
מות האדם  

וחיפצוןפוסטמודרניזם 

ר ענת חן"ד



מות הסובייקט/ מות האדם 
האדם  . סובייקט הוא האדם כתוצר של תרבות•

.מפרש אותו ונותן לו משמעות, שחווה את העולם

, לא מפרש, לא חש, דבר אדיש. חפץ–אובייקט •

.  לא חווה

בפוסטמודרניזם משתנים יחסי הגומלין בין  •

.  הסובייקט ובין האובייקטים המקיפים אותו

מות הסובייקט פרושו מצב שבו הסובייקט הופך  •

האובייקט מקבל תכונות  –לאובייקט ולהפך 

.אנושיות והופך לסובייקט



יימסון'גפרידריך –" מות הסובייקט"

העלה  " מות הסובייקט"את המושג •

במסגרת  יימסון'גפרדריךלראשונה 

וההגיוןפוסטמודרניזם "ספרו 

".  התרבותי של הקפיטליזם המאוחר

הוא טוען שמה שגרם למות  •

:  דהיינו. הסובייקט זה העדר עומק

תוצר של הכל, יייחודאין , שיטחיהכל

.פס ייצור המוני

את מות הסובייקט הוא מדגים על  •

,  לדעתו, שתי יצירות אמנות מנוגדות

ונעלי אבק  , הנעליים של ואן גוך

.וורהולכוכבים של אנדי 



התבוננו בתמונת הנעליים המפורסמת  

של האמן ואן גוך
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"  נעלי אבק יהלומים"ועכשיו ביצירה 

וורהולשל אנדי 



הנעליים ומות הסובייקט

הפתח  : "ימסון'גואן גוך כותב הנעליים של על •

האפל של הנעל מעלה על דעתנו את צעדה  

בכבדות ובמוצקות של  . היגע של האיכרה

הנעליים מובעת ההיאחזות באדמה במשך  

דורות רבים בצעדים איטיים בשדות  

בעור הנעל ניכרת  . האחידים, המשתרעים

."לחות האדמה

הכל: הוא כותב וורהולהנעליים של אנדי על •

יצור . מה שרואים זה מה יש. מיסחרי, שיטחי

מאפיין  . ערימת נעליים. אינדבידואלאין , המוני

.  את הקפיטליזם
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מקורו של מעשה האמנות, מרטין היידיגר

כאן  " היות"האמנות מאפשרת לאדם לתפוש לרגע את משמעות ה•

החפצים אינם רק משמשים את האדם אלא מגדירים את  . בעולם

.היותו בעולם

-על תמונת הנעליים שהיידגר מחליט משום מה שהם נעלי איכרה •

מנעלים זה -מהפתח האפל של הפנים המהוה של כלי"ש, הוא כותב

תירגם  , "מקורו של מעשה האמנות" )"מציץ עמל צעדיה של העבודה

שירית את עולמה של  -ברוח זאת הוא מתאר בלשון(. שלמה צמח

של הנעל הוא " גסות האיתנה"ב. האיכרה וסביבתה שנפתח לצופה

הוא חש  . רואה עקשנות של אשה תמימה הצועדת במרחקי השדות

בדידותן  "והסוליות מספרות לו על , שעל העור נחה לחות האדמה

".  שדות בשקיעת הערבית-של דרכי



הפתח האפל של  : מצטט את פרשנותו של היידגר לציוריימסון'ג•

בכבדות  . הנעל מעלה על דעתנו את צעדה היגע של האיכרה

ובמוצקות של הנעליים מובעת ההיאחזות באדמה במשך דורות  

בעור הנעל . האחידים, רבים בצעדים איטיים בשדות המשתרעים

בסוליות יש מבדידותו של משעול השדות  . ניכרת לחות האדמה

מהדהדת קריאתה הדוממת של  "בנעלים אלה . כשהערב יורד

מתת התבואה המבשילה שהיא מעניקה בלי אומר  , האדמה

בעור  ." החידתית בשיממונו העקר של השדה החורפיוצייקנותה

המרופט בא לידי ביטוי העוני המשווע שבחיי הכפר הפרימיטיביים 

נעלי האיכרים . "והחרדה שבאי הידיעה אם השדה יצמיח לחם

יוצרות בהדרגה סביב עצמן את כל עולם  ", יימסון'גמדגיש " ,הללו

יצירת אמנות זו  " ,החומר הנעדר שהיה לפנים ההקשר החי שלהן

."גוררת את העולם והאדמה הנעדרים כולם להתגלות סביב עצמה"



?או רגליים שהפכו לנעליים? נעליים שהפכו לרגליים

והאנשהחיפצון

מציין את המעבר  חיפצוןהמונח •

מסובייקט לאובייקט כשם שהמונח  

האנשה מציין את המעבר מאובייקט  

.לסובייקט

ניתן לראות את  מגריטרנה ביצירה של •

לא ברור  והאנשה כאשר חפצוןתהליכי 

אם הנעל הפכה לרגל או הרגל הפכה  

התהליך הזה אופייני למצב  . לנעל

.  הפוסטמודרני

בין  לא התאפשר מעבר במודרניזם •

כיוון שהחשיבה  אובייקט לסובייקט  

ולא ניתן היה  ( או/או )הייתה דואלית 

.  כסובייקט ולהיפךאוביקטלדבר על 
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מחווה לרנה מגריט, נעליים של פייר קארדן



