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 "פעולה-מרחב"ל "הופעה-מרחב"מ

 זיויה קיי, איריס ערבות

 הקדמה

אירועי המחאה העולמית בעשור האחרון והדרישה לביטול הרודנות הכלכלית  ם שלותבהתר עם

כבמה לפעולות התנגדות  יהמרחב הציבור ו שלחשיבותבמתחדש הדיון  ,ליברלית-הניאו

(Weizman 2013.)  ההופעה של בחן את תרומת שמחקר מתוך מהלך תיאורטי מציג המאמר

בו.  הגלום פוטנציאל הפעולהלמימוש מרחב ובהציבורי להבניית המשמעות  במרחב האורח עוברי

לפעולה אופן איכותני וכמותני כיצד אפשר להפוך את הופעת עוברי האורח ב בחנוהמחקר בהמשך 

ת היום יום יחווימבוססת על ומעוגנת בביקורת התרבות תפיסת המחקר במרחב הציבורי. ישירה 

המחקר הוא  .(Lefebvre 1991; 2008הונת ) שינוישל פוטנציאל  שיש בהכפרקטיקה אזרחית 

 ותפעולמחאה ישירה כתופעות של המגמה  התפשטותאת  שיהלוםעצמאי פעולה  דפוסהצעה ל

אחריות אישית במימוש השותפות במרחב תפיסה של , כדי לקדם הציבורי במרחב אישיות

מול  אינדיבידואלהרדוקס חוסר האונים של פמתגבש סביב הפרשנות של  מאמרה .הציבורי

אוכלוסיות גדולות למאבקים אלימים וכבדי של  מניעכ מעצוריםהגלובליים חסרי הכוחות ה

כנקודת מוצא לפתרון  עכשוויים להתנגדותמנגנונים את הצורך להגדיר . ברצוננו לחדד מחיר

ומצד שני  מודרניסטית-החשיבה הליבראליתשמצד אחד הוא המשכה של אינדיבידואלי, אזרחי, 

 חתימת" טבענו את המושגכבסיס,  מערער על האפשרות לנכס את ההתנגדות כמנגנון שיטתי.

 "ההופעה חתימת" ,להגדרתנו 1".ההופעה-מרחב" עלכתיבתה של ארנדט  לשבהקשר  "ההופעה

מתוך ו הופעתומת חזותית המשתקפהפרשנות מה ,אדם ברשות הרבים מופיעמהאופן שבו  נגזרת

א ולקראנחנו מבקשות . ממנה יםהנובע ואופני הפעולה ות החברתיות והאתיותתפיסה ,הרעיונות

ובכך משבש את  ישירה" פעולהמאפיינים של " ץהמאמ ,סטיאקטיבי-אסתטיכמרחב ההופעה  את

כאמצעי מגויס  "ההופעה חתימת"במילים אחרות, במקום לתפוס את . הסדר המרחבי הנורמטיבי

 הואשפוטנציאל ההתנגדות הטמון בו,  את בקש להנכיחנ, הציבוריהסדרת המרחב ל התורם

ואת האופנים שבהם אפשר להפעיל באופן  (Arendt 1958) "עקרון חופש הפעולה הבלתי צפוי"

 .פעולה(ב"שפה" )לבוש, אביזרי מכוון באמצעות שימוש  אישי הלך רוח אזרחי במרחב העירוני

 להטמעתתנאי מקדים האסתטיקה כ תתפיסנשענת על  י חדשאסתטרוץ פעולה עבההצעה להכיר 

בעלי  אורח עובריל גרתית ששוכחות נש ועל התפיסה (Harvey 1989) העירוניבמרחב  יםשינוי
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 םשותפיל פכםלהעשויה , אישיסינגולרי וביטוי ובלבד שתהיה  ,חתרנית "חתימת הופעה"

 "הופעה חתימת" פרטי ההופעה ולעצבשאפשר להשתמש בנטען  .חדש חברתיהתוויית סדר ב

 ."פעולה מרחב"ל "ההופעה מרחב"שהופכת את 

 

  העירוניים  עוברי האורחהופעת והציבורי הבניית המשמעות במרחב 

 ;Carmona 2010) השונים םמשתמשיהו עוברי האורח בקרבנבנית מרחב העירוני המשמעות 

Dovey 1999) המרחב הבנוי  יו שלמשמעויות על רקע( Lefebvre 1999;Carmona 2010.) 

וערכה הסמיוטי נותרו עד כה בשולי תשומת הלב  במרחב העירוני עוברי האורחשל  הופעתם

המתארות את יחסי הגומלין בין  ות אסתטיותסתפי כרוכותה זמרחב  בה עליחשבהמחקרית. 

