
In an intercontinental Skype conversation between Meir at 

his studio in Tel Aviv and me in a shared rental apartment in 

Brooklyn, sometime in November of last year, I told him that 

I see cancer as something abstract and invisible – which, for 

me, is seriously terrifying. You can figure it's there because 

you were told so, and perhaps you’re feeling a little less fit, but 

you see this thing only based on test results, conversations 

with doctors, or the faces of those who love you. Meir listened 

to me intently and with understanding, and when I finished 

pontificating, said with a smile, “You’re being dramatic. You are 

glorifying something that is, after all, fairly common.”  Of course 

that is what Meir said, since his attraction to nothingness, his 

desire to reveal what cannot be seen at the surface, his quest for 

what lies in-between things, had begun long before the disease 

found him. His interest in the inadequacy of commemoration, 

in the fluidity of memory, is part of the narrative of an Israeli 

generation forged between Holocaust and Resurrection, and 

of a man who has lived with an army widow. 

Meir is used to, and is curious about, positioning himself 

in the interaction between the full and the lacking, in the 

shadows, in the memory that he creates with the camera – 

which is an extension of his hand. In our conversation he 

went on to say, “This disease simply places you somewhere 

on the scale between normal and abnormal. Imagine that 

I find myself praying that they find that I have some kind 

of tumor-cell mutation, or abnormality, that puts me 

beyond the statistics – or at least, on its good side.” So how 

does one portray the invisible? How does one document 

something private, while linking it to what is public, to beauty, 

to photography?

The Morbidity and Mortality Weekly Report – or M&M, for 

short – is a weekly report by American Centers for Disease 

Control and Prevention, containing statistics that place the ill 

and the healthy on a scale between life and death. Statistically 

speaking, we are all on this scale – plus-or-minus a deviation 

of a few percentage points. Meir Rakocz wants you to see both 

the banal and the monumental, arranged on a spectrum in his 

photographs. The pills that he takes, which may save his life, are 

transformed into a “landscape” or “Japanese drawing.” 

They are like candy for the camera – posing for it, either in 

carefully staged studio lighting, distinct and elegant, or defiantly, 

flung casually on the ground of a building site or simply lying 

about amidst beautiful beach pebbles. The various methods of 

treatment of his “novel models” both reflect the inner wrangling 

within the photographer as he engages in documentation and 

commemoration while also poking fun at them in his incidental 

images. The M&M Report exhibition, which features new works, 

is the result of changing data that ignite within Meir the desire to 

become a relentless producer of content: every day a new work, 

another proposal, another idea, another question. The materials 

available to the camera are laboratory test subjects – patient 

and doctor. 

At the heart of the exhibition, the artist’s nude figure comes 

into view, wearing an improvised chamber-pot hat, and a 

disposable urine-collection device clamped between his legs. 

This is the image that sparked our exchange when Meir sent 

it to me in an email as a New Year card. In another Skype 

conversation, we laughed at his huge figure gazing at the 

horizon. That picture, in all its grotesque immensity, is a fine 

example of how one can represent something that cannot be 

seen. While most of us don’t know how to deal with horror, Meir 

offers himself exposed – strong in his vulnerability. 

Ruth Patir
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בשיחת סקייפ בין יבשתית, איפשהו בנובמבר של השנה 

