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אותן  מפענחת  תופעות,  שחוקרת  עין  היא  האמן,  של  הבוחנת  עינו 
עינו  שרק  ואומר,  בדרכו  זאת  מנסח  פונטי  מרלו  מוריס  ומפרשת. 
וראייתו הייחודית והחד פעמית  של האמן מאפשרות  לו לראות את 

מה שנמצא גלוי בתוך הכפלים הסמויים של המציאות.
האמנותי,  בשיח  להתקיים  ממשיך  הצילומית'  'האמת  אודות  הדיון 
ועדיין  מהדהדת השאלה, האם תפקידו של הציור הוא לייצג, להעתיק 
המצלמה,  המצאת  עם  החריפה  זו  שאלה  המציאות.  את  ולחקות 
נשחקה ברבות השנים, ומשתנה, בעיקר כאשר הצילום עצמו כבר לא 
מבקש, לא מתיימר, ולא חותר להעתיק את המציאות ולשחזר את מה 

שקיים ונראה לעין.
עינו של הצלם העומד מאחורי העדשה ומתבונן בתופעות, מתבוננת 
פנימה והחוצה בו זמנית. עינו של קופמן מתבוננת אל תוך הכפלים 
הסמויים של המציאות ומציגה פרשנות, החושפת את פניה המשתנות 
ובדרכו  הצילומים,  בסדרת  מספר,  בדרכו  קופמן  המציאות.  של 
הצילומית על כך שהמציאות שאותה אנו רואים אינה חד משמעית, 
ואינה עובדה אחת בלבד. המציאות הופכת להיות מאגר עשיר של 
מראות, תובנות, צבעים וצורות. המציאות ממנה הוא שואב השראה 
הופכת להיות מציאות חדשה תחת עינו הבוחנת. עינו שיוצרת תוך 

כדי תשוקת המבט והרוח, חופרת, מערפלת, משנה ומעצבת.
קופמן משתמש במצלמה ומצייר באמצעותה את המציאות עליה הוא 
מתבונן. מצייר לא על מנת להציג אמת צילומית אחת וחד משמעית, 
זו מציאות הפשט שמתגלה לעין כל רואה. קופמן, כפרשן מציאות 
וכפרשן חיים, משתמש דווקא במצלמה, כרוצה לומר, שהמיזוג הזה 
בין הטכנולוגיה שהמצלמה מציעה ובין עינו החודרת שלו, בין תנאים 
סביבתיים ובין האופן שבו הוא רואה את הדברים, חושפים לנו לא רק 

את פני השטח, אלא את שמתחת לפני השטח.
מטשטש,  הוא  אותם  קופמן   של  ההשראה  מקור  הם  השטח  פני 
מערפל,  משנה את צבעם, והופך אותם ממקום אחד בעל זהות מוגדרת 
להיות 'כל מקום', ולמקום שאומר משהו על העולם ועל החיים. כמו 
מקום  'בראשית'.  או   , 'נצח'  גבוהה',  'צלילות  הכובד',   'מרכז  למשל 
מטאפורה.  להיות  והופכים  סינון  אצלו  עוברים  וצורה,  אדם-   –נוף- 
דרך טכניקת הערפול מבקש קופמן לספר על 'צלילות גבוהה' וזאת 

על דרך ההיפוך.
באמצעים  ומשתמש  ולראייה,  לחזות  הקשור  בתחום  עוסק  קופמן  
טכנולוגיים  אשר אמורים לשרת את הראייה. אמצעים אלה יכולים 
פוטנציאלית לחדד את הראייה, להדגיש נקודות, לקרב את הרחוק, 
–רגע. אלה הן האפשרויות המובנות מאליהן.  ולהקפיא מקום -מצב 
שיבטא  ככלי  זו  בטכניקה  ובוחר  מאליו,  במובן  בוחר  אינו  קופמן  
אחד  ברגע  החיצוני  והעולם  הפנימי  עולמו  בין  שנוצר  החיבור  את 
שמתקיים  המיוחד  בקשר  מבחינים  אנו  בעבודותיו  התבוננות.  של 
בין 'הסתכלות לראייה'. בשעה שהוא מסתכל על הקיים, הוא רואה, 
הגלויים  מהדברים  נתח  עוד  וחושף  מעצים  משנה,  מרחיב,  מפרש, 

הנושאים עמם גם את הסמוי מן העין.
www.amir-artfilm.de - כתובת האתר של האמן
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The eye of the artist is one that studies phenomena, deciphers and 
interprets them. As Maurice Merleau Ponty put it in his own way, 
only the artist’s eye and unique, one-time vision allow him to see 
what lies bare in the hidden folds of reality.
The discussion on "photographic truth" is still prevalent in artistic 
discourse, and the question remains whether the role of the 
painting is to represent, copy or imitate reality. This question 
became acute with the invention of the camera, was exhausted 
over time, and finally changed, especially since photography itself 
no longer seeks, no longer presumes, no longer strives to copy 
reality and restore what exists, what is visible.
The eye of the photographer standing behind the lens and observing 
phenomena, looking in and out at the same time. Kaufmann's eye 
looking into the hidden folds of reality, presenting us with an 
interpretation that reveals the changing face of reality. Kaufmann, 
in his own photographic way, tells us through a series of works 
that the reality we see is not unequivocal, and is not a mere fact. 
Reality becomes a rich reservoir of sights, insights, colors and 
shapes. The reality which serves as inspiration becomes a new 
reality under his scrutiny. The eye creates with the desire of gaze 
and spirit, digging, misting, changing and shaping.
Kaufmann uses the camera to paint the reality he observes. He 
paints not to present a single and unequivocal photographic 
truth, this is merely the literal reality visible to all. Kaufmann, as 
a commentator on reality and life, uses the camera specifically, 
as if to say that this fusion between the technology offered by 
the camera and his penetrating eye, between environmental 
conditions and his perception of things, is never surface-deep but 
penetrating, for it always reveals what lies within.
The surface is the source of Kaufmann's inspiration, which he 
blurs, fades, colors and transforms from one place with a defined 
identity to an abstract 'anywhere', a place that says something 
about the world and life as a whole. Take, for example, Center 
of Gravity, Diving High, Eternity or Genesis. Place, landscape, 
human, form, all are filtered and become a metaphor. Through 
this technique of obscurity, Kaufmann asks to tell about “diving 
high," yet only through the opposite.
Kaufmann deals with appearances and vision and uses 
technological means that serve that vision. These means can 
potentially sharpen the vision, highlight certain points, close 
distances, and freeze things in space-state-moment. These are the 
obvious possibilities. Yet Kaufmann does not choose the obvious, 
he chooses this technique as a tool to express the connection 
between his inner world and the outside world through one 
moment of observation. In his works we notice the special 
connection that exists between ‘looking’ and ‘seeing’. When he 
looks at what is, he sees, interprets, expands, changes, intensifies 
and reveals another piece of those overt things that also carry 
within them the invisible.
Artist’s website - www.amir-artfilm.de
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