. (Harvey 1989) זה את זהומעדכנים זה בזה משמעות יוצקים ה ,מוסריסדר הליזי הפסדר ה

המכתיב  למנגנון ותוהפך א נע על ידי אינטרסים מערכתיים שתכליתם שליטהמּוהעיצוב המרחב 

. כוח"הככלי שרת בידי "בעלי  אלא ,פקד כמשאב ציבוריאינו מת  ו כוח צובר ,מחשבה ופעולה

 מרחבהאת היחסים בין  ותיגממׂש ,החברתיהמרחב  יתאו הבני ,מרחבהחברתית של ה הבניהה

 ינןא ,הקריאות 'לשנות את החיים', 'לשנות את החברה'" (.Lefebvre 1991)חברה להעירוני 

תרומת ההכרה ב (.Ibid., p. 59) "המוצעיכולות להתממש אם לא ייווצר מרחב ההולם את השינוי 

למנוע את ניצול  דרךעשויה להצביע על להבניית המשמעות של המרחב עוברי האורח של  תםהופע

 מרחב.השולטים במאבק האינטרסים הנראות ב

למסות של אנשים ולתופעות בסדרי  אותה כמרחב אפשרי אפיינהעיר חשיבה אידאולוגית על ה

קבוצות חברתיות רצויות ומייתרים האורבני העיצוב  מרכיבימקדמים  ,בפועל .גודל עירוניים

הארגון המרחבי של העיר משאיר "(. Carmona 2010) מרחבבסס את השליטה בכדי ל אחרות

-De Certeau 1984, pp. 93) סרטו-כדברי דה בחוץ את מה שאי אפשר לעסוק בו באופן עירוני"

 ל הרחובהחזותית ש וציבוריים ומשנה את תבניתהמרחבים חתך הרחוב העכשווי דוחק את ה. (94

(Nemeth 2012.) ותפיסת העיצוב האורבני המותאמת  ,פרטיים וציבוריים המרחב לחלקים פיצול

 יםונחוו – "נפש המקום"את המבנה החברתי, את המרקם האורבני ואת  יםמשחית ,ול

 .(Sucher 2003)את כפיפותם לסדר העירוני  העירוניים עוברי האורחאצל המדגיש כקונפליקט 

המייצגת  ,(Erkennen) לזהותּה שאפשרית בסיסחזותית כצורה הנראות את המגדיר  (2008) הונת

במרחב העירוני היא סופרפוזיציה של חיכוך אורח  של עוברת המשמעות יחווי. מבנה ראשוני
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זו בכל  סביבהבאנושית ה נוכחותשל ה זוהחזותית של הסביבה הבנויה ובין  המתמיד בין משמעות

 .גת בקשר אליהמציאות הווירטואלית המומׂשבהממשית וה היא תלויה בתפיס .רגע נתון

עובר " תי.סתפיהפענוח התהליך רחבה יותר מ ,חוויה כלל חושית המרחב העירוני היאית יחוו

 ,ם והעולםהגוף והסביבה, האד(. Pallasmaa 2005, p. 40) "האורח נמצא בעיר והעיר נמצאת בו

סביבו שמצא באינטראקציה רציפה עם המציאות נ עובר האורח ;אינם נפרדים כשני קטבים

(Merleau-Ponty 1962.) נודעת השפעה מכרעת תהליכי הבניית המשמעות בתרבות החזותית ב

הצופה השלכה ן דורשת מה ,חריגה אסתטיתבבחינת בלתי צפויה, ופעתן שה אי רגולריותצורות ל

היא גורם חשוב  במרחב עוברי האורחהופעת לכן, . (Simondon 1989)קטגורית בזמן אמת 

נרטיב משולה ל תרבותיותהסביבות הלבין  םהופעת הזיקה ביןו זה, משמעות של מרחבהבהבניית 

במרחב  הגוף המופיע 2.(Benjamin 1996) "יעירוננוף בבוטני מגוון צמיחת "מאליו של -המובן

ומתווכת התרבותית ו לחלוטין מסביבתכמעט מנתקת אותו ה ,קליתעובר מטמורפוזה רדי העירוני

 Lefebvre)הגוף ן הפיזי והמרחב החברתי מהמרחב נובעים  , ואף על פי כןרחובה קשריו עםאת 

1991.) 

 

 פוטנציאל התנגדות במרחב העירוניכ "ההופעה-מרחב"

לא תוצר של מפגש ושותפות א ,או אינהרנטית אינו תכונה טבעיתשל המרחב פוטנציאל ההתנגדות 

 םמובחנותאת המייצג  "ההופעה מרחבאת " האדם נושאים בני אדם במרחב הציבורי. בין בני

הם  עוברי האורח ,לתפיסתנו. (Arendt 1963)קרון חופש הפעולה הבלתי צפוי יאת עו הייחודית

, הנמצאים וסדרי עדיפויות אישיים שוניםאינטרסים אינדיבידואלים בעלי בראש וראשונה 

מרחב הציבורי מתוך השותפות העקרונית ב. אקראי במבנה חברתי העירוני במרחבבכפיפה אחת 

 יהםבין הסדר שנכפה על הקונפליקט .(Arendt 1958)בצורך בשינוי הכרה מתפתחת בהם 

שהיציאה אל הרחוב אף . (Dovey 1999)לאי ציות וטנציאל פ בתוכונוכחותם העצמאית אוצר ל

מנגנון כפייה תרבותי נתונה להמזמין לממש חופש פעולה אישי, היא  ,היא אקט אינדיבידואלי

 היחידית חוסר האונים של יפרדוקס המודרנה, חוו התנגדות.הפוטנציאל את  הב  ל  מה ,חברתיו

 התנגדותהשתתף בפעולות גדולות ל אוכלוסיותמדרבן  ,בכוחות גלובליים חסרי מעצוריםמוצף ה

(Weizman 2013.) זכותהמתגלמים במרחב העירוני בין  ,פריוריים-הקונפליקטים האמשמע ש 

הם מקור  ,הנשלט על ידי בעלי אינטרסיםהחברה על המרחב הציבורי לבין תכנונו כמרחב חברתי 

