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סרטוניושלבריםהפרשלאלה(כגוןוהמקומייםהפופולרייםהמרחבים

 .ויבשיםתאורטייםמופשטים,אידאליםאחרהרדיפהמןמאשרהפרסומת)
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מכלמשוקמיםולמרחביםמשופצים,סחורותולמחסניחרושתלבתי

שאיפה .יותר"ו;נספקת"אורבניתסביבהלייצרבמטרהזאתכלהסוגים,

נגדבמרץיצאיצ'ארלסיהנסיךאפילוכיעדפופולרית,כההפכהזו

אשרהנדל"ניהחורבןונגדהמלחמהלאחרהאורבניהשיקוםשגיאות
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זואלזווחדירתןבזוזוהתנגשותןיח,דקיומןלאפשרותהנוגעותשאלות

בדיוןביןהגבולהתמוססמכןכתוצאהבמהותן.שונותמציאויותשל

לעתיםנראות,הפוסט-מודרניסטיותהדמויותבעודבדיוני,מדעלבין

לנהוגעליהןוכיצדנמצאותהןעולםבאיזהבטוחותשאינןכמי ,קרובות

לספרותהפרספקטיבהבעייתאתנצמצםאםגםאליו.ביחס

ניכנס 19 ,בורחסלואיסתורתהשלמדמויותיואחתאומרתהאוטוביוגרפית,

מחר,שלנשכח;אתמול,שלמבולבל;היוםשלהאניאני?"מי :המבוךאל

 .הסיפורכלאתמספריםהשאלהסימניצפוי?"בלתי

עםהמחודשהאמריקניהפרגמטיזםשלהתמזגותו ,הפילוסופיהבשדה

אחריפריזאתששטףוהפוסט-סטרוקטורליסטיהפוסט-מרקסיסטיהגל

מורשתועלההומניזםעל"זעםמכנה 20ברנסטיןשריצ'רדלמהגרםו' 968

המופשטתהחשיבהשלנמרצתהוקעהלכדיהגיעהדברהנאורות".

לאדםאוניברסליתחרותלהעניקשביקשפרויקטמכלעמוקהולסלידה

אפילו ,זובהתכתשותגםוהתבונה.המדעהטכנולוגיה,כוחותבאמצעות

הפוסט-מודרניזם.שללימינועמדהשניפאולוסג'וןהאפיפיורכמואדם

משוםהליברליתהחילוניותאתאוהמרקסיזםאתתוקף"אינוהאפיפיור

המקורבתאולוג ,בטיליונהרוקואומרהעתיד",שלמרוחושהם

כוחאתאיבדוהעשריםהמאהשלש"הפילוסופיםמשוםאלאלאפיפיור,

משברהואתקופתנושלהמוסריהמשברמכבר".זהעברזמנםמשיכתם.

"מןעצמואתלשחררלאדםהתירההיאאמנםהנאורות.במחשבת

אישי",חופשכללוהיהלאבהםהביניים,ימישלהמסורתומןהקהילה

לבסוףשללהאל"ללא"אניעלההשכלהתנועתהצהרת ,זאתעםאן

התבונהנותרההאלוהית,האמתשלשבהיעדרהמשום ,עצמהאת .

והכוחהתאווהאםמוסרית.אורוחניתמטרהשוםלושאיןכאמצעי

מנתעלהתבונהשללאורהנזקקיםאינםאשרהיחידים"הערכיםהם

 21אחרים.לשעבדאמצעילהיעשותאלאלתבונהנותרלאלהתגלות",

האמתאתמחדשלאשרהיאהפוסט-מודרניהתאולוגיהמפעלמטרת

התבונה.כוחותאתלזנוחמבליהאלוהית

ג'וןוהאפיפיורצ'ארלסהנסיךכמו(ומתונות),ידועותכהדמויותכאשר

פוסט·מודרניסטיות,ובארגומנטציהברטוריקהנוקטות ,השניפאולוס

הרגש"ב"מבנההתרחשאשרהשינוישלהיקפולגבילהססמקוםאין

"מבנהשללמהותובנוגעהבלבולרבעדייןזאת,עםהשמונים.בשנות

נדחקהפורקה,עורערה,המודרניסטיתשהרגישותייתכן .החדשהרגש"

מערכותשלומשמעותןלכידותןלגבימועטהוודאותרקישאןונעקפה,

הניסיוןעלמקשהזומעיןוודאותאיזו.רגישותלהחליףשבאוהחשיבה

 .כולםמסכימיםהתרחשותהשעלהתמורה,אתולהסבירלפרשלהערי,ך

 ,למודרניזםרדיקליתעורףהפנייתהפוסט·מודרניזםמייצגלמשל,האם,

"מודרניזםשלמסוימתצורהכנגדהמודרניזם,בתוךמרדפשוטשהואאו

1 lt2 



זררןמיסלוזוויגשלהארכיטקטורהלדוגמה, ,מייצגיםאותו ,עילי"

יהמינימליסטהאקספרסיוניסטיהציורשלהריקיםוהמשטחים 22רוהה

אתלאתרנוכלזה(במקרהסגנוןהואהפוסט·מוזרניזםהאםהמופשט?

וויזיוזיקרוקראותרושמעדיפיםכפיואפילו,ובניטשתבזאזאשורשיו

לבחוןשעלינואוהרביעית),מהמאהאוגוסטינוסשלב"וויזויים" 23קןק,

החמישים,בשנותהחלהאםנבררזה(ובמקרהתקופתירוחכהלךאותו

זה(בכללעלילות·העליסוגלכלהתנגדותוהאם ?השבעים)אוהשישים

והתייחסותוהנאורות)מחשבתתחומיוכל ,פרוידיאניותמרקסיזם,

רבזמןמזהשהושתקו "אחריםול"קולותם"יאחרל"עולמותהממוקדת

שלהם)סטוריותיההעלהקולוניותעמישחורים, ,הומוסקסואלים(נשים,

המודרניזם,שלוביותמסחוררקהואשמאאו ?מהפכניפוטנציאללומקנות

שוקלפתחהאחרוןשלממילאהמפוקפקותשאיפותיושלהיורדוקצ

תחתחותרהואהאםולפיכך, ?"הולך"הכול , laissez-faireשבואקלקטי

אתלייחסעלינווהאם ?בהמשתלבאוהנאו·קונסרבטיבית,קהיהפוליט

שללצמיחתההקפיטליזם,שלורדיקליתמחודשתהבניהלאיזועלייתו

העידןשלהאמנות"אתבולראותואפילו ,"פוסט·תעשייתית"חברה

(כפיהמאוחר"הקפיטליזםשלהתרבותי"ההיגיוןאתאוהאינפלציוני"

 ?מסון)יי'גופרזריקומןיב'רלסצשהציעו

םיבהבדלנתבונןאםאלהשאלותעםלהתמודדלהתחילנוכליכסבורני

איהאבאותםשהציגכפי ,לפוסט·מוזרניזםהמודרניזםביןהסכ.מחיים

אתלחשוףמנתעלסגנוניותאופוזיציותשלסדרהמציבחסן 24חסן.

אומראנילמודרני.כתגובהלהצטיירהפוסט·מוזרניזםעשויבהןהדרכים

מורכביםיחסיםלתארמסוכןשזהחסן)גם(וכךחושבישאנמשום "עשוי"

הרגש""מבנה ,הרגישותשלהאמיתימצבהכאשרפשוטה,ותיכקוטב

 ,בוודאותכמעט ,נעוץ ,הפוסט·מוזרניתגםכמוהמודרניתבתקופההממשי

 ,כןפיעלאףהללו.הסגנונייםהניגודיםביןסינתזהימתימתקבובאופן

פתיחהנקודתלנומעניקה ,בטבלההערוכה ,חסןשלהסכמהכיידומנ

ת.ישימוש

~ 
;:... 

-1969 (גרמנילכרירא . 22 י= ,) 1886
 cי::

 ~מחציתכמוררניתהלותיכהאררותבמא

מאמצע .העשריםהמאהשלנהשוראה

כאמריקה.עיקרכפעלהארבעיםשנות

 less is "המפורסמתאמרתוכנורע

re המינימליסטיעיצובכ , 11חסו

שלוהפלרהיתכהזכוסטרוקטורותכו

 .שלוהשחקיםרירגו

23 . d D. Cook , Tl,e ווA. Kroker a 

/ ost111ode1·11 .r,ce11 e: e,\·c·,·e111e111c1 ןכ

,·\.·( i tl1 e1i י.e1·-{1e 11כןlt111·e c1 11 ll l1y :( 

Palgrave-1nac1nilla11. Ne,v-York 

1986 

1. Hassa n, "The culttlfe of .24 

posdoותוenוi s nו " , Tlieוס)', C11/1111·e 

0111/ Societ_)', 2 [3 J ( 1985), pp. 11 9-

132 

אנתרופולוגיה,כבלשנות,מגווניםכהמתחומיםהשואבתזו,סכמה

חסןרב.וןיעדורשת ,ותאולוגיההמזינהמזעירטוריקה, ,היפילוסופ

אךךן·משמעיות.רעועות,הןעצמןשהדיכוטומיותכךעללהצביעממהר

האפשריים.ההבדליםלגבימעטותלאתובנותמכךלהפיקניתןעדיין

עלטה"י"שללחפשנוטיםאכןהמודרניסטיםהעריםמתכננילמשל,

בעוז ,במכווןסגורה""צורהמעצביםכשהם ,כ"טוטליות"המטרופולין

נשלטכבלתיהאורבניהתהליךאתלראותנוטיםשהפוסט·מוזרניסטים

בסיטואציותלשחקיכוליםוה"מקרה"ה"אנרכיה"שבוכזה ,וככאוטי

לראותנוטיםאכןהמוזרניסטייםהספרותמבקרילחלוטין. "פתוחות"

במסגרתהשליט""הקודפיעלאותןולשפוטז'אנרשלכדוגמאותיצירות

פשוטנראיתהיצירההפוסט·מוזרנישבסגנוןבעוז ,הז'אנר "גבולות"

1 lt :5 
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ניתןשעדייןלו,הייחודייםוה"אידיולקט"ה"רטוריקה"עלכ"טקסט",

שההשוואותייתכןשהוא.סוגמכלאחרטקסטלכללהשוותועקרונית

אינטלקטואליתפרקטיקהשלזירהשאיןכמעטאןקריקטורות,הןחסןשל

להתייחסאנסהלהלןמהן.כמהשלבפעולתןלהבחיןנוכללאבהעכשווית

לה.ראויותשהןהקפדניתהלבבתשומתמהןלכמה

 25לפוסט·מודרניזםמודרניזםביןסכמתייםהבדלים : 1לוח

מודרניזם

סימבוליזם /רומנטיסיזם

סגורה) ,חיבורמילת(שלצורה

תכלית

תכנית

היררכיה

לוגוס /שליטה

מוגמרתעבודה /אמנותפריט

מרחק

סינתזה /טוטליזציה /יצירה

נוכחות

מרכוז

גבול /ז'אנר

סמנטיקה

פרדיגמה

דקדוקי)(שיעבודהיפוטקסיס

מטפורה

ברירה

עומק/שורש

קריאה /אינטרפרטציה

מסומן

(קריאתי)קריאהשל

גדול""סיפור /נרטיב

שליטקוד

סימפטום

טיפוס

פאלי /גניטלי

פרנויה

גורם /מקור

האל-האב

מטפיזיקה

מוגדרות

נשגבות

פוסט·מודרניזם

דאדאיזם /פאראפיזיקה

פתוחה)ברירה,מילת(שלאנטי-צורה

משחק

מקרה

אנרכיה

דממה /כוחותאפיסת

אירוע /מופע /תהליך

השתתפות

אנטיתזה /זה-קונסטרוקציה /אי-יצירה

היעדר

פיזור

אינטרטקסט /טקסט

רטוריקה

סינטגמה

דקדוקי)(חיבורפאראטקסיס

מטונימיה

צירוף

משטח /לרוחבצמיחה

כשל-קריאה /נגד-אינטרפרטציה

מסמן

(כתיבתי)כתיבהשל

קטן""סיפור /אנטי-נרטיב

אידיולקט

תשוקה

מוטציה)(שעברמוטאנט

אנדרוגינוס /פולימורפי

סכיזופרניה

עקבות /הבדל-הבדל

הקודשרוח

אירוניה

מוגדרותאי

אימננטיות
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קבלהבפוסט·מודדניזם:ביותרהמדהימהכתופעהשנדאהבמהאתחיל

אשדוהכאוס,ההמשכיותחוסרהפדגמנטציה, ,הארעיותשלמוחלטת

הפוסט·מודדניזםאבל 26בודליד.שלהמודרניזםממושגמחציתדקהיוו

מעליה,להתעלותמנסהלאהואייחודי.מאודבאופןזולמציאותמגיב

שבה.והקבועים""הנצחייםהגודמיםאתלהגדיראפילואונגדהלפעול

הפדגמנטדייםהשינויבזרמימתפלש,אפילושוחה,הפוסט·מודדניזם

למשל,אותנו,מנחה 27פוקןמישלשיש.מהכלשזהכאילווהכאוטיים

פירוד"ונקודותסמיכותה1:ידבות,ידיעלותשוקותחשיבהפעולה,"לפתח

פניעלזרמיםאחידות,פניעלהבדלוהמכופל,המפורשאתו"להעדיף

קבוע,אינוהיצרניכיה~מינומערכות.פניעלמשתניםהסדריםשלמויות,

עלעצמואתלהצדיקזאתבכלמנסההפוסט·מודדניזםכאשדנייד".אלא

במחשבה,ענףאותואלכדרכו,לפיכ,ךפונה,הואהעבד,עלהסתמכותידי

ואתהמודרנייםשבחייםהעמוקהכאוסאתמבליטאשדבעיקר,ניטשה

שהפוסט·מכךלהביןאין ,אופןבכלהרציונלית.למחשבהכניעותואי

שבתקופהרעיונות,כאשדמודרניזם;שלגרסהבפשטותהואמודרניזם

ולשולטים,לנדודיםאחרתבתקופההופכים ,ונכפפיםחבוייםהיואחת

חשיבותישכן,פיעלאףבמודעות.אמיתיותמהפכותלהתרחשיכולות

הכאוטיוהשינויהרציפותאי ,הארעיותהפדגמנטציה,במצבילהמשכיות

אתייחסבהמשךיח.דגםוהפוסט·מודדניסטיתהמודרניסטיתבמחשבה

בהרחבה.לכך

שלמכלולישחיוביבאופןהארעיותושלהפדגמנטציהשללקבלתם

מוצאיםאנוראשית,חסן.שללאופוזיציותישירותהמתייחסותהשלכות,

דעהכלבמפורשהתוקפיםליוטאדפדנסואהוכז'אןפרקוכמישלהוגים

שבאמצעותןתאוריית-עלאועלילת·עללשון·על,שישנןאפשרכיהגורסת

שלבשמןלנקובאפשריזהאיןהדברים.כלאתלייצגאולקשורניתן

עלילות·אתבגנותםקיימות.בכללהןאםונצחיות,אוניברסליותאמיתות

שפרסואלהכגוןרחבותפרשניות(סכמותוכגורפותכטוטליותהעל

·כוח" nה"שימערכישלהקולותריבויעלעומדיםהם ,פרויד)אומדקס

בפשטותמגדידלמעשה,ליוטאד,(ליוטאד).הלשון""משחקיושל(פוקר)

עלילות·על".כלפיכ"ספקנותהפוסט·מודדניאת

בכתביושפותחוכפיבייחוד-פוקרשללרעיונותיולבלשיםראוי

הפוסט·הטיעוןלאופןפורייהקרקעשהיוומשוםבעיקר-המוקדמים

 28פוקןאךבהם.המרכזיתהתימההםלידעכוחביןהיחסיםמודרניסטי.

