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 מודרני-: העיצוב הרדיקלי והפוסט7פרק 

המודרני. העיצוב להישמע קולות בגנות  החלו המאה העשריםשל  שנות השישיםב

שנות לידי ביטוי ב ו, כפי שבאהעיצוב המודרנישל  ותהמרכזיהתפיסות  כלפי שלוש פנוהביקורות 

את מסורת  כההמשיש, תשווייצרי-תהגרמניהתפיסה השגשוג שאחרי מלחמת העולם השנייה: נגד 

ליצור חיים שמחים וטובים )ראו פרק  החתרש, תהאיטלקיהתפיסה (, נגד 6.1הבאוהאוס )ראו פרק 

חלקו  .(6.4משיקולים של הגברת הצריכה )ראו פרק  הפעלש, תהאמריקאיהתפיסה ( ונגד 6.3

 (.7.1)פרק  הביקורת על העיצוב המודרני מוקדש לסקירת 7הראשון של פרק 

)פרק  מודרני-עיצוב הרדיקלי והפוסטב חלקו השני של הפרק מראה כיצד יושמה הביקורת

ראשית בהופעת העיצוב  ,על העיצוב המודרני מעצבים ית שלביקורתהאת תגובתם מציג . הדיון (7.2

מכן לאחר ו ,לנגח את מוסכמות המודרניזם שנועדהמסחרית  עיצובית בלתי-גישה אנטי – הרדיקלי

הדיון מסתיים בשנת  אותה מטרה אך פעל למטרות מסחריות. לוה יתמודרני, שהי-בעיצוב הפוסט

 ., עם שחר עידן המידע1990

  

 ציר זמן
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 הביקורת על העיצוב המודרני. 17.

הן ביחס לייצור היתר והן ביחס  –מציג את הביקורת הנוקבת שהוטחה בעיצוב המודרני  הפרק

. הפרק נחתם בהצעתו של רוברט ונטורי לזנוח את שנות השישיםמסוף  –לפונקציונליזם הגרמני 

 המודרניזם וליצור מתוך "סתירה ומורכבות".

שנולדו של צעירים "תרבות נגד" רחבה בארצות הברית,  התעוררה שנות השישיםבתחילת 

יצאו במחאה כנגד תרבות הצריכה חבריה (. 6.4שאחרי מלחמת העולם השנייה )ראו פרק ה בתקופ

האמריקאית, נגד השפע המוגזם של הייצור והפרסום האגרסיבי בארצות הברית ונגד מלחמת 

הטיפו לשוויון, לזכויות נשים, הם  .וגבתה קורבנות רבים מכל הצדדים 1959-ם שהחלה באטניוי

ה חוללתרבות הנגד  ."ילדי הפרחים" )או "היפים"(ולכן נקראו  ,לשלום ולאהבה ולדאגה לטבע

 .וצריכה פורמליים לימודים  יקה,זלבוש, מול הנוגעותת החברתיות מהפכה בנורמו

תיאורטיקנים של התרבות ביקורות חריפות על כתבו במקביל להתעוררות בקרב הצעירים 

אמריקאי ההיה התיאורטיקן מבקרים הבולטים של התקופה הבין תרבות הצריכה האמריקאית. 

 ,(The Waste Makers) ספר "יצרני הפסולת"פרסם הוא  1960-(. בVance Packardונס פקרד )

ת חריפה על שיטות רוביקמתח שניתח את השיטות האמריקאיות להגברת הצריכה. הספר ספר 

, שמעודדת (Planned obsolescence) אסטרטגיית ההתיישנות הדינמיתובמיוחד על  ,שונותשיווק 

לילית על החברה השפעה שיש הוא קבע שלצריכת היתר  .יותר מכפי יכולתם לקנותנים צרכ

 א'(. 7.1)ראו נספח לחברה חולנית בהדרגה הופכת וכי היא , האמריקאית

חומרים פלסטיים. משנות נפט לייצור של בהאינטנסיבי ביקורת שנייה פנתה כלפי השימוש 

לתעשיית הפלסטיקה ולתעשיות  טייםתסינייצור של כימיקלים עלה ה 1973( ועד 1946החמישים )

-י אחוזים, אבל מחיר הנפט נשאר זהה. גל העיצוב בפלסטיקה הגיע לשיא ולמפנה באחרות באלפ

( החליט לצמצם את OPEC, כשפרץ משבר האנרגיה העולמי. ארגון המדינות המייצאות נפט )1973

רור יהעלתה בב OPECההחלטה של אספקת הנפט למדינות העולם המערבי ולהעלות את מחירו. 