 מציאות.הלשינוי  חומר גלםומהווה  במישור הציבוריהדורש פתרון  ,התנגדותלפוטנציאל 
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שינוי היא  שתכליתומפני  פוליטיפוטנציאל  הוא "העירוניההתנגדות במרחב פוטנציאל "לסיכום 

פוטנציאל של  טומן בחובו, מעצם טבעו, "ההופעה מרחב" .ארגון של המרחבפריעת ההמציאות ו

ישמש כסוכן של אישית ולא אסתטית אם ישקף העדפה  (Deleuze 2004) התנגדות נוודית ונזילה

הוא בעל פוטנציאל  ,רקש  ה  -פתכפוו , משתנהרגולרית-איזירה שהוא , "ההופעה מרחב" .שיוך

 ושל העיר המתוכננת דריכלותשהוא פורע את הראייה המאחדת של האלמימוש ההתנגדות מפני 

 (.1998בול )

 

 הופעה ולבוש לש תפיסותב אתיקה חזותית

ווגו את ישס ,שלטו בתיאוריות התרבות פרדיגמות שמרניות מאה העשריםשל ה 80-שנות העד 

 מאוחרים יותר בחנומחקרים  טי האופנה כאמצעים סימבוליים, מבניים וסמיוטיים.יהלבוש ופר

תפיסת התרבות החזותית בכלל  השתנתהלאחר ש, אישית ומובחנת מודלים להבניית משמעות

 body)השטח של הגוף"נישאת על "פני ההמשמעות החזותית ן ההקשרים התרבותיים הנובעים מו

surface)  בפרט (Tranberg 2004.) הסוחרת בדימויים  ,מידיתתקשורת  תפרקטיקהיא הופעה ה

יחסי כוח  מכוננתסטריאוטיפים מגדריים ו קובעתיים, אסתטערכים ו מבנהמשמעות,  כדי ליצור

מנוכחות כנובע היא הממד החזותי הנתפס  "חתימת ההופעה"(. Rogof 1998) בין תרבותיים

המתווספים  ואביזרי הפעולה טי הלבושיפרכל היא סך  שלהת נראּוהחב הציבורי. במר עוברי אורח

ם וישלי חותרת מרחבבה על הבניית המשמעות תהשפעחשיפת לגוף האנושי במרחב הציבורי. 

 סדר. מכונןתמצאות למכשיר לה ממכשירהפך יבמרחב יהמבט שכדי  של אתיקה חזותיתתפיסות 

 

 בתרבות העכשווית בושלהופעה ושל משמעות בתפיסות 

טי לבוש ופעולה יפר להחזותית ש םממשמעותבמרחב נגזרת  עוברי אורחשל הופעת נראות ה

או  פארקורב תאמנתמ, לבאוחז ברצועה של כהנוכח במרחב: אדם מניף שלט,  גופםנלווים אל ה

תפיסות ן להלנבחן ת המשמעות של הנראּו הבנייתאור על תהליך להגיה די כ .שת סקטבורדיגלב

מתווכות את ההופעה כאמצעי מחולל זהות מחד  האופנים שבהם הןאת ושל לבוש ואופנה 

 כזירה ההופעה מגדיר את 3( 1993Turner) "החברתיהעור "וכאמצעי משקף תרבות מאידך. 

תו וציהיא האופנתית של הגוף  החזותמשמעות . מקומית אותנטיותעם  תגלובלי מציאותהמכנסת 

המשרתת את היצר החברתי של שיטה לטי האופנה יפר כפופים לכאורה. התרבותי לחוקי המרחב

ביקורתית  בחינהאך  ,במרחב הציבורי()נותנים מענה לאופן שבו הוא רוצה להיות מיוצג  הלובש
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תחביר הגוף . עשיית האופנההגלובלי המניע את תמשרתים את האינטרס הכלכלי מוכיחה שהם 

 אף (.Calefato 2004) ימכתיבים את גבולות התפקוד במרחב הציבור האנושי ופרטי ההופעה

ת נמוך, היא אקראית, דינמית, בלתי צפויה בזמן ובעלת טווח נראּוהיא שהופעת העוברים והשבים 

אינו צופה  עובר האורח (.Brassett 2005; Woodward 2009) ערכים תפקודיים ומוסריים הבנ  מ  

 םיחסיזכות בהכרה ולכונן ל , מעורב ומעונייןאלא משתתף פעיל הביבסמהמרוחק האובייקטיבי 

מפתח  "חתימת ההופעה"שבטווח דימויים הבמסך  הצופה. (2008 הונת)סביבתו משמעותיים עם 

ומגבשים תפיסת חוויה את ההתבוננות בגוף הלבוש משלימים הואליהם יחס סימבולי. הלבוש 

שגרתיות ותחושות המתבוננים בהם לבוש ההתנסות של בני אדם ב .(O'Connor 2005) מצב

 באופן אישיוגדרת מ "חתימת ההופעה"כלומר , (Woodward 2009) ותלויות הקשר וסיטואציה

הזורמת תופעה שינויי המרחב שבו היא מופיעה. היא צפויה להיות עת מיציבות שלה נוב-איהו

