has been adopted
by Ganor in a previous series (Untitled, 2009),
where he used wooden boxes, which he has
built, to photograph public beaches in Tel Aviv,
on the Dead Sea, and in other locations in Israel
and abroad. The observer’s gaze, mediated by
the camera lens, seems to go through another
tunnel of vision, in addition to the human
one, which narrows the gaze like the sniper’s
sight. The wooden box through which Ganor

Untitled, 2009

takes the photographs serves as armor for the
photographer/voyeur, even though most of his
body is visible to his subjects and to anyone
present at the shoot. Most of the picture area is
soft-focused and abstract, like an eye narrowing
itself when blinded by the sun, the better to see the
distances ahead. The images visible through the
box are mostly sea views fading into the horizon,
with groups of bathers, young and old, popping

lens, also know as an “objective.”
The long focal length is doubly utilized in
Ganor’s new work of art, establishing the
metaphorical tie to the image revealed in the
photograph. The choice of a long focal-length,
and the decision to shoot from a dark place
into the light, compress the layers which make
up the image. This compression has dual
meanings. On the one hand the compression
of the visual features of the image, such as the

peripheral vision transforming into a tunnel,
and the subject in the tunnel’s center, not
necessarily distant or in focus, and on the other
hand the compression of the attendant values
discussed earlier, alluding to the medical,
poetic, and visual aspects of each piece. There’s
a sense of clicking a “merge layers” button, and
at that moment all the different components
come together as one.

¹ Dr. Raymond Moody - Life After Life, 1975– The Tunnel Experience
² From "The Erl King", Translated by Alex Bendersky, 2003

He reaches his farmstead with toil and dread,—
The child in his arms lies motionless, dead."
In the current exhibition Elon Ganor pulls
together distant worlds in a masterful stroke,
inventing a common ground by way of the
dark series of photographs he has created over
the past two years. Considering the artist’s
biography – he has studied medicine, headed
a technological company, and then turned to
art – this is not surprising. The series’ point
in time is not coincidental and is based on a
relationship between father and son. For the
first time in his life the artist confronts death
and must take leave of his father, whom he has
cared for in his last days. The wheel of time has
turned son into father!
In his recent works Ganor displays continuity
and development from his previous series, the
Box Photographs, which he has shown in 2009.

Untitled, 2009

It is easy to ascribe some of the characteristics
of tunnel vision mentioned earlier to Ganor’s
earlier series, but the viewer should not be
distracted by formal attributes present in the

box photograph series, since the tunnel vision
in his new body of work is a complex way of
seeing, which is not based on formal factors
alone. Even if we assess the formal component
in this new work it would not be surprising to
discover an important development in the act
of taking the picture itself: the peripheral visual
information in the image creates the tunnel and
it requires no mediation. This trend continues
no less interestingly when the last two images
in the series (Erl King 1 and 8) are taken with
a technical view camera which requires the
photographer to cover himself with a black
cloth and thus disengage from his environment
(periphery). Ganor physically enters the tunnel,
the same one he used to gaze out of when he
was making this series, and in that instant
vision is restored.
While the romantic and the poetic elements in
art are the obvious inspiration for these pieces,
their realization within an optic prism or a
dark chamber, which exhibit a physiological
aspect similar to hypermetropia is uncommon
in photography. In farsightedness, the aging
retina loses its curvature and our ability to see
near objects is impaired. This phenomenon
takes center stage in Ganor’s work. (Erl
King 9 and 10) For a moment it seems that
the processes described earlier influence the
process of photography itself. Passively, this
is photography whose depth of field has gone
awry, as in some tragic-comic gag. Actively, it
defies the romantic perception and becomes an
image which explores the gap between human
vision, with its eye-brain bond, and the camera

The Father, the Son, and the Time Tunnel
Erez Golan

Tunnel vision is the symptom of the medical
condition retinitis pigmentosa. It is a vision
defect in which the eye only sees objects which
are directly in front of it. The condition, which
has hereditary factors, is often progressive,
leading to gradual loss of peripheral vision
and sometimes to total blindness. While this
process is irreversible, temporary tunnel vision
can develop as a result of deficient oxygen
supply to the area in the brain responsible for
vision and as well the eye muscles. In most
cases the tunnel phenomenon has physiological
origins but psychological circumstances, such
as extended stress leading to an anxiety attack,
have also been recognized as causes.
In psychological terms, tunnel vision is
a serious condition in which, under long
exposure to stress, a person perceives his life
only through its negative aspects, he is unable
to see the positive side, and thus “he sees no
light at the end of the tunnel.”
The tunnel experience is otherwise described,
in a qualitative study from 1975¹, as a neardeath experience. “…the experience is of
being pulled along, moving into the darkness
at high speed, and then reaching a zone of a
bright, golden-white light. Despite reports of
fear (among study subjects) they do not sense
that they are on the way to Hell, or have fallen
into it…” The encounter with the light was
described as contact with an undefined being,
who was full of love, cast an atmosphere of
tenderness and loveliness, and was able to carry
out a non-verbal conversation with those who

experienced near-death.
In 1782 Johan Wolfgang Goethe wrote a ballad,
based on a Danish legend, which tells the story
of a father and son riding through the forest at
night. The Erl King – the pursuer of children’s
souls – is revealed to the boy while they ride.
The boy tries in vain to convince his father of
the Erl King’s existence, but the father, late to
acknowledge the child’s anxiety, rides faster to
bring his son.
"Who rides there so late through the night dark and
drear?
The father it is, with his infant so dear;
He holdeth the boy tightly clasp’d in his arm,
He holdeth him safely, he keepeth him warm.
“My son, wherefore seek’st thou thy face thus to hide?”
“Look, father, the Erl King is close by our side!
Dost see not the Erl King, with crown and with train?”
“My son, ‘tis the mist rising over the plain.”….
…”My father, my father, and dost thou not hear
The words that the Erl King now breathes in mine
ear?”
“Be calm, dearest child, thy fancy deceives;
the wind is sighing through withering leaves.”……
…”I love thee, I’m charm’d by thy beauty, dear boy!
And if thou aren’t willing, then force I’ll employ.”
“My father, my father, he seizes me fast,
For sorely the Erl King has hurt me at last.”
The father now gallops, with terror half wild,
He holds in his arms the shuddering child;
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