המדינה,בתחומי ,דברשלבסופוממוקם,הכוחכילהנחהעודףמפנה

עדהמטלמכוחשלאנליזהש"ננהלמנתעלזהמרעיוןומתנער

היסטוריהישמהםאחדשלכלהמזעריים,המנגנוניםמןהחל 'העלמל

מנגנוניכיצדנדאהוכךמשלו,וטקטיקותטכניקות ,משלונתיבמשלו,

מנוצלים,מיושבים, ,מושקעים-להיותוממשיכים-היוהאלההכוח

מנגנוניםידיעלהלאה,וכןמואדכי·ימיםמגודשים,מהופכים, ,מסובכים

[:: 
~ 

 ::,,;י=

 Cשלורוכלח'אןכמח"חסז'הארו . 26

 nםווךךנמןהםחייהךוצו"וךלנןך

רו:פסכ 'בהשקרפככרזנה ,) 1863 (

 ,ףחולה ,הארע'אה'וררנ'ותמה"

ת,נומאהמןמחצ'תהווהמה'א ;ו'מקח

 'חהנצםוו'המתהאחר'תחצמהתאו

וע".בקהו

27 . T/1 e Fo11ca11/1 ,וM. Foucaul 

,). ow (ed ווre111/e1·, P. Rab i 

se, Har111011dswonl1 וt סH וRandon 

13 . 1984, p 

M. Foucault, Po11•e1·/ .28 

K11011·Je,lge. Ne1v York 1972. p. 
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שלקפדניתבחינהגלובליים".שליטהאופניידיועלכללייםיותרהרבה

ובמצביםבהקשריםבמקומות,הכוחיחסישלבזעיר·אנפיןהפוליטיקה

ביןמתקיימיםאינטימייםיחסיםכילקבועאותומביאהשוניםחברתיים

הפרקטיקותואתהטכניקותאתמקודדותאשר ,)"חיש"(הידעמערכות

מתוחמיםהקשריםבתוךהחברתיותוהבקרההשליטהשללשימושן

ביתהאוניברסיטה,החולים,ביתהמשוגעים,ביתהכלא,בית .ומסוימים

ארגוןבהםלאתריםדוגמאותכולםהםהפסיכיאטר,שלחדרוהספר,

אסטרטגיהמכלומנותקעצמאיבאופןוהתגבשהלךכוחשלומועטמפוזר

אינואלהמאתריםאחדבכלשמתרחשמהמעמדית.שליטהשלשיטתית

 ,אכןחובקת·כול.כלליתתאוריהאיזואלפנייהבאמצעותלהתבהריכול

 ,האנושיהגוףהואלצמצוםניתןשאינופוקרשלבסכמההיחידהדבר

 .הדיכויאופניכלדבר,שלבסופונחקקים,שבוה"אתר"שזהומאחר

שאיןכוחיחסיקיימים"לאפוקרשלהמהוללתדעתוחוותשלפילמרות

אוטופיתסכמהשאףכךעלעומדגםהואבעתבההתנגדויות",בהם

הואכאןדכאניות.שאינןבדרכיםהידע·כוחמיחסילחמוקיכולהאינה

להימנעיכולתנולמידתבנוגעורבדמקטשלהפסימיזםאתבדבריומהדהד

ליתרהטכנית.הרציונליות-הדכאניתהביורוקרטיהשלהברזל"מ"כלוב

תאוריהשלנמנעהבלתיכתוצרההסובייטיהדיכויאתמפרשהוא ,דיוק

ומערכות·טכניקותאותןאלפנתהאשר(המרקסיזם),מהפכניתאוטופית

לתפוס.ביקשהמקומהשאתהקפיטליסטית,במערכתכברשהתקבעוידע

וליצורלחפשהיאמראשינו"הפשיזםאת"לסלקניתןבההיחידההדרך

ונוסדמיוצרהידעבובאופןלהתערבוכךפתוחות,איכויותהאנושילשיח

עםפרקושלעבודתומתוחם.שיח·כוחשולטבהםמסוימיםבאתרים

בפרקטיקותלרפורמותלהביאנועדהלאאסיריםועםהומוסקסואלים

מתוחמתהתנגדותשלולהגברתהלטיפוחההוקדשהאלאהמדיניות,

המאורגן.הדיכוישלולשיחלטכניקותלמוסדות,

עלוקולותפניםרבתמתקפהבאמצעותרקכיהאמיןשפרקוספקאין

מבליכולל,אתגרלקפיטליזםלהציבניתןהמתוחמותהדיכויפרקטיקות

משיכהמקורהםרעיונותיוהמרובים.דיכוייוכלאתמחדשלשעתק

(שלהשישיםשנותבמהלךשצצוהשונותהחברתיותלתנועות

אזוריות,ריבונויות ,ודתיותאתניותקבוצות ,הומואים ,פמיניסטיות

ומןהקומוניזםשלהפרקטיקותמןהתפכחואשרלאלהגםכמווכדומה)

המאבקיםיוכלואופןבאיזהאךהקומוניסטיות.המפלגותשלהמדיניות

עלרגרסיבית,מאשריותרפרוגרסיבית,מתקפהלהוותהללוהמתוחמים

עדייןזושאלה-המרכזיותהקפיטליסטיותוהנצלנותהדיכויצורות

הוליסטיתתאוריהכלשלהמכוונתהדחייהלאורבייחודפתוחה,נותרת

מעודדפוקרכישנראההסוגמןמתוחמיםמאבקיםככלל,הקפיטליזם.על

כךעללהשיבעשויפוקרכיאףהקפיטליזם,עלתגולקרואהצליחולא

השיח·אופניכלעלתגולקרואשכוונומאבקיםשרקהקבילה,בטענה

כזו.לתוצאהלהביאיכוליםכוח
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אתנוטלהואשונה.בסיסעלכיאףדומה,בטיעוןנוקטמצדו, ,ליוטאר

ש"הקשרבעודפיזור.כדיעדאותוומקציןבלשוןהרבהמודרניסטיהעיסוק

אלאבלבד"אחדבחוטנארגאינו"הואטוען,הואלשוני",הואהחברתי

"בצומתחימאתנואחדכללשון"."משחקישלקבוע"לא"מספרידיעל

ותכונותיהםיציבים,לשון"צירופיבהכרחמבססיםואיננומהם"רביםשל

מכ,ךכתוצאהתקשורתיות".בהכרחאינןמבססיםכןשאנומהםאלהשל

משחקישלזהפיזורבתוךמתמוססעצמוהחברתיהסובייקטכי"נראה

לודוויגשלהמפורטתבמטפורהכאןמשתמשליוטארכימענייןלשון".

מצבעלאורלשפוךבמטרההלשון)משחקיתאוריית(חלוץ 29ויטגנשטין

מבוךעתיקה:כעירשלנוהלשוןאתלראות"ניתןהפוסט-מודרני:הידע

עםבתיםושלוחדשיםישניםבתיםשלקטנים,וכיכרותרחובותשל

עםחדשיםרבעיםבהמוןמוקףזהוכלשונים;מזמניםבנייהתוספות

אחידים".ובתיםורגיליםישריםרחובות

t: 
i'
י=
""' !::: 

עלמצביעלשון"משחקישלגמישותרשתותלכדיהחברתישל"פירוקו

קודים,שללמדישונהבמערכתלהשתמשעשוימאתנואחדשכלכך

אוברחובבכנסייה,בעבודה,(בבית,נמצאיםאנושבולמצבבהתאם

"הידעכי )פרקו(כמומסכיםשליוטארבמידהבה .)וכוליבאזכרהבפאב,

שלמיקומובהגדרתהיאהבעיהכךאלה,בימיםהעיקרי"הייצורכוחהוא

בתוךנרטיביים"יסודותשלעננים"ביןספק,ללאהמתפזר,זה,כוח

באיכויותיהןמכירפרקו)כמו(שוב,ליוטארהלשון.משחקישלההטרוגניות

לנטותהכלליםיכוליםבהןרגילות,שיחותשלהפתוחותהפוטנציאליות

הואהביטוי".שלביותרהרבההגמישותאתלעודדמנת"עלולסטות

הקשיחויותלביןזופתיחותשביןהמדומהלסתירהבהרחבהמתייחס

מהפוקר)שלהשיח"נעדרי("התחומיםהמוסדותקובעיםשבאמצעותן

והממשלהמדעהאקדמיה,החוק,בתחומי .לאומהבגבולותיהם,קביל

האלקטורליתהפוליטיקהוהפוליטית,הצבאיתהשליטההביורוקרטי,

לאומרוישוכיצדלהיאמרניתןמהכולםקובעיםהקולקטיבי,והכוח

'צעדיה'עלכופהשהמוסד"המגבלותאבלערך.בעליבאופנים

עצמןהןולתמיד",אחתמתמסדותאינןלעולםהלשוןשלהפוטנציאליים

אסטרטגיותשלהזמניותהתוצאותאתוגםהאמצעיםאת"גםמהוות

רה-למוסדותלעשותלנואללפיכ,ךלו".ומחוץהמוסדבתוך ,הלשון

שלהנבדליםהמופעיםכיצדראשית,להבחין,אלאעת,בטרםאיפיקציה

משחקיהרבה"ישנםאםממסדיים.וכוחותלשונותיוצריםהלשוןמשחקי

יכוליםשהםבכךלהכירגםעלינויסודות"שלהטרוגניות-שוניםלשון

 .מקומי"דטרמיניזם-מטולאיםמוסדות"רקלהצמיח

 ) Jספישסטנלי(למשלאחריםבידיהובןזהמעיןמקומי""דטרמיניזם

ידעסוגישלמצרכניםגםכמומיצרניםהמורכבותפרשניות"כ"קהילות

מסויםמוסדיהקשרבתוךקרובותלעתיםופועלות ,מסוימיםוטקסטים

בענפיםהדתיות),הקבוצותהמשפטית,המערכת ,האוניברסיטה(כגון

-1951 ( ['ו'טגנשט . 29 גדמתנ ) 1889

השפהכ'ורסהג'סט'נהפוז'ט'לרע'וז

זנאופאונ"קט'נ'תאמתלשקףולהכ'

תאור"תפ'על .לכולונה'ימוחלט

מ'ל'םהמשמעותלו,שוזשהלמשחק'

שה'אצ'אותמנאונשפהטמונהא'נה

משתמש'םנוזנאופאלאמשקפת,

תוקפ[ .אלהנמ'ל'םהרונר'ם

להזמוקנ'םםמ'ל'השלומשמעות[

הקה'להשלהקונננצ'ותמכוח

 .אותזברתוהד

S. Fish, /.1· rl,e,·e ו·גeו " i11 וlוe .30 

c/" ss ? Tlו e 11111/10,·i1.ו• of 

i11 te p1·e·ו 1i,1e L· o1111111111iוi e.,· . 

Canוbridge, Mass 1980 
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S. Arono ,v iו z, Tl,e <·1·i.ii,· of .31 ~ 
/1iJ·to1·icl1l 111l1 te1·ia/is111 , Praeger, 

f'כונורא 'לנטס New-York ו ו 98

כתעונת ל'עפה ,'Jק'רמא גולו'צוס הוא

. הלרוכ"

P. Bove, "The i1ו e l uc ו :1b iliו y .3 2 

of' dirrerence: scie nוifi c pl uralism 

,1nd hוe criוi ca l inוe lli ge1ו ce" , J. 