בדירת  ואני  אביב  בתל  שלו  בסטודיו  מאיר  שעברה, 

מחלת  את  תופסת  שאני  לו  אמרתי  בברוקלין,  שותפים 

ומבחינתי  לראות  אפשר  שאי  מופשט  כמשהו  הסרטן 

זוהי אימה רצינית. אתה יכול לדעת שהוא שם כי אמרו 

אתה  הדבר  את  אבל  ירד,  קצת  הכושר  גם  ואולי  לך, 

או  רופאים  עם  משיחות  בדיקות,  תוצאות  לפי  רק  רואה 

לי  הקשיב  מאיר  אותך.  שאוהבים  אלו  של  מהפרצופים 

״את  בחיוך:  אמר  להתפלסף  וכסיימתי  ובהבנה  בריכוז 

דרמטית. את עושה גלוריפיקציה למשהו שהוא בסך הכל 

די שגור״. כמובן שזה מה שמאיר אמר, הרי המשיכה שלו 

אל האין, הרצון שלו לחשוף את מה שלא נראה על פני 

השטח, החיפוש שלו אחר מה שנמצא בין לבין - התחיל 

עוד לפני שהמחלה מצאה אותו. העניין שלו בקוצר ידה 

מסיפור  חלק  הוא  הזיכרון,  של  בנוזליות  ההנצחה,  של 

איש  ושל  לתקומה  שואה  בין  שעוצב  ישראלי  דור  של 

שחי לצד אלמנת צה״ל מסיבוב ראשון. מאיר רגיל וסקרן 

למקם את עצמו ביחס בין המלא לחסר, בצללים, בזיכרון 

אשר הוא עושה בעזרת המצלמה, המשך ידו. בשיחתנו 

אותך  ממקמת  הכל  בסך  הזאת  ״המחלה  המשיך:  מאיר 

תארי  נורמלי.  ללא  נורמלי  שבין  הסקאלה  על  היכנשהו 

לעצמך שאני מוצא עצמי מתפלל שימצאו אצלי מוטציות, 

אבנורמליות, שישימו אותי מחוץ לסטטיסטיקה או לכל 

הבלתי  את  מייצגים  איך  אז  שלה״.  הטוב  בצד  הפחות 

אותו  קושרים  אבל   פרטי  משהו  מתעדים  איך  נראה? 

לציבורי, ליפה, לצילום?  

 ,M&M בקיצור או   ,Morbity and Mortality Report

דו״ח שבועי של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות  הוא 

ממקמות  אשר  סטטיסטיקות  המכיל  דו"ח  ולמניעתן, 

למוות.  חיים  שבין  הציר  על  הבריאים  ואת  החולים  את 

נמצאים  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  סטטיסטית,  מבחינה 

על הסקאלה - פלוס מינוס סטייה של כמה אחוזים. את 

רוצה  רקוץ׳  מאיר  מנגד,  המונומנטלי  ואת  מחד,  האגבי 

הכדורים  הרצף.  על  מונחים  שלו,  בצילומים  שתראו 

הופכים  חייו,  את  מצילים  אולי  אשר  נוטל,  הוא  אותם 

בעבודותיו ל׳נוף׳, או, ל׳רישום יפני׳. הם עצמם - ממתקים 

בתאורת  לפעמים  לעדשה,  מדגמנים  הכדורים  לעדשה. 

סטודיו מוקפדת, יפים ומוגדרים, לפעמים במרד, זרוקים 

חוף  על אבני  או, סתם  בנייה,  רצפת אתר  על  באגביות 

שלו׳  החדשים  ב׳דוגמנים  השונים  הטיפול  אופני  יפות. 

משקפים את הוויכוח הפנימי של הצלם, העוסק בתיעוד 

האגביות.  בתמונותיו  עליהן  צוחק  גם  אבל  והנצחה, 

התערוכה M&M Report, המורכבת מעבודות חדשות, 

במאיר  המבעירים  משתנים  נתונים  של  תוצאה  היא 

תשוקה להפוך יצרן בלתי פוסק של תוכן: כל יום עבודה 

החומרים  שאלה.  עוד  רעיון,  עוד  הצעה,  עוד  חדשה, 

העומדים לרשותה של המצלמה הם שפני המעבדה של 

רופא - מטופל - חולה - מטפל. 

האמן  של  העירומה  דמותו  ניבטת  התערוכה  בלב 

וכלי לאיסוף שתן  לילה  כובע מאולתר מסיר  כשלראשו 

את  שהתחילה  התמונה  זוהי  רגליו.  בין  גם  האחוזים 

כברכת  באימייל  לי אותה  הדיאלוג שלנו כשמאיר שלח 

שנה טובה. בשיחת סקייפ אחרת אנחנו צוחקים שדמותו 

גודלה  על  הזאת,  התמונה  האופק.  אל  מביטה  הענקית 

הגרוטסקי, היא דוגמה יפה לאיך ניתן לייצג את מה שאי 

אפשר לראות. בעוד שרובנו לא יודעים איך להתמודד עם 

האימה, מאיר מציע לנו את עצמו חשוף - חזק בפגיעותו. 
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