 ,(Deleuze 1992) מתמדתהתהוות בפרשנותה נמצאת ש (Black 2009תמיד לקראת מצב חדש )

 עוברי האורח חזות עיצובעל  האחריותשהפקיעו את אינטרסים בה מכלול הגולמים מאבל למעשה 

 כדי להפיץ סטנדרטים חברתיים "חתימת ההופעה"את כלכלת האופנה מנצלת  .במרחב העירוני

 מרחבי. ויוןאי שוחזותיים ומטמיעה 

לייצר אינן מתכוונות מקדמות סדר אסתטי חדש הגישות ביקורתיות פרקטיות בתחום האופנה 

ציות -על ידי אי או לרופף את הקשר בין הסדר הכלכלי לתרבות החזותית מציאות חברתית אחרת

 ותצרכני מיזמים כאלו מונעים מתפיסות. למסרים חזותיים מסחריים והטמעת מסרים אתיים

שימוש תקנות לים, ייצור אחראי כיתהליעל ידי התמקדות ב כלכלת האופנהלפרוע את  ומתכוונים

המסד את  לשבש שמטרתם מסחריותאנטי  ושיטות הפצה באמצעי הייצורו בחומרים הוגן

גם מיזמי מחאה שמציעים פרקטיקות הופעה אלטרנטיביות מאומצים על  ,באופן ציני השיטתי.

ידי בעלי אינטרסים כלכליים שעומדים לרשותם מנגנוני פרסום, תאגידי אופנה והעריצות 

הפכו לסגנון נ המוניות של אופנת רחובמחאה תופעות  ,לדוגמההנורמטיבית של המדיה החברתית. 

-הוסגנון  אמריקאית-שהתפתח בהשראת מחאה אפרו "Coolלבוש ה" של רשתות מסחריות כמו

"Kawaii תרבותיתמיגדר " כמחאת (Bornstein 2011-Botz).4 הופעה הפרשניות של הות סתפיה

ומאידך  ,תרבותיותשל תופעות לבוש שהתפתחו ברחוב לשינוי תפיסות תרומתן את מחד מנתחות 

הפכות למרכיב נמוטמעות כמכשיר צרכני בלוגיקה הכלכלית, ו האת האופן שבו תופעות כאל

"תת תרבות על [ Hebdige 1979]ג' דיהבספרו של )ראו  נורמטיבי בשיח המקצועי והתרבותי

 .(הפאנק"
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 במרחב העירוניפרקטיקה מגויסת כ הופעהההיומיום של שגרת 

האופן שבו מתנהלים חיי היום ו התרבות המערביתדרכה בחרנו לפתח את הדיון, מנקודת המבט ש

רה על מנגנוני הכוח של ממלאים תפקיד מרכזי בשמי , מותירים את רישומם בתודעהאשר יום 

התרבות החזותית  (.2008הונת )שונות חוויית זלזול בקבוצות אוכלוסייה  יםכופהקפיטליזם ו

את המרחב מעצבים הת את היחיד בדימויים מגמתיים ובכלל ותעשיית האופנה בפרט מצייד

ניוון אפשרויות  את הבניית המשמעות במרחב העירוני. תמאתגר הםשגרת השימוש בו ,החברתי

 Everybody" :יחסים בין האופנה למרחב העירונישגרת ההביטוי של ההופעה האישית תלוי ב

looks like everybody else"  (Lipovetsky 1994, p. 123)התחביר העירוני  .ליפובצקי , כדברי

 Conroy-Daltonמוטמע בחזית האופנתית של הגוף האנושי ומדגיש את צייתנותו לחוקי המרחב )

מוסכמות הלבוש התמעטו וקוד הלבוש התבטל מפני  ליישר קו. עוברי האורחמ , הדורשים(2003

מקדים את פעולת  החברתי ההיגיון(. Hill 2005מתלבשים באופן חסר משמעות )שאנשים 

 מציאותהשגרתיים בק את אופני ההתקשרות חזמה מרחב פוליטי תווהומ יאסתטהשיפוט ה

(Arendt 1982.) תרבותית שאליה בוחר אדם להשתייך, נתפר -מתוך המציאות החברתית

אבל מעניק לו אשליה  ,עצמאותו ואת חופש הפעולה שלוכובל את המסך סמוי מן העין למידותיו 

ההופכות כל אדם  יסוד,ת והצורמים של התרבות התקבעו בפרקטיק השל בחירה. פנימשחררת 

וגוררות  –מודע לאינטרסים המניעים אותן  אינוהוא בעל כורחו למשתף פעולה עם מערכות ש

נדמה שקיים עיוורון בהסכמה שלו.  "ההופעה מרחב" וותר בקלות בלתי מובנת על משמעותל אותו

 גמתי.האופנתיים המתמרנים את הציבור באופן סמוי ומאילוצים לוקשרים לה  

 

 אישית ת מחאהההופעה כפרקטיק

בני בקרב סבל גורמים ל זכויותהמחסור במשאבים חומריים והעדר ה ,התפיסה הליברליתלפי 

. פעולהובהזדמנויות  חברתית מחסור בהכרהגם תורם לכך מציאות המודרנית ב , אךאדםה

נכונות אדם הות אצל בני בשוויון מל  הוחוסר  זלזולהתגובה לחוויית הביעה למתן הכרה ותה