Arac (ed.), Po.i1110ו(/e,·11is111 a111/ 

fJסliti<·,· . Manchesוer 1986. pp.3-

25 

ל'על . הרעה 3 , Huysse וsו .33 

C. Gil li g>ו וו , / 11 (1 (/iffe1·e111 .34 

\1oiL·e: p.'i_1ןcl10/og ict1 / lז,eor.,ז a11tl 

מחול)תאטרון,ציור,ארכיטקטורה,(כגוןהתרבותיתהיצירהשלמסוימים

היחידים ,אלהבקהילותוכולי).אומות(שכונות,מסוימיםקיוםבמרחביאו

בר·תוקף,כידערואיםשהםבמהיחדיוששולטיםכמינתפסיםוהקבוצות

1/eו• elסfJ llle 11 1. 1110 111 e11 's 

C,11nbridge, Mass 1982 

N. Hartsסc k , " Re hiו n ki ng .35 

1וו od e riוi s 1וו nו : i n o riוy ve rsus 

majo rit y hו eo ri es " . C11/11וral 

C1·iti(f lle, 7 () 987), pp. 187-206 

ואתבחברההדיכוישלהמרוביםהמקורותאתלזהותשניתןבמידהבה

זהחשיבהאופןנספגגםכךלשליטה,ההתנגדותשלהמרוביםהמוקדים

אנוכך .עצמוהמרקסיזםשללבואליובאואפילוהרדיקלית,בפוליטיקה

כי l/31ההיסטוריהמטריאליזםב"משברטועןארונוביץסטנליאתמוצאים

בעולםהמתרחשיםלשחרור,האוטונומיים, ,המקומייםהרבים,המאבקים"

לגיטימיתלבלתישליטשיחשלהתגלמותכלהופכיםכולו,הפוסט·מודרני

 ,ביותרהליברלילהיבטכאןמתפתהשארונוביץחשדלייש 32לחלוטין".

עניינה-הפוסט·מודרניתהמחשבהשלביותר,המושךגםולפיכך

המודרניותשלהאימפריאליזםאתבחומרהמבקר 33הויסנס ."חרות"אב

שחוריםהקולוניות,(עמיאחריםשלבשמםלדברשהתיימרההנאורה,

הכותרת .אחדבקולהפועלים)ומעמדנשיםדתיות,קבוצותומיעוטים,

הקוראפמיניסטיחיבור _ 34שונה"בקול"גיליגן,קרולשללספרהעצמה

שלהמוסריתההתפתחותהצגתשביסודהגבריתהקדומההדעהעלתגו

מתקפתהתקדמותאתממחישה-מקובעיםשלביםכבעלתהאישיות

לדברזכותישהקבוצותשלכלהרעיוןהללו.הכוללניותהיומרותעלהנגד

 ,וכלגיטימיכאותנטיהזההקולאתלקבלושיש ,שלהןבקולן ,עצמןבשם

עבודתו .הפוסט·מודרניזםשלהפלורליסטיתהעמדהשלמעיקריההוא

קבוצהעלהשפיעה ,הכיסאותביןשנפלו ,השולייםקבוצותעםפרקושל

 ,ואנתרופולוגיהקרימינולוגיהכמושוניםבתחומיםגם ,חוקריםשלשלמה

מושאישלניסיונםואתקולםאתולייצגלשחזרחדשותדרכיםליצור

בפוסט·מודרניזםשניתןהפתחאתמדגישמצדו,הויסנס, .שלהםהמחקר

מציעשהואהמשחררהפוטנציאלאתגםכמווהאחרות,השונילהבנת

שחורים, ,הומואים(נשים,חדשותחברתיותתנועותשלשלמהלקבוצה

מבנה"בלשינויתרמובהחלטשהןאףוכולי).אזוריותריבונויותאקולוגים,

זעומהלבתשומתמעניקותזהממיןהתנועותשרובהדברמסקרן ,"הרגש

ננסי(למשלפמיניסטיותומספר 'הפוסט·מודרניסטייםלטיעונים

 .להםעוינותאף ) 35הרטסוק

וב"עולמותאחרות""במרובהעיסוקאותואתלאתרניתן ,מעניינתבדרך

ריבויאתהמדגישמקהייל,הפוסט·מודרניסטית.בסיפורת "אחרים

רואה ,הפוסט·מודרניסטיתבסיפורתזהלצדזההמתקיימיםהעולמות

שואפתזושסיפורתלמההולםדימויפוקרשל "הטרוטופיה"הבמושג

עולמותשלגדולמספר"שליחדלקיומםפוקרמכווןבהטרוטופיה .לתאר

למרחביםבפשטות,או,אפשרי",בלתיב"מרחבאפשריים"פרגמנטריים

שובהדמויות .זהגביעלזהאוזהבצדזההמונחיםמשותף,מכנהנעדרי

 ,אלא ,המרכזיתהתעלומהאתלחשוףאולפתורכיצדמהרהרותאינן

עלבתוכו?לעשותישמהזה?הואעולם"איזהלשאולנאלצותלחילופין,
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באותהלהבחיןניתןבקולנוע "זאת?לעשותשליה"עצמויות"מןאיזו
194 ,סרלרזסררארלשסרטו . 36יעיתונאמבקש 36 ,קיין""האזרחכמומודרניסטיתבקלסיקההתמורה. 1 . 

ונקודותזיכרונותאיסוףידיעלקייןשלודמותוחייותעלומתאתלפתור

שליותרהפוסט·מודרניסטיבפורמטאותו.רוישהכמאנשיםרביםמבט

המרכזיתהדמותמסתובבת 37 ,"כחולה"קטיפהכמובסרט ,זמננובןהקולנוע

קטנהטיפוסיתעיירהשלעולמה-משתלביםבלתיעולמותשניבין

הדרגסטורותרבותהתיכוןהספרביתעל ,החמישיםשנותשלבאמריקה

השיטיון ,הסמיםשלן,יהמטרוף ,האלים ,זארייהבהתחתוןוהעולם ,שלה

תקיימויאלהעולמותיששנאפשרייבלתזהיכנראה .המיניתוהפרוורסיה

ימהבטוחהלהיותימבלהםיביננעהתיהמרכזוהדמות ,מרחבובאות

נוראהבהתרהבזהזהםימתנגשהעולמותיששנעד ,תיתימאההמציאות

לצרף"נוטהיסאלווידידכמופוסט·מודרניסטירייצגםכן .להיהעלשל

 38 ."הםיניברהילבחבהיכאלטרנט ,םיתואמבלתימקוריחומרבקולאז'חדי

יסטיהפוסט·מודרנהשדהכלתיאוריכדעדלכתמרחיק 39ליי 99פרד

 ."ורעבתןסטייאנטגונאחרות,שלשלםעולםשלמזוקקכ"ייצוג

r: 
;:-
= ""' C 
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והעולמותהקולותשלותיוהאותנטזםיהפלורל ,הפרגמנטציהקבלתאבל

הכוחמושילמםיובאמצע ,בתקשורתחמורהבעייתיותוצרתיםיהאחר

מןםימוקסמםייסטיהפוסט·מודרנההוגיםרובבה.השליטהמןהנובע

דע.יהמושלדעיהשלוהעברתםחקירתם ,צורםיילהחדשותהאפשרויות

שלההקשרבתוךנחרץבאופןטיעוניואתנוטע ,למשל 40 ,וטאריל

בלאלידנשלהתזותעלובהישענוהחדישות,התקשורתטכנולוגיות

 41דע,יבמשיסודהפוסט·תעשייתיתלחברההמעברעלטוריןאלאןושל

מהשלבלבוהפוסט·מודרניתהמחשבהשלכוחהעלייתאתמציבהוא

שלהתקשורתבלשונות ,ופוליטיחברתי ,דרמטיכשינוירואהשהוא

הטכנולוגיותאתבוחןהוא .המתקדמותהקפיטליסטיותהחברות

 ."הייצורשלקרייהעכ"כוחבידעוהשימושההפצההייצור,שלהחדשות

בכלדעיהאתלקודדניתןשכעתבכןנעוצההבעייתיות ,מקוםמכל

יותר ,לפיכן ,ישליוטארבכתבימאחרות.ותרינגישותחלקן ,דרכיםניימ

החברתייםהתקשורתשתנאימשוםהשתנה,זםישהמודרנלכןמרמז

השתנו.והטכניים

 . 1986 ץ',נ'ל'ר 11 'דלשרסוט . 3 7

BB. Taylor. Mode1·11i.1·111. fJ"•'·-ו .38 

1110(/e1·11i.'i111 , 1·et1li.'i111: tו (' 1·iti(·t1/ 

eןנ 1·sןJet:ו i11e fנr ו · (11·1. Wi nches t e ו·

1987.p. 8 

F. Preil. " Post oוווderni s  n as a .39ו

structure or reel i וו g" . C. Nel so וו

and L. Grossberg (eds.). Ma1·.זis11ו 

וtו tו/ lוeו it1וe ןנ·1 ,·e1t1וio1 1 of (·11/t111·e, 

1988 . 111 . a ווUrba 

40 . 11 · os11110,le1 קJ. Lyotard. Tl,e 

iversity ווester U וcl 11וו. Ma 011נtli1i1 ·< 

1984 chester ווPress, Ma 

4 ער'המזבע'דעוסקלברנ'אל . 1

רבב .רת'כהחנהבהמעלהשפעתובו

19ב  Tl,eרספרפרסוםםע ,-76

/ i 111/11 s11· i Co111 . 1ז- 11 i11 g of Po 

'\_ Societ שלתרחמ'צאתהחזהוא

תלבלבעלסדר'מה'הש' ,רנהשלםעו

 .ם'רצרמלשהלכלכלערםמקבעדמ'

ת'ת"שתע·טהפרסהחברה ,ונתעלט

Kno,vלשלצמ'חתו'אבת ledge 

Class , רברתגתלותלעססבותת

 ;'תברוח ' Jטכ ' 1Jלש' 'לככערמב

קלעהנראל'רבמשב'זערסקררלאזטאבנוגעלמדישונהבתאוריהלהחזיקנוטיםהפוסט·מודרניסטיםכן,כמו
עםת'תרמסרהת'לרגצ'ררסההרר'תאהשביןמראשהניחוהמודרניסטיםאםוהתקשורת.הלשוןשללמהותן
 ·סטוהפתורהחבשלחתז'צמאו(המסמןנאמרהואבוהאופןלבין"המסר")או(המסומןהאמורהדבר

'רסרתמהת"השרםשמ ,"ת'רתשעתשהמחשבההרי ,לזיהויהניתניםהדוקיםיחסיםמתקיימיםהאמצעי")"

 .םלונעולךהרת'בחזוגארלעמתחבריםושובםינפרד"כאותםרואההפוסט·סטרוקטורליסטית

עםשהחלה(תנועה "ה"דה·קונסטרוקציה ."הרףללאחדשים,בצירופים

לתמונהנכנסתהשישים)שנותבסוףהיידגרבמרטיןזריזהז'קשלקריאתו

הדה· .הפוסט·מודרניסטייםהחשיבהלאופנירב·עצמהכתמריץ

עליהם,וחשיבהטקסטים"קריאת"שלאופןיותרהיאקונסטרוקציה

1 lt9 



 כ:!
ו::ב
פ

""' ;= 
f: 
E 
~ 
n 
iב
 כ!!
s:::: 
;::: 
~ 
Ei 
·<-

מאפייןהיאזהגביעלזההמונחיםשוניםאונטולוגייםולמותעביןההתנגשות : 1.1לוח
ממחיש , 1980לי,סאדיוויידשל Hoi1ses as Tiglit .תיהפוסט-מודרנהאמנותשלירכזמ

זה.רעיון

טקסטיםיוצריםאובמיליםמשתמשיםהמחבריםפילוסופית.עמדהמאשר

הקוראיםוגםנתקלו,בהםהאחריםוהטקסטיםהמיליםכלבסיסעל

שלכסדרההתרבותייםהחייםנתפסיםכךהאופן.באותולכךמתייחסים

גם(כךנוספיםטקסטיםומייצריםאחריםטקסטיםהחוציםטקסטים

ספרותיתיצירהידיומתחתלהוציאהשואף ,הספרותמבקרשלהטקסט

אחריםטקסטיםעםבחופשיותמצטלביםהנדוניםהטקסטיםשבהנוספת,
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 .משלוחייםישזהאינטרטקסטואלילמארגחשיבתו).אופןעלשהשפיעו

אלאוהתכוונולאשאליהןמשמעויותמוסרכותביםשאנוטקסטכל

זהיהיה .כוונתנואתלמסוריכולותאינןשלנווהמיליםלהתכוון,יכולנו

פוסקתהבלתישהשזירהמשוםהטקסט,עלולהשתלטלנסותתועלתחסר

דרכנו.פועלתהלשון .לשליטתנומעברהיאוהמשמעויותהטקסטיםשל

בתוךאחרטקסטלחפשהדה-קונסטרוקטיביהדחףמבקשזאת,בזהותו

בתוךאחדטקסטלייצראומשנהו,תוךאלאחדטקסטלמוססהטקסט,

 .אחרטקסט

[ 
i'
י=
""' !:: 

הפוסט·השיחשלהעיקריכאופן 'מונטאז /הקולאז'אתלפיכךתופסזריזה

מדרבנתבארכיטקטורה)בכתיבה, ,(בציורבוהטבועהההטרוגניותמודרני.

