
מבוא לחשיבה פוסטמודרנית

ר ענת חן"ד



"פוסטמודרניזם"בואו נשחק ב

אתם מוזמנים להביט ביצירת  •

.  האמנות שלפניכם

.  אל תמהרו לשפוט אותה, לא•

אני  . זה תרגיל בהתבוננות. עצרו רגע•

.  מזמינה אתכם לשחק משחק

קחו כמה דקות ואפילו עט ועיפרון  •

וכתבו מה אתם ( אפשר גם נייר)

. רואים

.עכשיו הזמן לשתף? כתבתם•



התסכול: פוסטמודרניזם

?מה כתבתם

:כךכתבוחלק

,רמאות,ריקזה,כלוםפהאין•

,לבןניירסתם,אמנותלאזה

,רואיםלא,ריקהמסגרת

....מעצבן

:כךכתבווחלק

,ריקנות,שלווה,דממה,שקט•

,מחיקה,זכרון,מוות,בדידות

....וחלףשהיהמשהו



..ממשיכים לשחק

?ומה רואים עכשיו•

כנראה כולם יענו תשובה  •

אגרטל עם פרחים  : נכונה

.  על שולחן



?אז מה ההבדל

פוסטמודרניזם

אחתאמתאין•

בהתאםלפרשנותפתוחהכל•

באממנההפרשניתלקהילה

.המתבונן

לאהואהריק.לריקמקוםיש•

.משמעותלויש."כלום"

אין.קייםרואיםשלאמהגם•

.מדעיותבהוכחותצורך

מודרניזם

אמתיש•

נכוןלא/נכוןיש•

מראשמוגדריםוסדרהגיוןיש•

הכל.הריקמהחללפחדיש•

,בנתוניםמלאלהיותחייב

.באוביקטים,במידע

הוכחה)קייםשרואיםמהרק•

(האלוהיםמות,מדעית



ההבדל בין מודרניזם לפוסטמודרניזם



?אז מה בכל זאת רואים פה

1953, דה קונינג מחוק, ראושנברג

והסיפורהתמונהבאמצעות•

אתלהדגיםקלשמאחוריה

שלוהעמוקהמהותיהשינוי

.הפוסטמודרניתהחשיבה

אמריקאיאמן,ראושנברג•

שלהחמישיםבשנותמתחיל

(ברשות)מחקהקודמתהמאה

ומוכרידועאמןשלתמונה

דהויליאם–תקופהבאותה

.קונינג

...נחזור לתמונה ומשמעותה בסוף ההרצאה•



חמש מיתות בפוסטמודרניזם

מיתה יפה  –פוסטמודרניזם "חיים מאור כתב את המאמר •

שהתפרסם בתוך גלריה  , "מבוא ידידותי לפוסטמודרניזם

ירושלים ותל  , הוצאת משרד החינוך ומעלות, של מאמרים

.ס"תש, אביב

במאמר הוא מציג גישה מאוד ידידותית להבנה של  •

הוא מתאר . העקרונות החשובים בחשיבה הפוסטמודרנית

:  המאפיינות את המצב הפוסטמודרני" מיתות"את חמש ה

המדע  , מות הסדר, מות המחבר, מות הראייה התמימה

.  מות האדם ומות העולם, וההגיון



מות האמנות/ מות הראייה התמימה 

האדם לא יכול לראות  . המצב הפוסטמודרני הוא מצב של עיוורון•

באמצעות  , י מתווכים"ע, המבט נעשה עקיף: בגלל כמה סיבות

היחלשות  , (עיוורון מבחירה)החברה הפכה להיות אדישה . מסכים

.  הראייה הביאה לעיוורון רוחני

:  הם( 2' ראו מצגת מס) היצירות שבעזרתם נדגים את העיוורון 

1953, מחוקקונינגדה –ראושנברג

משל העיוורים/ ברויגלפיטר 

בגדי המלך החדשים, אנדרסן

"כזה כאילו"קפה 

.הסדרה על שום דבר–סיינפלד 

סארמגווזה 'ז/ על העיוורון 

'ון קייג'ג–ארבע דקות ושלושים ושש דקות של שקט 

סתםהכלזה –טיפקס 



מות האמן/ מות המחבר 

ביססו  בארתמישל פוקו ורולאן : שני הפילוסופים החשובים•
שמשמעותו שליצירה יש מעמד  " מות המחבר"את המושג 