התחיל  1979-הכלכלה שמסתמכת עליו. ב את פגיעותטבע מתכלה ו נפט כמשאבהאת הפגיעות של 

גרמו השיבושים באספקה משבר נפט חמור עוד יותר, בעקבות תחילתה של המהפכה באיראן. 

התוצאה הייתה שיתוק כמעט מוחלט של . מערבבמדינות הנפט ומוצריו השל עליית מחירים ל

מוצרי מחיר יה ביעלקצב הייצור ושל טה הא, ה ובארצות הבריתהתחבורה במדינות מערב אירופ

 ק.הפלסטי

סימני להראות  שנות השישיםשיוצרו ב קמוצרי הפלסטיהחלו ת ומקביל לתמורות הכלכליב

חדש צבעוני, נחשב לחומר יפה,  שנות השישיםפלסטיק, שבה. שנות השבעיםב התבלות משמעותיים

הפיברגלס השתפשפו והתכערו, הלמינציה ומפתה, החל להיתפס כחומר שלא מחזיק מעמד: רהיטי 

שכיסתה את כל הבית הפכה לשם נרדף לחומר עייף, סדוק ומכוער. לראשונה הובן שהפלסטיק 

ר הזמן נוספים נראה הכי טוב כשהוא יוצא מהמפעל, אבל הוא נקרע או נסדק במהירות, וככל שעוב

צור יל בהרכבים מסוימים, ושהיפלסטיק רעיהבנוסף, החלו להופיע פרסומים ש לו שריטות וכתמים.

 מובילים אותנו במהרה למשבר אקולוגי.  אשרהתעשייתי גורם לזיהום ולהתחממות הגלובלית, 

להבין את השלכות השימוש במשאבים מתכלים. כדור  וחלה ,שנות השבעיםבאמצע וכך, 

הארץ מוגבל במשאביו, הרים של אשפה מתחילים להיערם, חלק מהחומרים הפלסטיים לא 
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, למחזר אותם יקר ומסובךור, אחרים מתכלים, אבל במשך אלפי שנים, ולמחז ניםמתכלים ולא נית

 חלה . הואלא הולל כחומר מודרני ואטרקטיביכבר וריד מאיכות החומר. הפלסטיק ר מחזּווהמ  

ידידותיים כחסרי טעם ולא נתפסו עשויים ממנו היו כחומר זול ובעייתי, והמוצרים ש סלהיתפ

 חיים ארוכים עד להתכלות, אבל קצרים בשימוש.  :שם רע הבליהפלסטיקה ק. לסביבה

בדבר הבעיות החברתיות שיוצרת תרבות הצריכה ובדבר ההשלכות  –שתי התובנות 

התיאורטיקן האמריקאי ויקטור והמעצב השפיעו על  –החמורות של השימוש במשאבים מתכלים 

תי: אקולוגיה אנושית ושינוי חברתי" יהאמ"עיצוב לעולם בספרו  .(Victor Papanekפפנק )

(Design for the real world : human ecology and social change) ,יצאהוא  ,1971-שפורסם ב 

נגד עיצוב אובייקטים שמעודדים חברה בזבזנית, וביקש שנפנה לעידן חדש של עיצוב מוסרי מבחינה 

את הזיהום, את הרעב העולמי, את  עיצוב יכול להפחיתשהראה . הספר סביבתית וחברתית

 ב'(. 7.1)ראו נספח  מכר, וממשיך להשפיע גם היום-מיד לרב יהההוא ועוד.  ,ההתיישנות המובנית

(, שכמעט התעלם מהחידושים 6.1( הגרמני )ראו פרק Good designהעיצוב הטוב" )"גם   

ספג ביקורת  ,ארוכה בעל תוחלת חייםבפלסטיקה, דחה את ההתיישנות המובנית ושאף לעיצוב 

מבקרי תרבות ופילוסופים בגרמניה ובמקומות אחרים נוקבת. באמצע שנות השישים, אדריכלים, 