חך·קולילהיותיכולנוישאמובן"לייצר ,הדימויאוהטקסטנמעניאותנו,

אמנות(פריטי "טקסטים"השלצרכניהםוגםיצרניהםגםיציב".או

להדגשתוהסיבה(זווהמשמעויותהמובניםבייצורמשתתפיםם)יתרבותי

 "ה"השתתפותואת ,"ה"אירועאתה"מופע",את ,"ה"תהליךאתחסןשל

אתיוצרהתרבותיהיצרןשלסמכותוצמצוםהפוסט·מודרני).שבסגנון

דמוקרטיתולהגדרההתרבותייםבערכיםעממיתלהשתתפותההזדמנות

יותר,בעייתיאו, ,לכידותחוסרשלמסוימתמידהריבמחאך ,שלהם

רקאופן,בכלהתרבותי,היצרן .ההמוניםשוקשללמניפולציותפגיעות

 ,הצרכניםשללרשותםהעומדים ,ם)יביורכ(פרגמנטיםגלםחומריוצרי

מכ.ךכתוצאהיבחרו.בהדרךבכלהללוהרכיביםאתמחדששיצרפו

נרטיבלהציעאומשמעויותלאכוףהמחברשלכוחו(מתפרק)מתבטל

הליניאריותאתאוהרציפותאתשובר"זריזה,אומר ,מצוטטרכיבכלף.ירצ

שלבהקשרוהפרגמנטשלזו :כפולהלקריאהמובילובהכרחהשיח,של

בטוטליות ,חדשבשלםשהוכללכפיהפרגמנטשלוזו ,נלקחממנוהטקסט

מןבמעבדוהפרגמנטשמשאירב"עקבות"רקנתונההרציפות ."נבדלת

מערכותשלקיומןעלהאשליותכלמכ.ךכתוצאההצריכה.אלהייצור
er (edז e {111/i- . 42 42 .בספקמוטלותקשיחותייצוג .). Tf וH. Fos 

1 ,· o.\·t111ocle1 011נן 'lcl.\'.'I .·נic·: e וes1J1e וc 

. d וזTo,vnse וc·11/1111·e. Por 
זהמעיןמחשבהלאופןרמזמאשריותרישהמודרניסטיתבמסורת

עלילות·העלאתלראותומסוכן ,למשל)בסוריאליזם,ישירות(המתבטא

כפילמעשה.שהיומכפייותרוכיציבותכקשיחותהנאורותמסורתשל

כךבזה,זההקשוריםמושגיו,אתפרסמרקס 43אולמן,בוטלשהבחין

בצירופיםמתחבריםושוב"נפרדיםוכסףעבודהער.ךכגוןשמונחים

התהליךעםלהסדרלהגיעידוע,אינושסופובמאבקהרף",ללאחדשים,

המורכביםההוגיםאחדבנימין,וולטרהקפיטליזם.שלהכוללני·הגורף

שלהטוטליההיבטמןהתעלםלאפעםאףהמרקסיסטית,המסורתשל

 /הקולאז'רעיוןאתהביאכאשרגם ,הקפיטליזםאתשייסדוהפרקטיקות

הפרגמנטרייםהיחסיםאתולתפוסלנסותמנתעלשלמות,לכדימונטאז'

ב'גםקובעכךוהתרבות.הפוליטיקההכלכלה,שביןוהרב·שכבתיים

לשימושההיסטוריותהעדויותאתבקצרהסוקרשהואלאחר 44 ,טיילור

Wash ingוo n 1983. p. 142 

B. 01 ווaזו,1 , Alie11{1tio11, .43 

Ca ridge 197וbזו 1 

44 . Taylor , עמלע'ל, 38הערה' - 53 

65 . 
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להבדלהולםסמןמלהוותרחוקהואכיפיקאסו),בידי(במיוחדבקולאז'

 .והפוסט·מודרניסטיהמודרניסטיהציורשבין

- (לח'נוך 'נק'אמדוף oפ'לו . 45 1859 

ר'וא'שלהפדגמט'זםתאוד"ת .) 1952

'לכלהק'כולהא'ראהכ'גורסת

אה'םאדקמתכא Dולה'תפלמצ'אות

השואפתאנוש'תעולהפכמלווה

ה'אאם ,כלומד'ות,שאנולמטרות

 .למט'כפדוצבמשלונורלפת'להכמו

46 . rty, "Haberm as and סR. R 

. " ta rd 011 pos1111 oder11ity סLy 

/( 111 ( ,. stein (ed.), H {l/Je r111a וBerr 

173 . 1110(/e1·11i1.,•. Oxf'ord 1985. p 

47 . ard וLyo , 66 'עמלע'ל, 40העדה . 

לייצוגלשאוףבאפשרותנואיןאםהפוסט·מודרניסטים,שטועניםיכפ ,אבל

 ,והבחנותקשריםהמכילהכטוטליותאותולצייראוהעולם,שלמואחד

אמוריםאנואיךהפסק,ללאלמקוםממקוםהנעיםכפרגמנטיםאלא

תיהפוסט·מודרניסטהתשובהלעולם?ביחסעקיבבאופןלפעוללשאוף

אודכאנייםהםביםיהעקוהייצוגשהפעולהשמאחרהיאהפשוטה

אפילולנואל ,עצמם)אתסיולהבלמוססנידוניםכן(ועלאשלייתיים

של(מסוגוזםיהפרגמטהופךכךי.גלובלפרויקטבאיזשהוולעסוקלנסות

מוצאיםאנווכךת.יאפשרשהיאהיחידההפעולהתילפילוסופי ) 45דיואיון'ג

בתנועההמרכזייםהאמריקנייםהפילוסופיםאחד 46רורטי,רד'ריצאת

מדקארט ,נייםוהקנהפילוסופיםרצף"אתדיכלאחרפוטר ,הפוסט·מודרנית

 ,הממשיהחברתיהתכנוןשלסטוריהיההמןדעתכהסחת ,ניטשהועד

כלעל ,עכשיושהיאמהאתזמננובתקהיאמרצפוןמתרבותשעשתה

שלבתחומיורקעליהלהחליטאובפעולהלהגותניתן ."וסכנותיההדרה

המוצהרותכוונותיה .יכלשהתיפרשנקהילה ,כלשהוימקומניזםידטרמ

תצאבוברגעלקרוסמועדותהפעולהשלמראשהצפויותותוצאותיה

היאכאשרתיוהגיונמובנתהיאאםגם ,הללוםיהמבודדמהתחומים

להיותהפךקונצנזוס"כי 47ליוטארגםטועןלכךבדומהבתוכם.יןיעד

כערךהצדק"שמכיווןכימוסיףההפתעהולמרבה ,"ומפוקפקמיושןערך

הצדקכוליכיצדלנושיגלהימבל(זאת "מפוקפקולאמיושןלאהוא

 ,המגוונים)הלשוןמשחקישלממגעםוחףברסלייאונכךכללהישאר

מותניםאינםאשר ,צדקשלולפרקטיקהלאידאהלהגיע"חייביםאנחנו

 ."הקונצנזוסשלבאלה

הנרמסיורגןמנסהשנגדווהתבוסתנותהרלטיביזםסוגבדיוקזהו

בהחלטמוכןהנרמס .הנאורותפרויקטעלשלובסנגוריהלהיאבק

 "היבהיסטורהתבונהשלהמושחת"המימושמכנהשהואבמהלהודות

יחסיםעלכלשהיעלילת-עלשלהפשטניתלהטלתההנלוותובסכנות

לבטאיכולההיש"התאורכךעלעומדגםהואאך ,מורכביםואירועים

דוממתלאלעולםעיקשת,זאתועםאציליתתביעהלתבונה,תביעה

לשמועצריךשאותהתביעה ,רותינדלעתיםרקמוגשמתזאתועם

גם .קונצנזואלית"בפעולהצורךישבהםמקוםובכלפעםבכלבפועל,

 "התקשורתיתהפעולהשלוב"התאוריההלשון,בשאלתעוסקהנרמס

בהכרח, ,בההאנושיתהתקשורתשלהדיאלוגיותאיכויותיהעלעומדהוא

טועןלזה,מעברההדדית.ההבנהלמשימתוהמאזיןהדוברמכוונים

אתשמבססותונורמטיביות,מוסכמותהתבטאויותקיימות ,הנרמס

"לתבונהשאפשרמהזה .היומיוםבחייהכוללניתהתבונהשלתפקידה

שלמקטרגיוזאת,עם .נוקם"ככוח"בהיסטוריהלפעולהתקשורתית"

מסניגוריו.רביםהנרמס
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נשעןלפוסט·מודרניזםעתהעדכאןלשרטטשניסיתיהדיוקןכינראה

מובילהדברבעולם.ולהיותלפרש ,לחוותמסוימתדרךעלתקפותולשם

הפוסט·מודרניזם,שלביותרהבעייתיההיבטאולי,שהוא,מהאלאותנו

העיסוקובהתנהגות.במוטיבציהבאישיות,הרבהפסיכולוגיעיסוקו

ישירותמוליךוהשיחהלשוןשלהיציבותובחוסרבפרגמנטריותהמרובה

מתמקדתזותפיסהבתמציתה,האישיות.שלמסוימתלתפיסה

ובפרנויהבניכורולאלהדגיש)ישהצר,הקליניבמובנה(לאבסכיזופרניה

הואמרשים.הזהבנושא 48ג'יימסוןשלמחקרו .חסן)שלהסכמה(ראו

 ,לשוניתכהפרעההסכיזופרניהאתלאקאןשלבתיאורומשתמש

פשוט.משפטיוצרתאשרהמשמעויותסימוןשרשרתשלכהתפרקותה

מצבורבדמותהסכיזופרניה"מתקבלתנקרעת,הסימוןשרשרתכאשר

מתעצבתהאישיתהזהותאםביניהם".קשרונטולינפרדיםמסמניםשל

שלפניי",ההווהעםוהעתידהעברשלמסויםזמנים"איחודבאמצעות

אתלאחדהיכולתשחוסרהרי ,המסלולבאותונעיםהמשפטיםואם

את"לאחדדומהיכולתחוסרעלמבשרבמשפטוהעתידההווה ,העבר

שלנוהנפשחיישלאוהביוגרפיתההתנסותשלוהעתידההווההעבר,

הפוסט·מודרניזםשלהרבעיסוקואתכמובן,הולם,זהענייןעצמנו".

באובייקטבמקוםובאירועבמופע ,בהשתתפות ,במסומןבמקוםבמסמן

בשורשיםבמקוםהשטחפנישעלובגילוייםוהמהימןהמוגמרהאמנות

שרשרתשלזוהתפרקותשלהיוצאהפועלחסן).שלהסכמהשוב,(ראו,

ומנותקיםטהוריםהוויםשלל"סדרההחוויהשלצמצומההואהסימון

חוברתאלאנג,דמשקלמציעהאינההלשוןאתזריזהשלתפיסתובזמן".

טריאפיינומדועאולי, ,מובןמכאןמסוים.סכיזופרניאפקטשללייצורו

הטיפוסיהפוסט·מודרניסטיהאמנותיהפריטאתחסןואיהאב 49איגלטון

 ,כביכולהמשועשעתהאקספוזיציהשלהם,ב"אנטי·אדיפוס" .כסכיזופרני

הקפיטליזםלביןהסכיזופרניהביןכי sסגואטריופליקסדלזז'ילמניחים

 ,הכלכלהאותהשלביותרהעמוקה"ברמהשולטיםאשריחסיםמתקיימים

באותוסכיזופרניםמייצרתשלנו"החברהכיומסיקיםייצור"תהליךאותו

הואהיחידההבדלפור,זמכוניותאופדלשמפומייצרתהיאשבוהאופן

 .למכירה"אינםשהסכיזופרניםבכך

t: 
~ 

י=
 ::>ב:

C 

F. נ ,11nesוו.ס " Posז-  n .. 48וodernisווו

or וlז e c ulזural log ic of l aזe 

ca piזa li s nו " . New Le fו Revie,v, 

(1984), pp. 53-92 146 

T. Eag l e to ד.ו " A\vake וiו וו g .49 

1·roווו 111oderווi1y", Ti111 e.1· Li1e,·c11·y 

S11ןJכןle111e111. 20/2/ 1987 

R. Deletו ze a dוו F. Guaוזari , .50 

A11ti-Oeclip11s: Cllכן it{l/is111 '""/ 

si·/1 i:o{J/11·e11ill. London 1984, p. 

245 

השלכות.מספרהפוסט·מודרניסטיתבמחשבהזהמוטיבשללשליטתו

הקלסי,המרקסיסטיבמובןכמנוכרהיחידאתלתפוסעודביכולתנואין

פרגמנטריתובלתילכידהעצמיתחושתמראשמניחכזהשניכורמשום

ממורכזתעצמיתזהותתחושתשלבמסגרתהרק .ניכורלחושניתןשכלפיה

עתידליצורביכולתולהאמיןאוזמן,לאורךתכניותלערוךהיחידיכול

ברובוסבבהמודרניזםהעבר.ומןההווהמןמשמעותיבאופןיותרטוב

כרוךשהיההתמידיהנפשמפחאםגםיותר,טובלעתידהשאיפהסביב

אתטיפוסי,באופןשולל,הפוסט·מודרניזםאךלפרנויה.גרםזובשאיפה

הפרגמנטציהשיצרוהסכיזופרניותבנסיבותבהתמקדותוהזו,האפשרות

למצואמאתנוהמונעותהלשון),שלאלה(כולליציבויותאיאותןוכל
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F. 1,נ ,eווs0 11, "The politics of .5 ו <-· 

hוeoו·y: ideolog ical posiו i o וו s i11 

1!1e post-mסderni s ווו debate". 

Ne111 Ge1·111c111 C1·i1icו1ןe . 33 

(1984). p. 63 

52 . eson וווJa , עמ'לע'ל, 48הערה

120 . 

שם. . 53

D. Cr.pוווi "011 the וuוו setוm 's .54 

ו · tוin s " . H. Foster (ed. ). T/1e a11וi

cוe.\·1/1eric: e.r.rc1_i1ז.  os1,11ode1·11כן 011

c·11/1ו 1 1·e , Washi11gton 1983, pp. 43-

56 

ז. J. Cl,1rk. T/1e {J(Ii11וi11g of .55 

111ocler11 life: Paו·i., i11 1/וe a1·1 of 

Mc111eו a11c/ lוi.,fof/011·e 1·s . Th11  esוו1

11nd Hudson. New York 1985 

בהירהתמונהלדמייןאףאומהותית,שונהעתידשלליצירתואסטרטגיות

בעיקר-משלוסכיזופרנייםרגעיםכמובן, ,היולמודרניזםגם .שלו

היסטוריהוקיימת-הרואיתמודרניותלביןמיתוסביןלשלבביקשכאשר

כדיראקציונריים""מודרניזמיםושל "התבונההשחתת"שלמספקת

נסיבותנחבאותמידהמודרניסטיתהתנועהשבלבכךעללהצביע

ישנןכן,פיעלאףפנימה.כבושנשארהגדולרובןאםגםזופרניות,יסכ

של"ניכורוהפוסט·מודרניתבאסתטיקהכילהאמיןטובותסיבות

בתוקף,מרקסשטעןכפי sוהסובייקט".שלבפרגמנטציההוחלףהסובייקט

לפרויקטיחתוראשר ,המנוכרביחידצורךישיותרטובעתידליצורכדי

הסובייקטשלאבדנו ,כןאם .הראויותובעקיבותבעיקשותהנאורות

חברתייםעתידיםלכונןהמסוגלתהמודעותטיפוחאתלמנועעלולהמנוכר

אלטרנטיביים.

