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צילום בעת מחאה

מאיפה הכל התחיל
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David Seymour Members of the group ‘Mars’ atop a small chapel in the Père Lachaise cemetery during a

demonstration in memory of those who were killed in the 1871 Paris Commune. From left: Charles Dinerstein,

Simon Lichtenstein, Sarah Rochvarger, Francis Lemarque, Henri Fush and Michel Rochvarger. Paris, France.

May, 1934. © David Seymour | Magnum Photos 09



 

Bruce Davidson Arrest of a demonstrator. "Damn the Defiant!" Birmingham, Alabama, USA. 1963.

© Bruce Davidson | Magnum Photo
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Ian Berry A protest demonstration by students from Witwatersand University.

Witwatersand. South Africa. 1961. © Ian Berry | Magnum Photos
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Bruno Barbey Students hurling projectiles against the police. 6th arrondissement. Boulevard Saint

Germain. Paris, France. May 6th 1968. © Bruno Barbey | Magnum Photos
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Stuart Franklin 'The Tank Man' stopping the column of T59 tanks. Tien An Men Square, Beijing, China.

4th June 1989. © Stuart Franklin | Magnum Photo
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PHOTOGRAPH BY DAI SUGANO, (2020) MEDIANEWS GROUP/THE MERCURY NEWS/GETTY
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פינוי עמונה - עודד בלילטי (2006) צילום: אי–פי

זכה בפרס פוליצר על הצילום 15



סיכום ביניים

 

חזותית שפה 
 

התנגדות

 

הקשר  - הזדהות 

 

/ אוביקטיבי 
סובייקטיבי
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מאפיינים נוספים
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אניסה אשקר

בה ן  אי אם  עבודה  מציגה  לא  י  "אנ
י – ואנ היצירה   . שלי הקול  את 
ערבית” מדברת  היצירה  אחת, 

24

https://israeliart.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%A8


ובתל בעכו  ועובדת  חיה   , עכו ילידת  אשקר,  אניסה 
ברל בית  לאמנות  המדרשה  בוגרת   . פו י אביב-

ופרס התרבות 2015  שרת  פרס  זוכת   , (2004)
בארץ רבות  בתערוכות  הציגה  לנדאו 2016. 
לאמנות הרצליה  ן  יאו ז במו ניהם  בי ובעולם, 

פסטיבל  , לאמנות (2014) חיפה  ן  יאו ז מו  , (2015)
בית  , ספרד (2011)  ,F IGYRES INTERNATIONAL

ן יאו ז המו  MOCAK , אביב (2008) תל  האמנים 
, ן (2006) לי פו בקרקוב,  וית  עכשו לאמנות 

. עכו (2004) ופסטיבל 
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אומרת בו  הכתוב  ובמסר  בטקסט  השימוש  על 
גם משמעות.  יש  וכתובת  מילה  לכל  אניסה: 

שלי ן  מהרצו נובעת   NOTHING היום של  הכתובת 
אדם בן  י  אנ  . י נ צו וחי פנימי  רגשי  מעומס  להתרוקן 
לטוב הרגש  פי  על  פועל  לרגש,  מקום  הרבה  שנותן 
קודם  . להתרוקן ורציתי  עמוס,  היה  החודש  ולרע, 
לנסות ויה,  החו את  לבטא  ואז  להרגיש  צריכה  י  אנ
וההשפעות. ההשראות  את  לפענח  אותה,  ן  להבי

. אותה” אעשה  לא  מהיצירה,  מתרגשת  לא  י  אנ אם 

26



27



28



29



29

https://www.youtube.com/watch?v=LG5J90s05nY


על להשפיע  יכולתו 
תלויה בו  הצופים 
רבים בגורמים 

מחאה  צילום  לעיתים 
איקוני לצילום  יהפוך 

השפעה  רב 

 

יכול מחאה  צילום 
בצורות להתבטא 

מגוונות ומאוד  שונות 

 

בואו נסכם

 
עמדה מבטא  לרוב 
ת היוצר. של  אישית 

 

אומנותי בסיס  בעל 
ומשמעותי רחב 

 