להילחם בו, לשנות מוסדות חברתיים ולנסות לתקן , התנגד ולהפריע לסדר החברתילתמידית 

 .(2008הונת ) לשכלל אותםו

בונה דפוסי ה ,מציאות חדשה ביקורתלניסוח ( Latour 2004)ברונו לאטור על רקע זה קורא 

 המציאות. ה שלבעיצובות חדשות להשתתפות פעילה זירמציע לבחון ו ,פעולה אלטרנטיביים
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המרחב חייב להשתנות כדי הטענה שמודלים של מחאה אקטיבית במרחב העירוני מבוססים על 

 ןת על עצמונוטל אורבניתהמחאה הת ופרקטיק .( 1989Harvey) שהמציאות החברתית תשתנה

ארגון ופיזור המרחב ויצירת הזדמנויות למימוש פוטנציאל כת אריגת העיר מחדש על ידי את מלא

מתפקיד הצרכן/האזרח  רושו לצאתיפלהיות אקטיביסט באופן כללי "(. 1998בול ההתנגדות )

 & Canning)האדיש ולאתגר את ההרגל הדומיננטי להיות צייתן"  עובר האורחההגון/המתבונן/

Reinsborough 2008.) בשנים נה רגונים סביבתיים מפ  ואגופים פוליטיים  ,שייכות למפלגותה

באופן ישיר בגופם תלויים באמצעים ומשתמשים שאינם משתתפים יוזמות של למקום האחרונות 

לכינון סדר שאינה אישית משמעותית פעולה  שוללת (Arendt 1958)ארנדט כבמה פוליטית. 

 מרחבתוך ממש את הפוטנציאל לפעול בלרק אינדיבידואלים יכולים  ,לטענתה ;הציבוריבמרחב 

. ההיסטוריה, האנושות, ישויות עליונות, קבוצות או לאומים פיזי וחברתי נתון ולמען שינויו

. הכוחות המניעים ומפיצים את המחאה צריכים להישאר בידי לכוננואבל לא  ,יכולים לכפות שינוי

 הן זמניותפעולות ישירות  .(Foucault 1980) ולא בידי נציגים מקצועיים וממומנים ,הציבור

לקיחה "באטלר מציעה  .לעורר מודעות ולא לקבע חזות כי בכוונתן ,של התנגדותחליפות צורה מו

שאינה תלויה במוסכמות של ההופעה במובן התאמה אישית  (appropriation) "אל העצמי

מודלים  (.Butler 1997) שקשה להתנגד להם בודדים מוקדי כוחשל  ביזור ויוצרת קטגוריות

מחדש  נוארגצבירת כוח ומהצורך למ חפים חברתי 5(Hacktivism) קטיביזםוה  פעולה ישירה ל

(Foucault 1991.) של  "ההופעה מרחב"בלממש את פוטנציאל ההתנגדות הטבוע  כדי :כלומר

חתימת "הטמיע בל אפשרחאה אישית, להשתמש בו כמולאפשר להם עוברי אורח במרחב הציבורי 

 ., חזית ההופעה שלהם, משמעות, שתתפרש כשיבוש הסדר החזותי במרחב"ההופעה

 

 טיקה של מחאהתאס

חיפוש אחר דפוסים אסתטיים חדשים על מעידים מיים בעשור האחרון ביטויי המחאה העול

פוקו, ארנדט, רנסייר, באטלר ואחרים  6.מחאההפעולות  של יתאסתטההודה תהיתרון והכרה ב

לפתח אמצעים כרכו את הצורך ו ,יאסתטבפעולות התנגדות ומחאה אתגר  המשתתפיםהציבו בפני 

 ,, האובייקטים והאינדיבידואליםשיח המחאה הפוליטימרכיבי  .פעולה פוליטיתב חזותיים

 לדידו של .(Panagia Ranciere & 2000)במרחב ולהיות מזוהים חזותית להשתקף כים צרי

ן מ חשובה תהפוליטית מתלווה אל המשמעוהתופעה האסתטית ה ,(Ranciere 2011)רנסייר 

אפשר שבין מה ו נראה אינואת הגבולות בין מה שנראה לבין מה ש תמטשטשהיא כי  ,הייצוג עצמו
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גירוי חדש  יצירתהיא לא פוליטי חזותית של המהות הה אפשר לחוש בו.אי לחוש בו לבין מה ש

התפיסה האסתטית של פעולות  .מה שאפשר לשנותהפניית תשומת הלב לאלא  ,בעולם החושי

 ;החשיבה על הרעיונות ומתכנון האמצעיםן בלתי נפרד מחלק למען מטרות חברתיות היא 

 . (Grindon 2008)מעוגנות בה גישות תרבותיות כלליות ומוסכמות חזותיות ואסתטיות מקומיות 

 

 ית למחאה במרחב העירוניאסתטתשתית כ "ההופעהחתימת "