בזמן"ומנותקיםטהוריםהוויםשל"סדרהלכדיהיהחוושלצמצומה

בחיוניותהומדהימהעצמהרבתנעשיתההווהש"חווייתכךעלגםמצביע

מועצמת,באינטנסיביותהעולםאתחווההסכיזופרני :וב'גשמיותה'

 52 ,הזייתית"באנרגיהזוהרוהמדכאת,העלומההפגיעהמחיראתובשלמו

 ,החזותיהדימויאתלחוותניתןבהאימה)שלאוהנאה(שלהאינטנסיביות

כהודיםאלהשלהערכתםבזכותרקמתאפשרת ,החיזיוןואתהמופעאת

אתלרגעמאבד"העולםאםמשנהזהמהאז ,בזמןומנותקיםטהורים

שללמהומה ,תלת·ממדיתלאשליה ,קימברלמעטהלהפוךומאייםעומקו

ושלהאירועיםשלתכיפותם 53llצפיפות?נטוליקולנועייםדימויים

הופכיםהבידורי),גםכמוהצבאי,המדעי,(הפוליטי,שבחיזיוןהסנסציות

 .המודעותמתגבשתממנולחומר

 .מיוחדבאופןיטופלשהזמןלכךגםמביאההזמניםסדרשלזוהתפרקות

זיכרוןשלחושכלהפוסט·מודרניזםנוטשהקדמה,מרעיוןבהימנעותו

לבזוזהכללמןיוצאתיכולתמפתחובמקביל ,היסטורייםרציפותושל

 .ההווהשלכהיבט ,בהשימצאמהכלתוכואלולספוגההיסטוריהאת

חתיכותהעברמןנוטלתלמשל,סטית,יהפוסט·מודרנהארכיטקטורה

הלקוחהנוספת,דוגמהיחדיו.הכוללערבבובוחרת ,אקלקטיבאופןופיסות

הציוריםאחדמאנה,של"אולימפיה" 54קרימפ.דוגלאסמביא ,הציורמן

של"ונוס"על·פיעוצבהמוקדמת,המודרניסטיתהתנועהשלהמשפיעים

המסורת,לביןהמודרניזםביןמודעקרעסימןעיצובואופןאך .טיציאן

 55זה.במעברהאמןשלהפעילהמעורבותוואת
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מאנה,שלל"אולימפיה"ההשראהאתהעניקהטיציאןשלמאורכינו""ונוס : 1.2לוח
1863 . 

אתמחדשמעבדת"אולימפיה",מאנה,שלהמודרניסטיתהחלוציתיצירתו : 1.3לוח
טיציאן.שלרעיונותיו

הפוסט·התנועהמחלוציאחדראושנברג,שילבהשישיםבשנות

מרוקני"מ"וונוסהלקוחיםדימוייםשלו,ציוריםבסדרתמודרניסטית,

בדימוייםהשתמשהואאן .רובנסשלהרחצה"בחדרומ"וונוסולאסקזשל

משטחעלהמצולםהמקוראתהקריןופשוטלחלוטין,שונהבאופןאלה

שמאנההיכןמפתחות·רכב).הליקופטרים,(משאיות,זריםמרכיביםהכולל

אומרזה,מהלן .) reproduces (משעתקרקראושנברג ,) produces (יוצר

ישפוסט·מודרניסט".כעלראושנברגעללחשובמאתנו"דורשקרימפ,

של"הבדיהכיוצר.האמןשלהמודרניסטיתה"הילה"עלויתורכאן
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לשאילה,לציטוט,הגלויה,להחרמההדרןאתמפנההיוצרהסובייקט

 .משכבר"קיימיםדימוייםעלולחזרהלגיבוב

 ,) 1964 ( "מוןי"פרס ,נברגשראולשתיהפוסט-מודרניסטתיהחלוצירתויצ : 1.4לוח

 .רובנסשלהרחצה"בחדרמ"וונוסישירההעתקהובכללןתמות,בין 'קולאזוצרתי

R. Rony. P/1i/o.,oקl10111 •כ/ rl,e .56 

1l1t111·e, Princeton, Ne\vו1i1·1·01·ofזו

Jersey 1979, p. 37 1 

רבות·בהשתמעויותהאחרים,התחומיםכלתוךאלגולשתזותמורה

ושלההיסטוריתההמשכיותתחושותכלשלהתנדפותםלאחרכוח.

שנשארהיחידהתפקידהעל,עלילותשלדחייתןולאחרהזיכרון,

ארכיאולוג ,בתוקףפוקרשטעןכפילהיעשות,הואלמשל,להיסטוריון,

זהומניתםשלו,בסיפורתלבורחסבדומהשרידיו,אתהחושףהעבר,של

הפילוסופיהכיהרעיוןאתבהתקיפוהמודרני.הידעבמוזיאון ,זהלצד

קבועה,אפיסטמולוגיתחקירהמסגרתאיזושללהגדרתהלשאוףיכולה

שיחותשלמקקופוניההמורכבתתרבותשבקרבכןעל 56רורטיאףעומד

שישהרעיוןאת"לגנותהואהפילוסוףשלהיחידתפקידומצטלבות,
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אנובהשקפות".לצורךבנוגעמהשקפההימנעותתוךבהשקפה,צורך

לשהמהותי"הטרופכיהפוסט·מודרניסטיםהסופריםימפמתבשרים

חוסרושלהאמונהשלהשעייתןאתהדורשתהטכניקההיאהסיפורת

לתמוךבלבדמועטפומביניסיוןישבפוסט·מוךרניזם s.דיחד"גםהאמונה

אמונות.היעדרשלאףאואמונות,של ,ערכיםשלבהמשכיותם

~ 
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C 

הואמיידי,מפקטיאאחרהחיפושושלהזמןתחושתאבדןשלהאחרהפן

ל"היעדרבהתייחסובמיוחדתקיףהיה 61ימסון'יג .עומקשלמקבילאבדן

 ,למופעיםבנוגעולקיבעונו ,בן·זמננוהתרבותיהייצורבמרביתהעומק"

זמן.לאורךעמידהכוחכלהנטולים ,מיידייםמפקטיםיולאלמשטחים

התכונות,אותןבדיוקיש 62שרמןסינרישלבצילומיההדימוייםלסדרת

ניו·"ביהאמריקנהרומןשלמצבואתבסקירתוביומןצ'רלסשמצייןוכפי

 63 :"טיימסורקי

57 . McHale , עמ'לע'ל, 18הרהע

33 -27 . 

J. Raban , Soft cit)' , H .. 60 

Hamil ton, London 1974 

הרדוקציהעםיחדואמונות,ערכיםשלהיסטוריתהמשכיותשלזהאבדן

 ,האלגוריהואתהרציפותחוסראתהמדגישטקסטלכדיהאמנותיצירתשל

הסירובבשל .והביקורתיהאסתטילשיפוטםישונניםיממבעיותיוצר

הקבועיםאוהמהימניםהתקניםלכלהאקטיבית) "(וה"ךה·קונסטרוקציה

המראהאתלשפוטהפוסט·מודרניזםיכולהאסתטי,השיפוטשללכאורה
111 . 58גךסהמציע 58באךת'ךולאן .מרהיבהואכמהעךהשאלהסמךעלךק eoftl1e ·1נ ( le ןכR Banhes, Tl1e 

,1ex1 1975לביןהנאהביןמבחיןהוא .זואסטרטגיהשלוחדיבממתוחכמת NewYork 

" jouissance " ומציענשגב")ופיזימנטליאושר"כאולי, ,לתרגםשיש(מונח

לבמוי(שותריהאורגזמיהאפקטבעל ,האחרוןאתולהגשיםלחתורלנו

הסכיזופרניה)אתמסוןיי'גשלתיאורוןילבזהמונחביןשנרקםלקשר

בנוףםיהפזוריםיתרבותאמנותפריטיעםמפגששלםימסואופןבאמצעות

איננושרובנומאחר .חייםחסרינותריםהיושאחרתישלנויהחברת

אצילית""פרקטיקהשלסוגעבורנומגדיר 'באות ,יהקלינבמובןסכיזופרנים

כבסיסזובהתנסותולהשתמש " jouissance "גילהשלנוהמאפשרת

פעולתעםהזדהותדבר,שלפירושום.ייוביקורתאסתטייםלשיפוטים

 'עמלע,ל, 3הערה , H11yssens . 59שומר 59הויסנסמקום,מכל .כה)י(צרהקריאהעםבמקוםצירה)י(הכתיבה

-45אתמחדשסדימיהואכיבטענתולבאות',שלוביותרפהיהחרהירוניהאאת 38 . 

כיהגורסתזוביותר:המיושנותוהבורגניותהמודרניסטיותההבחנותאחת

וישנו ,ההמוניםתרבותכלומר ,האספסוףעבוריותרנמוכותהנאות"ישנן

nouvelle cuisine הטקסטמןהנאותשל, jouissance ". מחדשהצגתה

הבעיותממכלולנמנעתיהמונטעםןילבמעודןטעםביןההבחנהשל

באמצעותתיהמודרנהתרבותתחומישלהאפשריתבהשפלתםהכרוכות

ה·שלהאופוריקנייהאמרהאימוץ"פארט.והפדרךהפופבתרבותהטמעתם

joui ssance ועלאלהותימבעההתעלמותעלמתבססבאות'של

שבכתיבההטעםאנינותשלההנאותמן , 1984שלהיאפיםכמו ,ההתענגות

ג'ונתןשלתיאוריושרומזיםכפישבטקסטואליות".העצמיתההאדרהומן

 .למדיהולםלהיותעשויהויסנסמשתמשבוהדימוי 60 ,רכה"ב"עיררבן
61 . neson וJa , לע'ל 51 ·ו 48ותרהע. 

- ('ח Jאמר'קצלמת . 62 שומן .) 1954

חגרלקרואמנתעלצ'לוםבמשחמשת

שלס'ם 1מ'חהועל 0 " 1'מהרעל

תקשורתושלהפופולר'תותבהחר

אח"מחבמה'אהלומ'בצ' .םההמונ'

קולנועמסרט'ברמותעצמה

מופח. 'רומצ'וםפופולר"

63 . 17/7/ 1987 , 1 . Ne1v-Yo1·k Ti,11e 
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האוטונומיהאבדןהמופחתת,השליטהתחושתכיהיא"עובדה

יותבמיידבספרותנוזוהולאמעולםהכללי'םיהאונוחוסרהאישית

השטוחיםהנופיםבתוךביותר,חותטוהשיותהדמו-רבהכה

ההנחהכינראה .ביותרהשטוחהדיבורכסגנוןמדברותביותר'

זאתלבכמצליחיםבושעצום,יסיבמדברהואשהאמריקניאיה

 ."בסדקיםלבצבץלקונייםשוטיםעשביםמעט

הפוסט·הארכיטקטורהאתג'יימסוןמתארכךמתוכנן","היעדר·עומק

ביותרהמכריעכמוטיבזולמודעותקרדיטלתתשלאוקשהמודרנית,

אללהגיעלנולעזורבאות'שלניסיונורקמקזזאותובפוסט·מודרניזם,

חשובהתמידהייתהלמשטחיםהלבשתשומתכמובן . jouissanceה·רגע

 ,הקוביסטים)מאז(במיוחדהמודרניסטיותוהפרקטיקההמחשבהבעיני

 :האורבנייםהחייםלגבירבןשהעלהזהדוגמתבספק,לוותהתמידהיאאך

בסימפטיהלהםולדאוגהללוהמשטחיםאתולייצגלבנותנוכלכיצד

משמעויותולזהותלהםמבעדלראותיהיהשאפשרכךהנחוצות,וברצינות

מסרבהתהומיות,והארעיותהפרגמנטציהדיןאתבקבלומהותיות?

זו.בשאלהלהרהררוב,על·פיהפוסט·מודרניזם,

התעוררו,במיידיות,המרובהוהעיסוקהזמן,אופקישלהתמוטטותם

של ,מאורעותשלהתרבותיהייצורעלהעכשוויהדגשבשלבחלקם,

לחקורלמדוהתרבותייםהיצרניםמדיה.דימוייושלאירועיםשלמראות,

דברשלובסופוהמדיה,החדשות,בטכנולוגיותהטמונותהאפשרויותאת

שלהחלוףבנותהאיכויותאופן,בכלבהן.ולהשתמשהמולטימדיה,גם

מאפשרות,אףהןנחגגות.ואפילומחדש,מכך,כתוצאהמודגשות,החיים

הפופולריתהתרבותביןמסוימתקרבהבאות',שלהתערבותולמרות

כמותנועותשלניסיונןעילית".כ"תרבותלכןקודםשהובחןמהלבין

והאקספרסיוניזם,הקונסטרוקטיביזםהמוקדם,והסוריאליזםהדאדא

המודרניסטיתהתכניתמןנפרדבלתיכחלקהקהלאלהאמנותאתלהביא

באופןתמידכיאףשכזו,התקרבותלשאיפהביטאחברתי,לשינוי

במטרותיהן,אמונהחדורותהיואלהאוונגרדיותתנועות .מהפכנייותר

ביןהפערצמצוםאםגםחדשות.בטכנולוגיותעצוםאמוןוהביעו

רבה,במידה ,נשעןבזמננוהתרבותיהייצורלביןהפופולריתהתרבות

אוונגרדידחףכלנעדרהואכינראההחדשות,התקשורתטכנולוגיותעל

בכניעההפוסט·מודרניסטיםאתלהאשיםרביםומוביל ,מהפכניאו

64 . , 1 · 11 , : tl i11 g סH. Fostcr, Rec חלקו ,מקוםמכל 64השוק.ולכוחותלמסחורהצריכה,להגיוןמוחלטת

ics. Port זoli 11 /ןכ·t1 ,11 /ז ·, . fe ·",·זec ןכs לפתחומבקשובאוונגר,דבהילהבמודעכופרהפוסט·מודרניזםשלהגדול

