
–5הלוויה מספר 

מות העולם



מות העולם ופוסטמודרניזם

מצב של חורבן היה קיים מאז  , הפחד האנושי הראשוני מפני מצב אפוקליפטי•
מרחבים –פחד זה נשען על אירועים משחר ימי ההיסטוריה ועד ימינו . ומעולם

.או מנזקי טבע,חורבן והשחתה הנגרמים בידי אדם וציוויליזציה , שחוו הרס

הפיגוע במגדלי  , פצצת האטום בהירושימה, השואה, סיפורי נח וסדום התנכיים
כל אלה מוטבעים –רעידות אדמה וגלי צונאמי אימתניים , הצתת יערות, התאומים

.בגנום האנושי

מה שמאפיין את התופעות הללו היא העובדה שלא ניתן להימנע מהם אך גם לא  
הצפייה באמנות פוסטמודרנית המתייחסת לסוגיית מות  . ניתן להיערך לקראתם

.  העולם משלבת בעתה והתפעלות

נחרד מהזוועה ובו  , האמן הפוסטמודרני מוצא נחמה בטבע אך הוא גם אחוז אימה•
.בזמן נפעם מעוצמתה



עבודת טלאים

•http://saloona.co.il/anton/%D7%A2%D7%

91%D7%95%D7%93%D7%AA-

%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99%D

7%9D/

http://saloona.co.il/anton/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D/






.  אחת התמונות היא יצירת אמנות

...השנייה היא יצירה של הטבע



1970, רוברט סמיתסון, מזח ספירלי



אמנות אקולוגית ופוסטמודרניזם

החוקר את היחסים שבין הגוף החי לבין  אקולוגיה היא מדע 

האקולוגיה עוסקת אמנם  . החיה והאנושית, סביבתו הדוממת

ואולם עניינה העיקרי הוא  , הארץ והסביבה-בחקר כדור

צרכיה ומשאבי הטבע העומדים  , החברה האנושית: האדם

.  לרשותה

האקולוגית קוראת להתגייסות הציבור כדי להגן  הפוליטיקה 

כנגד אינטרסים  –על האיזון הסביבתי ולהבטיח חיים לדורות 

לרווחים מהירים  , ידי הרצון לצמיחה-קצרי טווח המונעים על

.על חשבון העתיד, מיידיתולהתפתחות 



כריסטו

http://2.bp.blogspot.com/-0WpiyOzpUcc/TqXnOUao4ZI/AAAAAAAAAqs/jxC7z_Xyyn8/s1600/Christo_JeanneClaude_PM.jpg


בניין הרייכסטאג, כריסטו

http://1.bp.blogspot.com/-ikGQQuAaw8Y/TqXeUXsEXpI/AAAAAAAAAns/uqEqOScCvLk/s1600/%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2590%25D7%2592.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-5EyYs9SvJ-E/TqXhEt7H20I/AAAAAAAAApE/F8fEtoHng0Q/s1600/christo_jeanne_valley_curtain_postcard_1.jpg


2014, עטיפת נהר ארקנסו, כריסטו

http://1.bp.blogspot.com/-FZwV9IRI0Uw/TqXfZgtjLPI/AAAAAAAAAoE/8lQZl7EFmjk/s1600/%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2595+2jpg.jpg