בהמשך  .שלא נשמעולהשמיע קולות ולזהות סוכנים חדשים במרחב  מבקשפוליטי האקטיביזם ה

קשת לדרבן את מב "ההופעה מרחב"כממד של  "חתימת ההופעה"התפיסה של  גישה הזו,ל

רוק ילפהחותרת טמיע בהופעתם סממנים של פעולה לה ,העוברים ושבים באופן שגרתי במרחב

מנגנוני לתופעה חזותית.  את פוטנציאל ההתנגדות במרחב העירוניובכך להמיר  הסדר הקיים

 (.Harvey 1989) כזירת התנגדות "מרחב ההופעה"הופעה בב משתמשים האמנות והאסתטיקה

גנוני האמנות נמשמשים את מה ,מתחום ההופעה, הלבוש ואביזרי הפעולה אמצעים חזותיים

 חתימת"אפשר להשתמש בחזות ההופעה, כלומר בשהתפיסה על  יםמושתת והפרפורמנס,

חברתיות המשתמשות יוזמות  7.זירת התנגדותולהפעיל תחת הסדר הקיים  חתירהכ ,הופעה"ה

מרחיבות את  יהמתרחשות מחוץ לממסד האמנות , לבוש ואביזריםפרקטיקות של הופעהבבגוף ו

של  יתאסתט כחזית "חתימת ההופעה" 8.זירת המחאה לשגרת היומיום וממקסמות את השפעתה

, מפני שהוא יזום נגיש להפוך לכוח אזרחי יכולההנושאת משמעות חתרנית,  ,"מרחב ההופעה"

אישי כאמצעי  ותהלתמרן את לאפשרות דעּולעורר מּו. תופעה כזו עשויה ובלתי תלוי באופן אישי

 .פזורותבאופנים שונים ובהזדמנויות  ,ולהתפשט ממקורות שונים חברתיתמחאה ל

ואת  העירוניהתנגדות ההיומיומי הוא שכבה עירונית האוצרת את פוטנציאל  "מרחב ההופעה"

י אסתטהייצוג ההיא  ,"חתימת ההופעה"המודעות לציות לקונפליקטים המגולמים במרחב. -איה

 (sphere)ה ר  ספ  התרבות החזותית יח מגדירה בש ,"ההופעה מרחב"פוטנציאל ההתנגדות ב של

 .במרחב הציבוריומתגלים זה לזה מופיעים הבני אדם בין  עצמאיותתקשורת של פעולות אזרחית 

 

 

 מחאהשגרת ההופעה כפעולת 

 (.Beissinger 2007) הרעיון של שגרת פעולה כמחאה מכוון לפעול לקראת שינוי ה"מובן מאליו"

ל עחזרה המצדד בפיתוח יוזמות חברתיות בחיי היומיום כתהליכים אלטרנטיביים.  (2008)הונת 

המדיניות החברתית  (.Nield 2008) משפיעה על האפקטיביות שלה פעולה ישירה כיוזמה חברתית
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ההמון, לאור המחשבה שוהכלכלית מתבססת במציאות דרך שגרת היומיום במרחב הציבורי. 

מציאות ההמנהג וההרגל משעבדים את היחיד ומובילים אותו לוויתור על המגע האישי עם 

שגרת הפעולה, ההמון  – מרכיבי היומיוםבשינוי  ,(Le Corbusier 1991)המנווטת את חייו 

 הם היחיד שלחייו  הסדר המרחבי. הפרתמסלול להוא  – רגולרית והאקראית-והאסתטיקה האי

הוא  ההמון רגועים, רוויי חרדה, משוללי תחכום, נועזים, מתגרים ופורצי דרך" )שם(."חיים לא 

 .(Harvey 1989) ולכן "רק תנועה המונית תוכל לגרום לשינוי אמיתי" ,שותף דומיננטי בשגרה

במרחב חדש  מימוש סדרלפעולה אישית  משמעי בין-קושרת באופן חד (Arendt 1958ארנדט )

 , אך היארק אינדיבידואלים יכולים לממש את הפוטנציאל לפעול במרחב ,לטענתה .הציבורי

איש איש פועל בדרכו  ". בהמון,המון אדם"של  ונחלתהפעולה האישית צריכה להיות מציינת ש

אינו מתקדם בכיוון אחד ששאין לו מרכז,  מבוזרוסך הפעולות שלהם מניע שינוי, כמו כוח 

הסדרה . (Butler 1997) התרחשויות המפרות את הסדר הקייםהיעילות שלו נובעת ממצבור שו

, צורות הדומיננטיות במרחב הפיזירגולריות של ההן שונה מה ,חדשהאסתטיקה  סיבית שלמ  

ממשמעות ההופעה באירוע  בשונה )שם(. המוכתב בומרחב החברתי עשויה אם כך לשנות את ה

מרחב "ת , חזי"חתימת ההופעה" 9,"כחייםאמנות "אירועי ממחאה מתוזמן במרחב העירוני, או 

הפר את השיח החזותי ל העשויה 10,רפורמטיביתאסתטית פפרקטיקה היא  ,יומיומיה "ההופעה

והשפעתה נובעת מכוח הזימון  ,עוברי האורחומפני שהיא נחלת ההמון  המנרמל את המרחב

 .השגרתי

 

 "פעולה מרחב"ל "מרחב הופעה"מ

 חוללשתאפשר לבני אדם לאלטרנטיבית דרך פעולה חיפוש אחר כהתחיל  "חתימת ההופעה"חקר 

חזית תמימה היא  "חתימת ההופעה"לכאורה  .עקבות של מחשבה חדשהמרחב שאיר בהמ שינוי

 תפוליטיתופעה  אך במבט ביקורתי היא מסתמנת כתופעה פוליטית. ,"מרחב ההופעה"של 

)אופיר  ממסד שיטתי ומכוונת נגד ערכים לספירה הציבורית פהבזירה הציבורית, מצי מתמתקיי