1985 n סsend. Washingt ווTo1v ששומן,מקריזהאיןלכול.הפתוחותתרבותוזירותתקשורתאמצעי

כמופופדימוייבתודעהמעלותבושהתנוחותבצילוםמשתמשתלמשל,

סטילס.מסרטי

דהיינו ,הפוסט·מודרניזםלתנועתבנוגעביותרהסבוכההשאלהעולהמכאן
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שעיקרלמרותנתונה.והשתלבותההיומיוםחייתרבותעםיחסיהשאלת

םבה ,נגישיםפחותולכן ,המופשטיםבמונחיםמתנהלזובשאלההדיון

ייצרנןיברבות-מספורמגענקודותשישנןהריכאן,להשתמשנאלצתי

 ,פרסום ,ארכיטקטורהנכלל:הציבורלביןהתרבותייםהאמנותפריטי

 ,מפואריםראווהמופעימבוימים,מולטימדיהאירועיקולנוע,אופנה,

זהאין ,ברםבנול.הנוכחת ,הטלוויזיהגםנמופוליטית,תעמולהמסעות

זה.בתהליךהמושפעומיהועיהמשפמיהוברורתמיד

~ 
i'-
י=
 ::וי::

C 

שלנוהארכיטקטוניתהאסתטיקהאתשנלמדממליצים 65ועמיתיוובטורי

 66 ,לוויטאוןנמולשמצההידועיםהפוכריםמןאולאס-וגאס "מ"רצועת

אינו"אדם .הללוהסביבותאתאוהביםבבירור, ,שאנשיםמשוםפשוט

לתמוךמנתעל"טוענים,הם ,העובדים"מגזרשלבפוליטיקהלתמוךחייב
משלו,ארכיטקטוניתלאסתטיקההממוצעהבינייםמעמדשלבזנותו

יאנשרובעלמוסכמתטאוןילוושלמסוגושאסתטיקהמוצאיםואנו

עלעומדיםהםכקונסרבטיבים".ליברלים ,כלבניםשחוריםהזה,המעמד

ב"ניו-יורקצוטטאףעצמווונטוריהאנשים,רצוןבסיפוקרעכלשאיןכך

אתמלמדמאוס"מיקיההולמתהנותרתבעלבמאמר 67טיימס",

מאשריותרהאנשיםלרצוןקרובש"דיסני-וורלדאומר ,הארכיטקטים"

הואמצהיר,הואדיסנילנ,ד .פעם"אילהםנתנושהארכיטקטיםמהכל

 .הסימבולית"האמריקנית"האוטופיה

התרבותעלדיסנילנדשלהאסתטיקהבניצחוןשיראומיישמקום,מכל

אתמתארלמשל, 68בל,דניאלבחירה.שלולאהכרחשלענייןהעילית

הדחפיםשלמיסודםבאמצעותהמודרניזםשלכמיצויהפוסט-מודרניזם

י(מיליונהתרבותי""ההמוןמכנהשהואמהבידיוהמהפכנייםהיצירתיים

באוניברסיטאות,בתאטרון, ,בקולנועהמשודרת,במדיההעובדיםהאנשים

אתהמעבדיםונדומה,התקשורתבתעשיותבפרסום, ,לאורההוצאהבבתי

והמייצרים ,עליהעיםיומשפהרצינייםהתרבותייםהתוצריםשלקליטתם

התנוונות .ההמונים)תרבותשלהרחבלקהלהפופולרייםהחומריםאת

 ,השישיםבשנותהתרבותיתהנטייהעלהמעודןהטעםשלשליטתו

והטעםהחולפתהאופנההפופ,תרבות ,הפופארטידיעלמקומוותפיסת

 .הקפיטליסטיתהצריכהשלדעתחסרהדוניזםשלכסממןנראות ,ההמוני

הפריחהבמהלך .למדישונהבאופןלזהדומהתהליךמפרש 69צ'יימברסאיאן

הפועליםמעמדשלהנוערבנימצאוהמלחמהשלאחרהמהירההכלכלית

כהיהצרבתרבותלהשתתףבנדיבכיסיהםמזומניםדיבבריטניה

לעצמםלפתחמנתעלאקטיביבאופןהאופנהאתניצלו ,הקפיטליסטית

תעשייתמולאלבעצמם,פופארטסוגיהגדירוואפילו ,ציבוריותזהויות

לראותניתן .והמדיההפרסוםלחציבאמצעותטעםלנפותשניסתהאופנה

הזכר(מןתת-תרבויותשלבמגווןכךעקבשחלההדמוקרטיזציהאת

מאבקשליוצאכפועל )הקולג'שללקמפוסיםועדיהעונשנונתשלהמאצ'ו

65 . d ווa ווy, Scott-Brow rוtt ווVe 

lzenour , סהערהt עמ' ,לע,לt55 . 

ק,ך,ן-נ,ןקסוו'ל,ה'כרוכפונחנש . 66

עןלמם'ש'החמשנוחסוףכנתהנבש

יוחררשמםייקניהאמרליםיחיה

זושכונההשנ"ה.ולםעהמלחמת

רכפו"שלמה'גלפדדה"חה

nob ( "'לכהאוטומו ile וAuto 

rb וbt וSt (, כהןהמגור'סששכונות

כב.רכל'עלעלותכהצריכו

67 . 22/ 10/ 1972 , Ne1v-Yo1·k Ti111es 

D. Bell , T/1 e c11/1111·"/ .68 

CO IJ/1'{/{/i c tioוו ., of ('{/ /Jil {liis 111. 

Basic Books, New York 1978, p. 

20 

69 . : 11/t11·c11/1111·e קnbers, Po 1ו. Cha 

, 1(:e וe1·ie ק·\, c111 e וoli 1כן·o וe 111e וtl 

Routledge, Lo11do11 1986: "Maps 

fo r the n1e1ropoli s: a poss ible 

al ·וltu וCt ,"וgui de 10 the presen 

1-22 . Studies. 1 ( 1987), pp א'אן

כפקולטהרופרופסהוארסכמ"'צ

נפול',רס'טחכאונ'כו'וחנלאמ

א'טל'ה.
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המקופחים-יחסיתשלזכויותיהםקימוםאתאפילואפשראשרחיים,מלא

העצמה.ורבתהמאורגנתהמסחריותמולאלזהויותיהםאתלעצב

השישים,שנותבראשיתשהחלוהאורבניותהתרבותיותהתסיסות

התפניתשלבבסיסהצ'יימברס,לדעתנעוצות,הזה,היוםעצםעדונמשכות

הפוסט·מודרנית:

עשויהשלושהאינטלקטואליזציהצורהבכל-מוררניזם,"הפוסט

השניםעשריםשלהמטרופוליןבתרבויותצפויניסורוהיהללבוש,

הטלוויזיההקולנוע,שלהאלקטרונייםבמסמניםהאחרונות:

וכסגנונותבאופנההתקליטים,וכנגניההקלטהיבאולפנוהווידאו,

אשרשונותוהיסטוריותדימוייםצלילים,אותםבכלהנוער,

הענקהמסךעליוםמרייחדו'משורבטים'משוחזריםמתערבבים,

העכשווית".ירהעאתהמהווה

השימוששללשגשוגוכלשהועיצוביתפקידלייחסשלאגםקשה

בטלוויזיהצופההממוצעהאמריקניכיידועכעתהכול,אחריבטלוויזיה.

ווידאוטלוויזיהמכשירישלוהחזקתםביום,שעותמשבעלמעלהבמשך

ב"בארההביתממשקיבמחציתלפחותכעתלמצואניתןהאחרון(את

לכךלהיותחייבותכיעדהקפיטליסטי,העולםברחבינפוצהכההיאכולה)

במשטחיםהפוסט·מודרניסטיהענייןאתלאתרניתןלמשל,השפעות.כמה

כפייגםהיאהטלוויזיההטלוויזיה.דימויישלההכרחיהפורמטבתוך
70 . T ay lor , טיילור,שמציין 'עמלע'ל, 38הערהo אתמציגאשרבהיסטוריההראשוןהתרבותי"המדיוםד

ואלהמגוריםחדריאלהמועברכקולאז'העברשלהאמנותייםההישגים . 105-103

שוותתופעותיחדתפורותבופוסק,בלתיכמעטבזרםהמערבאולפני

ההיסטוריהומןהגאוגרפיהמןבנפרדזמנית,בוהמתקיימותבחשיבותן

ראייתאתעמו"חולקשהצופהמניחזהמדיוםכן,עליתרהמהותית".

מפתיעזהאין .ערך"שוויאירועיםשלנדלהבלתיכמאגרההיסטוריה

הייחודי(ההיסטוריציזםההיסטוריהאלהאמןשלביחסותמורהשחלה

לפניזיקההתפתחהההמוניתהטלוויזיהושבעידןקודם),הזכרנואותו

לדימוייםהעומק,בעלתליצירהבמקוםלקולאז'לשורשים,במקוםהשטח

תחושתלקריסתהמעובדים,למשטחיםבמקוםוהמגובביםהמצוטטים

היבטיםהםאלהכלהיציב.התרבותיהאמנותלפריטבמקוםוהמרחבהזמן

 .הפוסט·מודרניבמצבהאמנותיתהפרקטיקהשלחיוניים

מסוגפשטניטכנולוגידטרמיניזםלכדילהידרדרהכרחאיןמקום,מכל

שלעצמתועללהצביעמנתעללפוסט·מודרניזם"גורמת"הטלוויזיה

שהטלוויזיהמשוםזאתטוטלי.חייםכאורחהתרבותבעיצובזהכוח

בתוךאותהלראותישוככזו,המאוחר,הקפיטליזםשלתוצרהיאעצמה

לבנותשומתאתמכוונתזותופעההצריכה.תרבותקידוםשלההקשר

שללמדיניותוהפנטזיה,התשוקהלגיוס ,ורצונותצרכיםשללייצורם

ביקושוליצורלשרודהלחץמןנפרדבלתיחלקהמהוויםדעת,הסחת
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 .הקפיטליסטיהייצורשלרווחיותועללשמורבכדיהצריכה,בשווקי

 ·הפוסטהאסתטיקהשלהגדולחלקהאתרואה 71ניומןצ'רלס

 ,לטענתו .המאוחרהקפיטליזםשלהאינפלציהלגליכתגובהמודרניסטית

השווקיםעלמאשרפחותלאהרעיונותחילופיעלמשפיעה"האינפלציה

ולשינויי 'מנצחיםבהשאיןנמשכתלמלחמהעדים"אנוכךהמסחריים".

עלהעברסגנונותכלשלסימולטניתלתצוגהסדירים,בלתיאופנה

אליטותשלפוסקתהבלתיולתפוצתן ,האינסופייםגלגוליהם

פולחןשלשלטונואתמסמניםאלהכל .ומנוגדותשונותאינטלקטואליות

בחוסרהתקדיםחסרתהפתיחותאת ,ההתנהגותתחומיבכלהיצירתיות

 ,דברשלבסופו ,המסתכמתהסובלנותואת ,לאמנותשבההשיפוטיות

המהוללת"הפרגמנטציה ,כיומןקובע ,זומבחינההכול".כלפינפשבשוויון

תרבותיהיבטרקאיה :אסתטיתבחירהמהווהאינהשובהאמנותשל

 ."והחברתיהכלכליהמרקםשל

בתרבותלהשתלבהפוסט·מודרניסטיהדחףאתלהסבירכדיבכךיש

ממנו ,גסהאפילו ,גלויההתמסחרותשלסוגאותובאמצעותהפופולרית

לאכי(אףלרעיוןהעמוקההתנגדותםידיעללהימנעהמודרניסטיםנטו

הכוחותאפיסתכיהמאמיניםישאופן,בכלתוצריהם.מסחורלעובדת)

הפורמליתכאסתטיקהמקבלתובמפורשנובעתהעיליהמודרניזםשל

הפוסט·מייצגכךהביורוקרטי.הממשלושלהתאגידיהקפיטליזםשל

כלעלהשוקכוחותשליטתשלהגיוניתשלוחהמאשריותרלאמודרניזם

חריף:בזעםזובסוגיהמתפרץ 72קרימפהתרבותי.הייצורשלהטווח

וירטואליתהשתלטותאלאאינוהאחרונותבשניםשראינומה"

התפקידיהיהגדולים.יםדיתאגשלםינטרסיאבידיהאמנותעל

הנוכחיתעההתופיהיה,אשרהמודרניזםבאמנותההוןששיחק

הגדוליםהילפטרונהפכוםידיהתאג .היקפהלשבדווקאחדשה,היא

הםגדולים.אוספיםעורכיםהםשהיא.בחינהמכלהאמנותשל

המכירותיבתו ...והחשובותהמוזאוניםרוכותתעכלאתמממנים

חדשהמשמעותבהעניקםהשאלה,למוסדותהפכוותיהפומב

האינפלציהעלרקלאמשפיעיםאלהכלכעירבון.לאמנותלחלוטין

האמנותיצורייהלעגםאלאהוותיקות,האמנותותירצישלכןערב

שתהיהכךעלסומכיםובזול,הרבהםיקונוהתאגידיםוו ...ועצמו

ולפיסוללציורהחזרהן ...ןיםריהצעהאמניםשלבערכםחדהעלייה

יכטועןיואני,המסחרורצהייאלחזרההיאמסורתיתהיקביצ

מעורפל,היההאמנותשלהמסחרימעמדהמסורתישבאופןבעוד

פנים".לשנימשתמעבלתיבהחלטהואכעת

[ 
~ 
י= C. Ne1vman. "The posnווocleווr ו 7 .
"" C: aura: the ,1ct 01· fi cti oוו iוו aוו agc 

of i11ח ,1 1i o n " . St1/111(1g1111(/i, 63-4 

(1984). p. 9 

72 . he ו: he 80s וin וp. "Ar וווD. Cri 

6 . y". PRECIS וווo ווo וh of au וmy 

85 . 1987). p ( קר•מפ,רוגלאס

תרבותלל•מור•פרופסור

רכותעוסקסטר,'רוצכאונ•כרס•טה

המוסרותןכ•להאמנותכ•ןשכ•חס•ם

תוךוחה,אומצ•ג•םממ"נ'םהאוספ•ם,

שלמר•נ•ותםעלפה•חרקורתכ•הבעת

זמננו'כנ•המוזאונ•ם

שלושהכלמוזיאוןנפתח(בבריטניהמוזיאוניםתרבותשלצמיחתה

מחמשלמעלההאחרונותהשניםעשרהבחמשנפתחווביפןשבועות,

שנותבראשיתמעלהזינקהאשרמתפתחת,ירושות""תעשייתושלמאות)
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 E. Maוו del, Late Capitalisnו, . 74

 New Lel't Books, Londo11ו 975

1995 (לומאב - אתת'אר ) 1923

מהלךכהג'וטננולהשלהה'סטור'ה

ממונן"צורות:נמהפשלוששכלל

חשמלוע'נמשלק'טור,וע'נמשל

ונ"םראלקט'םנמנגנוושלע'רה,נו

אתרשאפשהואהזלךהמע'נ"ם.רוג

 ' Jופאעלקפ'טל'זםהשלותובהתרח

שלו.ה"צור

מאפייןמאודהואהפעםכי(אףנוסףפופוליסטיפיתולהוסיפה ,השבעים

וההיסטוריה.התרבותסדרישללהתמסחרותםהבינוני)המעמדאת

רובוטאומרלזה",זהקשוריםהירושותותעשייתזםי"הפוסט-מודרנ

ביןיחצוץאשררדודמסךליצורזוממיםשניהם"שמאחר 73ואיסון,י

רהייצ"להופכתההיסטוריההנוכחיים".חיינולביןשלנוההיסטוריה

שיחמאשרמחודשיםוגילומיםתלבושותשלדרמהיותר ,עכשווית

הפופיידימושלבדמותםההיסטוריהאתלחפשנידוניםאנוביקורתי.