.  עשה אותה/ משלה ללא כל קשר למי שכתב 

הסטודיו של . מות המקוריות= מות האמן = מות המחבר •
,  ציטוטים, זיופים, האמן כבית חרושת לייצור דימויים

.העתקה ושכפול

:  הם( 3' ראו מצגת מס) היצירות שבעזרתם נדגים את מות המחבר 

זאת לא מקטרת ודימויים נוספים–מגריטרנה •

מודעת אבל–גדעון גכטמן •

מסכת שבת, תלמוד בבלי, תנורו של עכנאי•

האנציקלופדיה החופשית-ויקיפדיה  •

בנות לוויה–' ולסקז•

ושרבוטיםקישקושים–רפי לביא •



ההיגיון והמדע, מות הסדר

ולסדרהקרהלמלחמההביאוהשנייההעולםומלחמתהשואה•
.חדשעולמי

ובריתותאידיאולוגיותקריסת,המוכרהעולמיהסדרערעורבעקבות•
משונות"הכלאות"למצואניתן,ותרבויותמדינות,גופיםביןחדשות

קשוריםלאדימוייםשילוב,למיסטיקהמדעביןשילוב.באמנותגם
.המלאכותיהמדיוםבהדגשתהאמנותלתולדותוהתייחסות

:  הם( 4' ראו מצגת מס) והמדע ההגיון, היצירות שבעזרתם נדגים את מות הסדר

שואה, לנצמןקלוד •

רשימת שינדלר, סטיבן שפילברג•

עידן העדות, פלמןשושנה •

(מערכון)סוכנות נסיעות , הקאמריתהחמישיה•

(תערוכה)חייה ומות כאווה בראון , רועי רוזן•

(סאטירה)ההגיוןאיפה , קישוןאפריים•

קריסת מגדל בבל ומגדלי התאומים•

"  הערת שוליים"הסרט •



מות האדם

.האדם הפוסטמודרני הוא קליפה ללא תוכן•

.בתהליך החפצון האדם הופך מסובייקט לאובייקט•

:הם( 5' ראו מצגת מס) היצירות שבעזרתם נדגים את מות האדם •

נעלי איכרים, ואן גוך•

מקורו של מעשה האמנות, מרטין היידיגר•

האמנית סופי קאל•

נעליים עטופות, כריסטו•



מות העולם

המצב הפוסטמודרני הוא מצב של אפוקליפסה  •

.הריסת הטבע הפראי–עכשיו 

:הם( 6' ראו מצגת מס) היצירות שבעזרתם נדגים את מות העולם 

1970, מזח לולייני; 1969, מפולת אספלט, סמיתסוןרוברט •

1986, מרכז הדרכה אררט, בני אפרת•

הסרט, מטריקס•



כללי המשחק–" פוסטמודרניזם"

שפהזוהי.באמנותזרםלאזהפוסטמודרניזם•

צריךשפהרכישתבכלכמו.חשיבהוצורת

.דקדוקוכלליחדשמיליםאוצרללמוד

בכלליםלהשתמשפוסטמודרניבדיוןאפשראי•

אפשראילמשל.הזאתמהשפהלאשהם

מדבריםככהלאכי"אמנותלאזה"להגיד

.הזאתבשפה

אחדאףלעצבןבאלאהפוסטמודרניזם•

אתישחקשלארוצהשלאמי.בכוונה

להיותצריךזהמשחקיםאםאבל.המשחק

.הכלליםלפי

והכלליםהחדשההשפהאתללמוד?לשחקרוצים

?שלה

2'מסלמצגתעברו....מתחיליםקדימה



?לשחקרוצים

?חדשהבשפהלדברללמודלכםבא

....מתחיליםקדימה

....2'מסלמצגתעברו

.הראיהמות-הראשונהההלוויהלכםמחכהשם