מבט של המנקודת  .חברתי מבנההכרח שתהיה בה מחויבות לאג'נדה משותפת או ל ואין, (2010

 עוברי האורחת ראּודר שמכתיב המרחב העירוני לבין נ  אתיקה חזותית קיימת סימביוזה בין הס  

הולמת ה חתימת הופעהב עוברי האורחמציידת את בו. היציאה אל המרחב הציבורי המתנהלים 

חתימת "את  תמנצלתעשיית האופנה המרחב. ן מים ספרנההערכים החברתיים והתרבותיים את 

העיצוב העירוני ופרקטיקת עיצוב ההופעה  .הסדרת המרחבלו סדר אקטואלי לכינון "ההופעה

 ;Briggs 2005)מרחב באת אופני השליטה סם קמכוונת למהפועלים כסוכנים של אותה שיטה 
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Crane 2000; Barthes 2006.) היותו בין במרחב העירוני מצוי בקונפליקט  עובר האורח

המממש את חופש הפעולה שלו במרחב, לבין האופן שבו עיצוב המרחב מתמרן את  אינדיבידואל

האישי של עובר האורח  "מרחב ההופעה"פעולותיו וצעדיו בשיטתיות. הקונפליקט הזה מגולם ב

 פוטנציאל ההתנגדות למרחב.אוצרים  את  "מרחבי ההופעה"והוא נוודי ובלתי צפוי. סך 

חתימת "חזיתו,  והאחרים נגלים אליו )שם(. ,אחריםהאדם בפני נגלה ה "מרחב ההופעה"ב

 ה הציבוריתר  ספ  פני השטח של ה לאמשמעויות מציפה  ,בין גוף למרחבממשק , השלו "ההופעה

 .ישות פוליטיתכההופעה ( carrier) נושאומגדירה את 

במציאות הם סוכני המעבר מהפיזי אל המופשט וטמון בהם פוטנציאל לתווך שינוי.  עוברי האורח

ה ערכים אתיים בתחום שר  משמעות ומ   עוברי האורחשל  "חתימת ההופעה"נושאת העירונית 

 מ"משוטטים" הפכונ במרחב הציבורי עוברי האורחה"נתפס" שמעבר לתחום ה"נראה". 

(Flâneur) "בושים", חזותם מקדימה את משמעות נוכחותם ומקדדת אותם כמשרתי הסדר לל

לטובת כינון הסדר החברתי  ,מרחבי ההופעה חזיתות ,"ההופעה חתימות"הפקעת החברתי. 

משול אדם ל השטשטוש הסינגולריות  .ןמטשטשת את המובחנות שבהו מבטלת את הייחודיות

יישום עקרונות של  .וומעקר את פוטנציאל הפעולה הפוליטי הטמון בנוכחות אובדן חופש הפעולהל

לאפשרות מעשית  "חתימת ההופעה"יהפכו את פרקטיקות של הופעה ולבוש אתיקה חזותית ב

 שתףתשאישית להתנסות תשתית ה יגדיר . מהלך כז"פעולה מרחב"כ "מרחב ההופעה"לממש את 

 בהלך הרוח האזרחי. שינוי קדםתוציבורי היום הסדר בקביעת  האורחעוברי את 
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מרחב  "ארנדט טוענת שהדיבור והמעשה מבחינים את הנוכחות האנושית, מגדירים את , "מרחב ההופעה" 1

(, מעניקים לו משמעות פוליטית וציבורית ומייצגים את המובחנות הייחודית The Space of Appearance) "ההופעה
 (. Arendt, 1958)של אדם המציפה אל המציאות את עקרון חופש הפעולה הבלתי צפוי 

"Where I appear to others as others appear to me, where men exist not merely like other living or 

inanimate things, but to make their appearance explicitly." (Arendt, 1958, p. 198) 

 

http://joaap.org/issue8/austriaproteststagnation.htm


17 
 

                                                                                                                                                        
הופעת  ה שללתאר את משמעותבבואו  "botanizing on the asphalt" הוא שכתב (Benjamin 1996) מיןיולטר בנ 2

 .ברחובות עוברי האורח

  ".Social Skinהוא שטבע את הביטוי " (er, 1993rnTu) טרנר "סט 3

רחוב -מחאה של לבושות תרבותיות שהתפתחו מסגנונות סתפי, iKawai-The Coolבספרו  ,בורנשטיין מתאר-ץֹוב 4
 kawaiiמנהיגי כנופיות  של תםמחאכ התפתח בארצות הברית cool-סגנון ה כלכלית.התרבותית ההגמוניה הנגד 

לשני הביטויים  .נשים כלפינגד השמרנות התרבותית  מחאהכסגנון לבוש ילדותי  הפך לתרבות המונים. ביפן אומץנו
-soft-יום ככ ים, והם משמשאזוטריותיש מבנה משותף ושניהם התגבשו לא כתופעות שוליים הללו החברתיים 

power יגם בש( רות המדיניות הציבוריתBotz-Bornstein 2011). 
 