נעליים עטופות, ף כריסטו'יוז



שתלכי בדרכים ישרות, נחמה גולן



העניבה, סופי קאל
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העניבה, סופי קאל

רק דבר אחד  . בזמן שִהרצה, 1985ראיתי אותו לראשונה בדצמבר •
למחרת  . העניבה שלו היתה מכוערת: פגם בהופעתו המושכת

מאוחר יותר ראיתי אותו  . עניבה חומה צרה, שלחתי לו בעילום שם
לרוע המזל היא לא התאימה לחולצה  . הוא ענד אותה; במסעדה

לקחתי על עצמי להלביש אותו מכף , במסעדה, באותה פעם. שלבש
החלטתי לשלוח לו פריט לבוש אחד כל שנה בחג . רגל ועד ראש

אפודה 1987ב; הוא קיבל זוג גרבי משי ירוקים1986ב. המולד
זוג חפתים  1989ב; חולצה לבנה1988ב; שחורה מצמר אלפקה

לא  ; זוג תחתוני בוקסר עם הדפס של עצי חג מולד1990ב; מוזהב
יום אחד כשאגמור  . מכנסיים אפורים1992וב; 1991כלום ב

.אשמח לערוך איתו היכרות, להלביש אותו



סופי קאל הנעל האדומה
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הנעל האדומה

מאת סופי קאל

בימי חמישי אחר . ַאֶמלי ואני היינו בנות שתים עשרה
,  כך נהגנו במשך שנה. הצהרים היו גונבות מחנויות כלבו

כדי להפחיד אותנו היא טענה  . עד שאמה התחילה לחשוד
רק בזכות  . ששוטר אחד גילה אותנו ודיווח לה על מעשינו

,  הוא יפקח עלינו עין. גילנו הצעיר קבלנו הזדמנות נוספת
בשבועות הבאים  . ואם נפסיק לגנוב הוא ישכח מהעבר

היינו עסוקות בתהייה מי מהאנשים סביבינו היה השוטר  
הדבר  . שכחנו לגנוב, מרוב נסיונות להתחמק ממנו. הסמוי

גדולות מדי  , האחרון שגנבנו היה זוג נעלים אדומות
ואני שמרתי את  , ַאֶמלי שמרה את הנעל הימנית. למידתינו

.השמאלית



קאלהאמנות של סופי 

ביצירות שלה היא  . מספרת סיפורים על אנשים דרך חפציםקאלהאמנית סופי •

העוקבת אחרי האופי של בני האדם באמצעות  " בלשית"משמשת כסוג של 

.שמקיפים אותםהאוביקטים

.  היא מתעדת את כל המתנות שהביאו לה חבריה לפי שנים" יום הולדת"ביצירה •

איזה  , מי החברים שלה, לפני מספר המתנות והסוג שלהן היא מספרת לנו מי היא

.  שנה הייתה לה ומה היו מערכות היחסים שלה

ביצירות אחרות שלה היא מתעדת חדרי מלון מי שהגיע לשהות שם לא נמצא  •

רק לפי איך שהחדר נראה ומתוך החפצים של בעלי החדר ניתן להבין . בחדר

.  הרבה על בני אדם

כאשר מצאה ברחוב פנקס טלפונים קטן ובו מספרים ששמר בעל הפנקס היא לא •

היא התקשרה למספרים וראיינה את האנשים אודות בעל . מיהרה להחזיר לו אותו

הפנקס ופרסמה על כך טור יומי בעיתון עד שבעל הפנקס דרש ממנה להחזיר את  

אבל האם מספרי הטלפון שאנחנו שומרים הם לא הדבר שמעיד הכי . האבידה

? זהותינוהרבה על 



טקס יום  -סופי קאל •

1984הולדת 
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23שדרות מוריה , רונית שני

רונית שני היא צלמת שחוזרת  •

לבית הוריה שנפטרו ומתעדת  

בסדרת צילומים את כל 

.האובייקטים שהיא מוצאת שם

הצילומים שמורכבים כולם •

מחפצים אישיים הם עדות  

לזהות של הסובייקטים שעשו  

.  בהם שימוש













סיכום
היבדלות  , רצון חופשי, רגש? מה מגדיר אדם•

.יכולת לפעול, פיזית

מה שהגדיר את הסובייקט המודרני זה ההפרדה  •

".משמע אני קייםחושב אני : "בין גוף לנפש

פוקו מערער על מושג הסובייקט וטוען שבתרבות  •

יחסי כוח ומערכות שליטה שהופכות  הכלשלנו 

.  סובייקטים לאובייקטים

מסרטו של " )זליג"המסקנה היא שאנחנו סוג של •

סובייקטים נטולי זהות המתאימים את (. וודי אלן

.  עצמם למערכות ושדות של כוח