תמידנשארתעצמההיאבעודזו,להיסטוריהאנושיצרנומולאכרהיוהס

נתפסהביתאיןשוב .ג'יימסוןאתבצטטוקובעהוא ,ידנו"להישגמחוץ

 .בה"לגורכ"ענתיקהאלאי,ככל

שלו,הנועזתהתזהאל ,לבסוףאותנו,מובילהג'יימסוןעלההישענות

שלהתרבותיוןיההיגמאשריותראינוהפוסט-מודרניזםיכהקובעת

שנותמאזכיקובעהוא 74מאנדלארנסטבעקבות .המאוחרהקפיטליזם

התרבותייצורהשתלבשבו ,חדשבעידןנמצאיםאנוהמוקדמותהשישים

חדשיםםיגללייצרהמשולהבתהדחיפותהסחורות:שליהכללצוריבי"

בפדיון ,מטוסים)ועד(מבגדיםתןיבמראמתמידחדישותסחורותשל

תפקידהאסתטייםוניותיולניסלחידושיםכעתמעניקה,דימתמגבוה

חצולאשבעברמאבקיםמכ,ךכתוצאהויותר".יותרחיוניהנעשהמבני

במטרה ,לגבולותיהמחוץאלכעתגולשים ,הייצורזירתשלספהאת

תמורה .יאכזריחברתקונפליקטשללזירהיהתרבותצורייהאתלהפוך

גםכמו ,היצרניםשלובעמדותיהםבהרגליהםברורשינוימצריכהשכזו

יכטענויששי .ותיהאסתטולהגדרותלמעורבויותחדשתפקידהענקת

שלארצונותשלאווירהיצרוהשישיםשנותשלתרבות-הנגדועותנת

יהפוסט·מודרניסטהתרבותישהייצור ,שדוכאותשוקותושלסופקו

לעומתם .הצריכהבאמצעותיכולתוכמיטבלספקםהחלרקהפופולרי

צריליהקפיטליזםנאלץשוקיואתלקייםמנתעליכ ,אחריםיטענו

ליצורגםכמוהאינדיבידואל,שלוירגישויותאתלגרותוכךתשוקה,

בשניהעילית.התרבותשלהמסורתיותהצורותמולאלחדשהאסתטיקה

תיהתרבותשההתפתחותההנחהאתלקבלחשובכיסבורני ,םיהמקר

עצמהעלהצהירהואשרהמוקדמות,םיהשישבשנותהחלהאשר

יכלכלחברתי,ברוקרםהתרחשהלאהשבעים,שנותבראשיתכהומוגנית

 "הקפיטליזםשלהרשמיתכ"אמנותהפרסוםענףשלהתפתחותופוליטי.או

אלהאמנותואתהאמנות,אלהפרסוםותיאסטרטגאתמכניסה

יסאלדידייוושלציורואתהשוואה,לשם(ראו,הפרסוםאסטרטגיות

טיזן).יסלשעוניהפרסומתואת

לכוחותביחסחסןגישהצהסגנוניתבתמורהלהרהר ,לפיכךמעניין,

זיהיהטלוו ,הפופארט ,האופנהוסיגההמונית:הצריכהמתרבותהנובעים

אשררונייםיהעםייהחסגנונותומגווןמדיה,ימויידשלאחרותוצורות

קחינ .הקפיטליזםתחתהיומיומייםהחייםמןנפרדבלתילחלקוהפכ
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אמנותינזרםהפוסט·מודרניזםאתלפרשלנואל ,שניקחלאןזותפיסה

 .ביותרוהגלוייםהשקופיםממאפייניוהיאהיומיוםבחיימושרשותועצמאי.
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הפוסט-מוררניסטיותלטכניקותישירפןכאוחוכרתסיטיזןלשעוניפרסומת : 1 . 5לוח
(השווההתייחסותשוםביניהםשאיןאונטולוגיתיםנשועולמותזה,גביעלזההמניחות,

 .נראהשאינוכמעטכאןהמתפרסםהשעוןסאלי).דייווידשללציורו

בפירושחסן,שלהסכמהבעזרתלפוסט·מודרניזם,כאןשהרכבתיהדיוקן

התחומיםשלוחמקמקותםהמוחלטתהרבגוניותניברורשלם.אינו

אחראיםהמהירים,והשינויהזרימהבמסתוריןהאפופיםהתרבותיים,

אמרתיניסבורניאך .זהדיוקןשלולארעיותלפרגמנטריותשווהבמידה

משמעותית"תמורהאותהשלהכלליתהמסגרתשלמרכיביהמהותעלדי

שנוכלנדיהפוסט·מודרניות,לביןהמודרניותביןהמבדילההרגש"במבנה

התאורטיתובבנייתהזו,תמורהשלמקורותיההתרתבמשימתלהתחיל

בעתידנו.לבשרעשויההיאמהתסביראשרפרשנותשל
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75 . s ווHuysse , 50 'עמלע'ל, 3הערה . 

נבנהאשרמנהטז,ב AT&T J.בנ" 76

דוגמההואהשמונ'ם,וחנשבדאש'ח

 .עושרואחטאבלקשבהמלקפ'טל'זם

שלאקלקט'חכהדבקהמעוצבהוא

לוחכהאדד'ממחםזשונ'סםגנונוח

מזמוט'ב'םבע'קדלדורוח'ה:

שש'משולק'שוט'ת Dהקללוחכהאדד'

 .מודר[' jםגגוב Dמבנ'

- (אמד'ק['אדד'כל . 77  'בא ,) 1906

המאהמהלךב'נלאומ'".בה"הםגנוז

 ['בוגרד Dחד' Dמפנ'עבדהעשר'ס

נ'זםרהמודמז 'D,שונוחנונוםגזרמ'ם

שנותשלרוטל'זםבהאלהמוקדם

שלרנ'זסדמו-לפוםטועדהש'ש'ם

הואג'ונםוןם.'והתשעהשמונ'סשנות

 '['ערגלמחקרורבהשלמחבבנוגם

 .-1956בלרא'שבםשהוקשורק,חלנב

שלותאהמשקתברחשלזה ("ב[. 78

מהלךבבמנהטזנבנהאשרברונפמן,

םחפ"קואתהווהמם,'החמ'ששנות

 ["בבלבונחש ,ח' Dהקל "הזבוב'ח

הנב"[ .השג'לףאהשל'וחרבה"צוג'

ואתנולוג'הכהטה'שג'אתטאבמ

'צ'זם Dהקלשלהשק'פוחרע'ון

 D 'ברוב'םוארכךםומשו ,'[רדהמו

המודרנ'זם.םמלאח

שליהמקדימהההנחההפוסט-מודרניזם?אתלהעריךישכן,אםכיצ,ד

בקשייבהבדל,להתעניינותוהנוגעבכלחיוביתהשפעתוכזו:היא

של ,התרבויותשלהאינטרסים,שלובדקויותבמורכבותהתקשורת,

שלועלילות-העלתאוריות-העללשונות-העל,וכדומה.המקומות

מהבדליםעיןלהעליםנטואכןהמאוחרים)בביטוייו(במיוחדהמודרניזם

הפוסט- .חשוביםולפרטיםפירודלנקודותהתייחסוולאמהותיים,

 ,האחרותשלהמגוונותב"צורותבהכרתובמיוחדחשובהיהמודרניזם

של ,ותיניוממגדרשל ,סובייקטיביותשלמהבדליםנובעותשהןכפי

(מבניבזמןאי-מיקומיםושלגאוגרפייםםימיקומשלומעמ,דגזע

המקנההואתיהפוסט-מודרניסטבמחשבהזההיבט 75 ."ובחללשות)ירג

~לכדניאלמסורתייםלבאר-קונסרבטיביםהגורםכזה ,רדיקליקצהלה

 ,זםידואליביהאינדבתחומיהיפשרותאתבברכהלקדםולאלחשוש

אלהמעיןםיביבאו-קונסרבטעליקשה ,הכוליאחר .והיזמותהמסחריות

למעשהתופסהזמני"החוזהכיוטאר,ילשלטענתואתבברכהלקדם

 ,הרגשיים ,המקצועייםבתחומיםםיהקבועהמוסדותשלמקומםאת

בעיסוקגםכמום,יוהבינלאומיהמשפחתיים ,התרבותייםם,יהמיני

הבורגנייםהערכיםשלהתמוטטותםאתמבכהפשוטבלדניאל .טי"יהפול

רואהנויוא ,םיהפועלמעמדשלהעבודהבמוסרהכרסוםאתהמוצקים,

 ,חייםמלאפוסט-מודרניסטיעתידאליהיכפנותיהעכשווהמגמותאת

ופוליטיחברתימשבר ,ספקללאהמבשר,המודרניזם,שלכמיצויאלא

 .הבאותםילשנ

הפרקטיקותשלקוףיכשהפוסט-מודרניזםאתלראותשיכ,ךעלנוסף

פניםמשקףשהואמאחראך .שבחברהטיותיוהפולהכלכליותות,יהחברת

שלגיבובם .ביותרשונותמסכותעוטההוא ,אלהפרקטיקותשלםישונ

 "שה"אחרותעולמות ,מודרניים-הפוסטהרומניםמןברביםנבדליםעולמות

עוכרתזיקהמקיים ,דו-קיוםשלבמרחבביניהםמושלתתקשורתיתהבלתי

העוניאוכלוסיותשלהגובריםוהבידודההחלשה ,הגטואיזציהעםשלווה

רומןלקרואנקלארה"ב.ושלבריטניהשלהמצוקהבשכונותוהמיעוט

תרבויות-החתשלהמקטע,החברתיהחללשלמטפוריכחתךפוסט-מודרני

-ובלוסבניו-יורקבשיקאגו, ,בלונדוןהמקומייםהתקשורתאופניושל

חדהעלייהעלמצביעיםהחברתייםהמדדיםשרובמאחרלס.'אנג

קוףיכשהפוסט-מודרניתהספרותאתלתפוסתןינ , 1970מאזבגטואיזציה

זו.עובדהשל

 ,החברתיתהסקלהשלהאחרבקצהוהסמכותהכוחהשפע,עלייתאבל

העבודהשונהבמהלראותשקשהבשעהלחלוטין.שונהאתוסמייצרת

בבנייןהעבודהמןדדג'ונסוןפיליפשליהפוסט-מודרנ AT&T 76ןייבבנ
78SEAGRAM המוקרןשהדימויריהדוהה,דררןמיסשלהמודרניסטי
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ולאאחר,משהורוציםשהםכךעלעמדו AT&T "שונה.הואהחוץאל

שיקריןמשהומחפשים"אנחנוהארכיטקט.אמרזכוכית",קופסתעוד

יותרטובזאתשעושהחומראיןהחברה.שלוהחוזקהאצילותדימויאת

ומטותהיוקרהבתיעםהזכוכית).משלכפולמחירוכי(אףמגרניט"
לע•ל. 12הערה , Criווו p . 79 19קרימפ .מעמדיכוחשללביטויהאסתטיותהתחבולותהופכותהחברה,

זו:טענהמקציו
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עםמתדייניםהארכיטקטיםקטורה,יטהארכשלהנוכחי"במצב