שמטרתן להרחיב את אפשרויות הפעולה של  ,Hacktivism בתחום האקטיביזם האורבני מתפתחות גם יוזמות של 5
קטיביסטים ה  ה (.ואת נגישות הציבור אליהן "The capacity of urban resilience")תשתיות המגדירות את המרחב 

תלויות בממסד הכלכלי  שאינן, לטיפוח יוזמות בבעלות אזרחית Common Grounds-ה של משמעותהפועלים לשינוי 
 תרבות.החקלאות עירונית והמגורים, הם בתחומי הכלכלה, עירונייהצרכים הולהשלמת 

( נוצר מילון חזותי חדש של ארטיפקטים ומילון ורבלי של מונחי 2000שנת החל בבתנועות החברתיות העכשוויות ) 6
מחוץ לחוק  ושהוצא ,PussiRiotי רוק הרוסי, נש  -דוגמאות בולטות הן דפוס המחאה שהגדיר הרכב הפאנקמחאה. 

מפורעי חוק ולוחמי  תןהשרא ו אתשאבהן פעולת גרילה בכנסייה במוסקבה. אלא היה לא בעקבות מופע מחאה ש
וניים. הבחירה ססגשמלות, טייטס וכובעי גרב מאולתרים ובאמצעות אנונימיות מהפכנית רדיקלית  וגרילה וייצג

 (,IRA)וכובעי הגרב ששימשו בעבר מחתרות  "הפרחים ילדי"היפנית לסגנון  Kawaii-ההצבעונית משלבת בין תרבות 
ממד של חתרנות פאנקיסטית. על  ה להןהוסיפ , והיא(, כנופיות רחוב ושודדי בנקים"ספטמבר השחור"קבוצות טרור )

ניסיון להצהיר על תפיסת מחאה  הזאת בגדרהבחירה התדמיתית יתה יהרקע המחאות החברתיות ברחבי העולם 
וגם  ,מפגינים החלו להשתמש בה כמסר של הזדהותההפכה לאופנה ונקיצונית עד כדי אי ציות לחוק. התדמית 

 כפתרון יעיל לאנונימיות בעימות עם כוחות המשטרה.
 
סדר:  מרק פורעת  "הופעה"חתימת דוגמאות לעבודות אמנות המשתמשות בלבוש ואביזרי פעולה כדי להגדיר  7

 Nexus: בפרט העבודה ,(Orta, לוסי אורטה )(http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html) ג'נקינס

Architecture (http://www.studio-orta.com/en) ,ארווין וורם (Warm), One minute sculptures  
(wurm-photo/erwin-pictures/photos/artistic-http://www.dphclub.com/beautiful),  עבודת וכן

 ".החייל הלבן" ,הפרפורמנס המתמשכת של יהודה בראון

יום המחאה הבינלאומי נגד פורעת סדר:  "הופעה "חתימתדוגמאות ליוזמות אתיות וחברתיות המשתמשות ב 8
 , הפסטיבל האחרון למחאה בעירוםאנשים לחיות מדממותמתחפשים בו שמיצג  :תעשיית הפרוות

(http://bodyandfreedom.com/,) 22 2015אוגוסט ב, ( הרמן קנופלכרKnoflacher ,)Walkmobile ,1975 , תנועת
 "נשים בשחור"ית נשים לשלום ישל קואליצהישראלית המחאה 

(black-in-http://www.coalitionofwomen.org/tag/women/). 

חיים. מצד אחד, לאמנות המערערות על קו הגבול שמפריד בין הפרקטיקות אמנותיות חדשות  ":אמנות כחיים" 9
יותר אמנים עובדים במדיום של החיים עצמם על ידי יצירת סיטואציות או מסגור של אירועים קיימים; מצד שני, 

רועי ברנד האוצר הישראלי . "פעמי-חד"אמני פרפורמנס או אמני טבע ואדמה פועלים במסגרות מוזיאליות באופן 
בדל בין אמנות ליום יום, צפייה והשתתפות, חופש טוען ש"סיטואציות אמנותיות חוקרות את הקשר והה

מנעות. 'אמנות חיים' הוא השם הכולל שניתן כיום לפעולות אמנותיות לאחר המהפך יומניפולציה, יחסים וה
תיאטרון, הבשאלה: כיצד אנחנו חיים עכשיו?.  ת הזאתהאמנותי הסוגהעל עיסוק מרמז השם הפרפורמטיבי". 

 , ובאמצעותיאוגרפיה מצויים בדיאלוג אינטנסיבי עם האמנות הפלסטית העכשוויתכורהמוסיקה והפרפורמנס, ה
 ם בהווה.המעניקים למשתתפים אפשרות לעקוב באופן קונקרטי, לחוות ולהתבונן בצורות חייהם רוע ייצירת א

 
אמן  ,( DornerWilliוילי דורנר ) היא פעילותו של  אירוע פרפורמטיביחתימת הופעה שנעשה בה שימוש בדוגמה ל 10

וכוריאוגרף העובד עם קבוצת פרפורמנס ומאתגר במופעים שהוא מתכנן את תפיסות המרחב האורבני על ידי עיצוב 
חוויה במרחב הציבורי. במהלך העבודה מופיעים חברי הקבוצה במרחב העירוני ומבקשים להציע לקהל הצופים 

של דורנר מתפקדות כאמנות פוליטית. תוך כדי יצירת מיצגים הוא  יונקודות חדשות להתבוננות במציאות. עבודות
 מציע אלטרנטיבה לשיטה המסדירה את המרחב.

http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html
http://www.coalitionofwomen.org/tag/women-in-black/

