
:  הראייה התמימהמות 
האמנותקריסת המבט ומות 

"כזה כאילו"הכל, "סתם"הכל

ר ענת חן"ד



פוקו/ קריסת המבט 

האדם הפוסטמודרני איבד את היכולת לראות  •

. המבט בתקופות שקדמו לו" היחלשות"כתוצאה מ

מאז תהליך המודרניזציה המבט הופך להיות עקיף •

לא מסתכל בפצע או בגוף אלא " רופא"ה. ולא ישיר

הופך  , כמו הידע, המבט. בטבלאות, בספרים

.  להיות ממושטר ומפוקח

.  המבט הממושטר גורם לתופעה של הפנאופטיקון•

האדם הפוסטמודרני הוא עיוור שנמצא כל הזמן 

.תחת עינה הפקוחה של החברה



ברויגל/ על העיוורון 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._025.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._025.jpg


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Alhaiv.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Alhaiv.jpg


הנסון דואיין



קריסת המבט

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://mataniko.files.wordpress.com/2010/08/03parabl_painting.jpg&imgrefurl=http://mataniko.wordpress.com/2010/08/18/%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259A-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA/&usg=__Bp_fjwXEpsm8HwESxfmYDHxjo6o=&h=1075&w=900&sz=178&hl=iw&start=6&sig2=n9i-w1IRFq8mHwSWwxXInQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iCJbArc7RpkjgM:&tbnh=150&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2592%25D7%259C%2B%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26tbm%3Disch&ei=PBXBToalIYqMswbAu9XFAw
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://mataniko.files.wordpress.com/2010/08/03parabl_painting.jpg&imgrefurl=http://mataniko.wordpress.com/2010/08/18/%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259A-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA/&usg=__Bp_fjwXEpsm8HwESxfmYDHxjo6o=&h=1075&w=900&sz=178&hl=iw&start=6&sig2=n9i-w1IRFq8mHwSWwxXInQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iCJbArc7RpkjgM:&tbnh=150&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2592%25D7%259C%2B%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26tbm%3Disch&ei=PBXBToalIYqMswbAu9XFAw


מות הראיה התמימה

.  הראייה הפוסטמודרנית היא לא ראיה ישירה•

ולכן אנחנו תמיד לא . אנחנו רואים דרך מתווכים

.  יכולים להיות בטוחים במה שאנחנו רואים

בגלל קריסת המבט האדם שחי במצב •

הוא אף פעם לא . הפוסטמודרני הוא אדם מפקפק

".בכאילו"ומה " אמיתי"יכול להיות בטוח מה 

המצב של קריסת המבט משפיע גם על קריסת  •

".כזה כאילו"הכל : השפה והריקון שלה מתוכן



מבחן העין התמימה, מרק טנזי



תומס המפקפק, ו'קראווג



טיפקס, זה הכל סתם

מרוב ציניות כבר אין רגשות•
מרוב הפוכות כבר נגמרו הישרות

מרוב ארטיסטיות כבר אין שום צורה
מרוב מטאפורות לא מבינים אף שורה

מרוב גשרים לא רואים מעבר
מרוב סיפורים לא יודעים מה עבר

מרוב פרשנות לא יודעים מה קרה פה
מרוב דרכים לא רואים מטרה פה

סתם זה הכל סתם
מתיחה מסרט ישן

סתם זה לא נכון
.אנחנו לא במזרח התיכון

מרוב דמעות הראיה מתערפלת•
מרוב מדבקות כבר לא רואים את 

הדלת
מרוב נרות לא רואים כמה אופל

מרוב פתקים לא רואים את הכותל
מרוב שירים לא שומעים את הקול

מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול
מרוב אשמים לא זוכרים מה הפשע
מרוב עשיריות לא רואים את התשע

סתם זה הכל סתם
מתיחה מסרט ישן

סתם זה לא נכון
אנחנו לא במזרח התיכון



תל אביב, שינקין, "כזה כאילו"קפה 



"קפה כאילו"

,  עם שולחנות, בית קפה לכל דבר–קפה כאילו •

מלצרים וכלים ולקוחות שמשלמים את מה  , תפריט

.בתמורה לשום דבר–שרשום בחשבון 

קפה כאילו היה פרויקט הסודי של בוגרי בית ספר  •

".אסכולה"לעיצוב חזותי 

בית הקפה עצמו  . בית קפה קונספטואלי: הרעיון•

.  הוא הרעיון ולא האוכל הכתוב בתפריט



הקונספט-קפה כאילו  

המסעדה היחידה בעולם בה הלקוח יודע בברור  •

.מאילו חומרים עשוי התפריט ומה תקבל

.המסעדה הכי כשרה בעולם•

חלק מהתרבות היהודית של השתחררות מהחומר•

ההצלחה תלויה לא רק בשף ובמלצר אלא בשיתוף  •

פעולה מלא של הלקוחות

,  טרנד:המטרה היא לבדוק את משמעות המונחים •

נורמות חברתיות ומוסכמות, אמת, אופנה









"התוכנית על כלום"-סיינפלד 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Seinfeld_4.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Seinfeld_4.jpg


סיינפלד ופוסטמודרניזם

סיינפלד הייתה תוכנית הטלויזיה הכי פופולרית  •

הרעיון  . בשנות התשעים של המאה העשרים

".  תוכנית על כלום"מאחורי התוכנית היה לעשות 

מעבירים  , מפטפטים, אנשים מסתובבים פה ושם

.  את הזמן

בכל פרק מצליחים ליצור דבר מה משמעותי מתוך •

שאלות ברורות מאליהן לכאורה ומנושאים פחותי  

, עמידה בתור במסעדה, אכילת עוגייה: ערך כמו

.  חיפוש חניה בחניון



"לא כלום"ה

התוכנית סיינפלד פוגעת למעשה באחת השאלות •

כלום קיים  -האם הלא: הפילוסופיות היסודיות ביותר

ואם הוא אכן קיים אז איך אנחנו יכולים  ? בעולם

?לדעת אותו

בתקופות קדומות חשבו שבילתי אפשרי לבטא •

כתב "אבל כבר אפלטון כתב . מחשבה על כלום

לא "ההנחה היסודית היא שה. כלום-הגנה על הלא

ללא כלום יש יכולת  . מכיל משהו אחר" כלום

.השפעה וכח כמו למשהו ממשי