למעשהמשועבדיםשהםבשעהמופשטות,אקדמיותאסתטיקות

מעמדאנשיאתומשליכיםערינואתההורסיםן"הנדללסוכני

ג'ונסוןפיליפשלהחדשהשחקיםגורר ] ... ]מבתיהםהפועלים

אלהנדחףושיים,שימקישוטיםמספרעםשכזה,נדל"נינכסהוא

 ."נוסףחקיםשבגורדצורךכללהשאיןשכונהתוך

קרימפתוקףהיטלר,שלהארכיטקט soשפאר,אלברטשלזכרואתבגייסו

כסמכותנותרואהשהואמהעלהמכסההפוסט·מודרניסטיתהמסכהאת

 .העריםבתכנוןהחדשה

אילולחקורחשובכמהעדלהמחישמנתעלאלהדוגמאותבשתיבחרתי

חברתייםיחסיםשלמערכותואילוחברתיתפרקטיקהשלדגמים

אינובוודאיזהחיבורזאת,עםהשונות.האסתטיותבתנועותמשתקפים

זםיהפוסט·מודרנעשויבדיוקמהלהראותעלינושעדייןמאחרשלם

רקהואהפוסט·מודרניזםכילהניחמסוכןזהיהיהכ,ךעלנוסף s.ולשקף

בכלכלה ,בפוליטיקהעצמומשלאסתטיתמעורבותלואיןוכישיקופי,

 ,תוצאותלהיותחייבותהחברתיתהפעילותבמישורהחברתיים.ובחיים

אלה"פונקציה"ושלה"בדיון"שללהזרקה·בכוחצפויות,בלתיאםגם

שמהכךעלעמדמרקסאפילוהכול,אחרילמשל.הציבורית,המודעות

ביותרהטובותהדבוריםלביןביותרהגרועיםהארכיטקטיםביןשמבדיל

נותןשהואלפניעודמבניםבדמיונומקיםשהארכיטקטהעובדההוא

מתכנניםחושבים,מדמיינים,אנובובאופןהשינוייםחומרית.צורהלהם

אלה,רחביםבמונחיםרק .מעשיותלתוצאותלהביאמ~עדיםומסבירים,

אתלהסבירנוכלהאסתטית,המעורבותואתהשיקוףאתיחדהמצרפים

 .הפוסט·מודרניזםשלהרחבהטווח

אלברטתכנןה•טלרבהוראת . 80

1981 (שפאר -1 החרשהצ'ראת ) 905

השררה ,"ל•נרןרן"אונטרשל

מגלומנ'בסגנוןברל•ן,שלה"צוג•ת

הארר•כלותיוטוטל'טר'פש•סט•

נאו·קלס"םמוט•כ•םשאלההנאצ'ת

ארכ•טקטורהכאותםוש'לכה

וא•מפר'אל•סט•ת.ראוותנ•ת

החלק•םשלהמחקרנושאזהו , 81

יהאר,,,שלכספרווהשל•ש•השב'

היותרלכליותר:פשוטבאופןעצמואתרואההפוסט·מודרניזםזאת,עם

התחלואיםכלעללהתגברשמטרתהוכאוטיתעיקשתכתנועה

הפוסט·כיסבוראניזהבהקשראךהמודרניזם.שלהמשוערים

גס,כהבאופןהמודרניאתמתאריםהםכאשרמגזימיםמודרניסטים

שאפילוכךכדיעדכקריקטורה,המודרניסטיתהתנועהכלאתבהצגתם

סדיזםשללסוגהפךהמודרניתהארכיטקטורה"ניגוחכימודהג'נקס

לביקורתכאובייקטיחידמודרניסטיענףשלבבידודואולביצוע",קל
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בצרפתהבננאשרזה,בניין . 83

אתהדהיםהחמישים,שנותיתשברא

מופתיצירתותובהיהאדריכלות,עולם

שלאקררברזייה,להשלפעמית-חך

וחברצבהעורשאולשכפולנוערה

עצמושהואלפררטוטיפיםהמנוגדת

והאורגניתהחופשיתצורתויצר.

המבטאהומניסטי'כסממןנתפסה

הסטנדרטיותעלביקורת

המודרניסטית.

היסודיהספרתבילמשל, . 84

יכליםהאדרשל ) 1954 (בהנסטנטון

מןאחרזהו .רן'ססמיתופיטררןאלים

באדריכלותהמהפכנייםיםהבניינ

חשוףבועיצובשראהמודרנית,

אתמןסיוהמערכותהקונסטרוקציות

הכתר-כלותיבאדרהמעברהקופה

הזוגיבנשליקורתםבואתמלחמתית

להשלהעיליהמודרניזםעלסמית'סרן

 .דוההיירןמיםושלקררברזייה

םיהמגורתנל"מכוהגרסאותאחת . 85

במספרכפלהשואשר ,"המודרניים

ראו .ולהכירופהבאותבצרפמקומרת

 .לעיל 6הערה

מתמצהבוכאילואחר),דברכלאומודרנית,ברוטליות(אלתוסריאניות,

וישנםרבים,מצטלביםזרמיםהיובמודרניזםהכול,אחריהסיפור.כל

למשל, 82(ג'נקס,במפורשמהםחלקמהדהדיםאשרפוסט·מודרניסטים

העשרים,שנותשלהבלבולאלואף , 1914-1870שלהתקופהאלחוזר

היבטשלחשובכמבשרקורבוזייהלהשל 83רונשאמפמנזראתבהגדרתו

הפוסט·מודרניזםמגנהאותןעלילות·העלבפוסט·מודרניזם).אחד

היואלתוסר),כמויותר,מאוחרותדמויותואפילופרויד,(מרקס,

מבקריהןמשמוכניםיותררבהבמידהומתוחכמותדקויותרבותפתוחות,

לפרטים,עיןהייתההמרקסיסטיםמןולרביםלמרקסלהודות.

ועלתומפסוןעלבנימין,עלחושב(אניהפירודולנקודותלפרגמנטציה

נוטיםהפוסט·מודרנייםשהפולמוסיםעין ,מגוונות)כדוגמאותאנדרסון

בתובנותיוביותרעשירהואהמודרניזציהאתמרקסשלתיאורו .להגחיך

הפוסט·מודרניסטית.גםכמוהמודרניסטית,המודעותשורשיעל

שלהחומרייםבהישגיהןראשלהקלטעותזותהיהמידהבאותה

במצבלשלוטדרךמצאוהמודרניסטיםהמודרניסטיות.הפרקטיקות

בארגוןלמשל,אפקטיביים,היוהם .בעדוולעצורהנפיץהקפיטליסטי

התהליכיםאתשיכילמרחבליצורוביכולתהאורבניים,החיים

המאהשלבקפיטליזםמהיראורבנילשינויהביאואשר ,המצטלבים

וכללכללברורזהשאיןהרי ,משבראיזשהומכךמשתמעאם .העשרים

ישנן .באשמההנושאיםהקפיטליסטים,ולאהמודרניסטים,הםשאלה

ואתהמבנהאת(אצייןהמודרניסטיבפנתאוןרגילותבלתיהצלחותכמה

אשר 84השישים,שנותבראשיתהבריטייםהספרבתישלהעיצובתכנית

במסגרתההשכלה,משכנותבתחוםהחמורותהבעיותמןכמהפתרו

אמנם,היו,השיכוןממפעלישכמהבעודלוחצות).תקציבמגבלות

הושווכאשרבייחודכאלה,היולאשאחריםהריקודרים,כישלונות

כימתבררעוד .רביםאנשיםבאומהןהעוניבשכונותששררולתנאים

-המודרניסטיהכישלוןסמל- Pruitt-lgoeה·שלהבעייתיותבלב
האשמתההטהורה.הארכיטקטוניתהצורהולאהחברתיים,התנאיםעמדו

הגרועהסוגעללהישעןחייבתחברתייםבתחלואיםהפיזיתהצורהשל

מוכניםיהיומעטיםרקאחרותשבנסיבותסביבתי,דטרמיניזםשלביותר

הנסיךשלב"מטבחון"נוספתשחברהלצייןליצרכי(אףעמולהסכין

קשראתקבעדרךמבלבלתקולמן,אליטהגאוגרפיתהיאצ'רלס,

סיבתי).קשרעםברתית nאנטי·התנהגותלביןגרועעיצובביןההתאמה

המגורים"ב"ביתהדייריםאוכלוסייתהתארגנהכיצדלפיכך,לציין,מעניין

במטרהחברתיתכתנועה Firminy-Le-Vert 85ב·קורבוזייהלהשל

ישקורבוזייה,ללהמיוחדתנאמנותאיזובשל(ולאהריסתואתלמנוע

כימודהג'נקסגםביתם).זהושבמקרהמשוםפשוטאלאלהוסיף,

המודרניסטייםההישגיםכלאתלידיהםקיבלוהפוסט-מודרניסטים

אתהחליפובהחלטהםכיאףהארכיטקטוני,בעיצובהגדולים

שטחיים.הפחותלכלשהםבאופניםוהמראותהאסתטיקות
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ביןהבדלמאשרהמשכיותיותרהרבהישכיהיאמסקנתיכן,כמו

 .פוסט·מודרניזםהקרויההתנועהלביןהמודרניזםשלהמקיפהההיסטוריה

הראשונה,בתוךייחודיכמשברהאחרונהאתלראותיותרנבוןלינראה

ברזליושלשבנוסחהוהכאוטיהארעיהפרגמנטרי,אתמדגישאשרמשבר

הקפיטליסטי),הייצורמאופןאינטגרליכחלקלנתחמפליאשמרקס(מה

ישכיצדלומרהמתיימרשהואמרשםבכלעמוקהספקנותהבעתתוך

 .והקבועהנצחיאתולהביעלייצגלתפוס,

איעלבהתעקשותו , jouissanceה·שלארעיותואתבהדגשתואבל

לזה·במשיכתוביצירה,במקוםבטקסטבהתרכזותוהאחר,שלחדירותו

פניעלהאסתטיקהאתבהעדפתובניהיליזם,הגובלתקונסטרוקציה

לגבולותמעבראלמרחיקהואלכת.הפרסט·מרדרניזםמרחיקהאתיקה,

המחפששבו,ענףאותובעודקוהרנטית,פוליטיקהקיימתעדייןבהם

תרבותשלבמסלולההיטבאותומציבהשוק,לתנאיבושהחסרתהתאמה

הפילוסופיםהראקציונרית.הנאו·קרנסרבטיביותחרתםשהיאהיזמות,

ואתהפרגמנטציהאתלקבלרקלאלנראומריםהפרסט·מודרניים

אלאהמודרני,העולםשלהדילמותמוסברותדרכןהקולות,קקופוניית

טיעוןצורתכלולערערלפרקניגשיםהםבההכפייתיותבהן.לשמוחגם

שלתקפותןלגינוירקדבר,שלבסופולהביא,יכולהנתקלים,הםבה

 .הגיוניתלפעולהבסיסכלנותרלאכיעדעצמם,שלהםטענותיהם

ההפרדות,ואתהרה·איפיקצירתאתלקבללנרגררםהפרסט·מרדרניזם

שלהפטישיזמיםכלאתוהכיסוי,ההסוואהפעולתאתלחגוגאפילו

בשעהזאתכלהחברתית,ההתקבצותשלאוהמקוםשלהלוקליות,

התהליכיםאתלתפוסשיכולהתאוריית-עלאותהאתמכחיששהוא

שורקיםבינלאומיים,עובדיםארגוניהון,(תנועתוהכלכלייםהפוליטיים

 ,בעצמתםבעומקם,כוללנייםויותריותרההופכיםוכדרמה)פיננסיים

 .היומיוםחייעלובכוחםבהשפעתם
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פתחפותחתהפרסט·מודרניסטיתשהמחשבהבשעהבהמכול,גרוע

חוסמתהיאהאחרים,הקולותשלבאותנטיותהכרתהידיעלרדיקלי

בכךיותר,אוניברסלייםכוחלמקורותהגישהאתהקולותאותםבפני

שלהספציפיותבתרךחדירה,בלתיאחרותבתוךאותםמבודדתשהיא

נשים,(שלהללוהקולותאתמחלישההיאכךאחר.אוכזהלשרןמשחק

שלמובטלים,שלהקולוניות,עמישלוגזעיים,אתנייםמיעוטיםשל

הכוח,יחסימבחינת .מאוזניםבלתיכוחיחסישלבעולםוכולי),הנוער

בנקאיםקנונייתשלהלשוןמשחקאללחדורביכולתנואיןכיייתכן

שללשונםאללחדוריכולתנולחוסרדומההדבראיןאךבינלאומית,

הערני.משכונותהשחורים

מעימותנמנעתשהיאמשרםמסוכנת,היאהפרסט·מרדרניזםשלהרטוריקה

"הצעתוהגלובלי.הכוחנסיבותרעםהפוליטיתהכלכלהשלהמציאותעם
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ראשוןכצעדהידעמאגריאתלכוללפתוחליוטאר,שלהרדיקלית"

 ,הזאת)ההזדמנותאתלנצלבכוחנושוויםכולנו(כאילורדיקליתברפורמה

הפוסט·אפילוכיצדממחישהשהיאמשוםמאלפת,אןמגוחכת,היא

כוללניתמחווהביןלבחורדבר,שלבסופונדרש,ביותרהתקיףמודרניסט

שקיעהלביןצדק)שלטהורהתפיסהאיזואלליוטארשלפנייתו(כמו

תאוריית·עללוותראפשריזהאיןזריזה.כמומוחלטת,פוליטיתבשתיקה

השטח,לפנימתחתאלאותהדוחקיםפשוטהפוסט·מודרניסטים .על

 86מודעת".בלתיהיאשכעתב"אפקטיביותלתפקדממשיכהשהיאהיכן

מליוטאר,איגלטוןשלהתנערותועםמסכיםעצמיאתמוצאאניכןעל

בעלרטורי;ופיתויסמכותאמת,ביןהבדלכללהיותיכול"לאשעבורו

ביותר".המרתקהסיפורבעלאוביותרהחלקלקההלשוןבעלהואהכוח

מצביעהלבןבביתכריזמטיסיפוריםמספרשלהשניםשמונהבןשלטונו

שהפוסט·כןועלהזו,הפוליטיתלבעיהמעטהלאהמשכיותשישכןעל

שלהאסתטיזציהבפשעלשותפותמסוכןבאורחמתקרבמודרניזם

ביותר.בסיסיתלשאלהאותנומחזירזהמיוס.דהואשעליההפוליטיקה,

שלהםהאסתטיקהאתמגביעיםהפוסט·מודרניזםוגםהמודרניזםגםאם

הכאוטי,והשטףהארעיותהפרגמנטציה,דתבועעםמאבקאיזשהומתון

כההיבטהיוותהזועובדהמדועלחקורסבורני,ביותר,חשובשזההרי

זהניסיוןשלעצמתוכינראהומדועהמודרני,הניסיוןשלומתמשךעמוק

במודרניותביותרהוודאיהדבראם . 1970מאזרבהכהתאוצהתפסה

אשרהחברתייםלכוחותלבתשומתלהקדישעלינוהוודאות,חוסרהוא

זה.מצביצרו
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