גדר רצה, כריסטו



פוסטמודרניזם ואקולוגיה

לשובו של הרעיון האקולוגי  הפוסטמודרניזם אחראי •

. למקומו החשוב בסדר היום העולמי

ופעילי הטבע היו מן ( ההיפים)הפרחים ילדי •

.  הראשונים שאימצו לחיקם את המצע האקולוגי

הם עשו שימוש פופולרי ברעיונות כגון אנרגיה  

.  פנייה לטבע ועוד, כוח מים, סולרית



מרקוזה-הגדול הסרוב

.  הסירוב להשתתף בהרס הטבע ודבקות ברעיון החיים הפשוטים•

".  תרבות הנגד"נקרא גם 

מסמנות את השינוי המשמעותי  20-שנות השבעים של המאה ה•

מחקרים רבים החלו להתייחס לאפשרות של  . ביחס לנושא האקולוגי

קריסת המערכת הכלכלית לנוכח חיסול משאבי טבע וגידול בצמיחה  

ההמלצות המרכזיות היו הגבלה דרסטית של  . של אוכלוסיית העולם

שימוש חסכני במשאבי הטבע והפחתה ניכרת  , הגידול באוכלוסייה

,  הייתה זו תחילתה של מודעות עולמית לסביבה. של הצריכה

.  שהביאה לפתיחתו של דיון תיאורטי על אודות האקולוגיה



תרבות הצריכה

הדילמה האקולוגית נוגעת לקשר שבין ניצול  •

והגידול  צריכהאידאולוגיית ה, משאבי הטבע

משוואה זו הפכה לקריטית בהתחשב  . באוכלוסייה

במגמת גידול האוכלוסייה ובתוצאות הבלתי  

. הפיכות של תהליכים אלה

אמנותואת"קיימות"המושגאתהולידזהכל•

.המיחזור

http://haraayonot.com/idea/consumption/


השיח האקולוגי באמנות

-השיח האקולוגי באמנות החל לפרוח משנות השישים של המאה ה•

כל –"מוניזאמנות בזבל של ויק "ועד ה" האדמהאמנות "החל מ. 20

.  אלה יצרו מודעות חדשה לנושא

משום שהציעה דרך , נתפסה כגורם רלוונטי בהקשר זההאמנות •

היא ביקשה : שייצרה התעשייהזבלחדשה להיפטר מעודפי ה

האמנות ניסתה  . לנצלם כחומרי גלם לגיטימיים לשם עיבוד אמנותי

היא  ; כדי לגשר בין האדם לטבעאוטופייםלקבל על עצמה תפקידים

".  מטהר סביבתי"העניקה לאמן תפקיד של 

מחומרי פסולת  ליצור סוף שנות השישים החלו אמנים לקראת •

אמנים אחרים תיארו אנשים המוקפים במכונות  . ומגרוטאות

במחאה על ההרס העצמי שממיטה על עצמה חברת  , ובפסולת

.  הצריכה

http://haraayonot.com/idea/junk/
http://haraayonot.com/idea/utopia/


הבקבוק, קריסטן לפור

•http://www.kirstenlepore.com/Bottle

http://www.kirstenlepore.com/Bottle


TOO TOO MUCH MUCH

הירשהורןתומס של 



2000, שאריות נעורים, וובסטרוסוטים נובל 



אימזרודריגו / פחיות כמטפורה לחברה 





ענת חן? למה בכית



דקונסטרוקציה ושיקום

.  דקונסטרוקציה ושיקום: לאמנות אקולוגית יש שני צדדים•

ניסיונות התנגדות לצבירת רכוש כוללת הצרכנות דקונסטרוקציה של •

השני הוא כמובן . וחפצים היא רק פן אחד של האמנות האקולוגית

. והיא גם זו הסובלת במידה רבה מאי הבנה. עבודת השיקום

של התחברות מיסטית  , פרויקטים רבים בעלי אוריינטציה רוחנית

האזנה לפכפוכי נחלים  , הכוללים התפעמות מיפי הטבע, לסביבה

,  ושכנוע מניפולטיבי של הצופה בכך שהוא גרגר ביקום גדול ממנו

תרמו לאי הפופולריות שלה וליחס אליה כאל מעין סדנת ויפאסנה  

.  ומטיפניתטובת לב 



http://saloona.co.il/anton/files/2011/05/Untitled-17.jpg


http://saloona.co.il/anton/files/2011/05/Untitled-15.jpg


http://saloona.co.il/anton/files/2011/05/Untitled-14.jpg


http://saloona.co.il/anton/files/2011/05/Untitled-9.jpg


http://saloona.co.il/anton/files/2011/05/Untitled-10.jpg


האמנות בזבל, מוניזויק 









ההצריכתרבותעלביקורת

Young shopper 

1973, polyester and 

fibreglass,  polychromed in oil, 

with accessories life size







אני קונה משמע אני קיים, קרוגרברברה 







עגלת סופרמרקט מצופה זהב, פלורי