נגד העקרונות של הפונקציונליסטים ולהציף את הבעיות שיצרה האדריכלות  להתבטאהחלו 

אנושית. כלומר, ינה שהאדריכלות המודרניסטית אהייתה . טענתם העיקרית הברוטליסטית

שמעצב לכל האנשים כאילו היו אותו אדם, יצר אדריכלות  ,רציונליזם האובייקטיבי התעשייתישה

 אנושיות.לא וערים  (הסובייקטהאדם )רכי וומנוכרת לצ דרת רגשנע

את בארצות הברית  (Robert Venturiהאדריכל האמריקאי רוברט ונטורי ), פרסם 1966-ב

(. Complexity and Contradiction in Architectureספרו "מורכבות וסתירה באדריכלות" )

. הוא אסתטיותהאדריכלות המודרנית, מסיבות התנגד נחרצות לגישה הפונקציונלית של ונטורי 

תו של האדריכל בהיפוך על קביע .את העיצוב למשעמםהופכת  יםהמודרני הדיוק והנקיותשגרס 

)ראו  (Less is More) "פחות זה יותר"( Ludwig Mies van der Roheלודוויג מיס ון דר רוהה )

בזכות אדריכלות (. הוא כתב Less is Bore"פחות זה משעמם" )( קבע ונטורי ש6.1, 4.3פרקים 

ביטא קול . ונטורי מהודוכ ,שמצליחה לשלב ניגודים: גבוה ונמוך, יקר וזול, מינימליסטי ומקושט

הדוקטרינה כי לתקן את העולם נכשלה, ושל אדריכלים ומעצבים שהרגישו שהבטחת המודרניזם 

-הפוסטלמבשר ונחשב , זכה להצלחה מסחררתהפולמוסי חסרת חיים. הספר  נעשתההמודרנית 

 ד'(. 7.1)ראו נספח  מודרניזם באדריכלות ובעיצוב

. בעיצוב מודרנית-התנועה הפוסטהיו תמריץ לתחילת  הביקורות אלזרמים חברתיים ו

מודרניסטים מאוחדים בדעה שהמודרניזם נכשל בהפיכת העולם למקום טוב יותר -הפוסט

 באמצעות המדע והרציונל החותרים לאמיתות אוניברסליות.

 נושאים לדיון:

  משבר האנרגיה העולמי שהכה במדינות  למרותביקורת על המשך הייצור בחומרים פלסטיים

 .שנות השבעיםהמערב ב

 נשים לב, המעצבים בעולם הכללי הפכו להיות הוגי דעות המבקשים לעצב תפיסות עולם.
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 מודרני-פוסטהרדיקלי והעיצוב ה. 7.2

הפרק  עיצוב המודרני.למודרני כתגובת נגד -הפרק דן בהתפתחות העיצוב הרדיקלי והפוסט

עיצוב רדיקלי, שלא פעלו באופן מסחרי, היו המניע לגיבושו של העיצוב של מראה כיצד קבוצות 

 מודרני המסחרי.-הפוסט

החלה  (7.1)ראו פרק  שנות השישיםב שפעלוהזרמים הרדיקליים החברתיים  תהשראב

שהוקמו כוללת מספר קבוצות התנועה  .עיצוב"-מכונה "עיצוב רדיקלי" או "אנטיהתנועה להתגבש 

עיצוב הבביקורתן על היו שותפות הקבוצות איטליה, באנגליה ובארצות הברית. עיקר ב

תמריץ משמש רק המודרני , העיצוב ןלשיטתונכשל.  ,שהבטיח לתקן את העולם סטי,מודרניה

מטרתן  צודקות.א הלהקיימות ואת החלוקות החברתיות ומשמר  , מקיים את הבורגנותלצריכה

 .מודרניסטי כמבטא חברה מוסרית, צודקת ושוויוניתההעיצוב על ההגמוניות של הייתה לערער 

ת פוליטית או מלחמות ודרך פעילרק לשנות את העולם לא  אפשרגרסו שהקבוצות השונות 

עבודות החלק קטן מאף כי )את עיצוביהן או למכור לממש חתרו לא . הן אלא דרך עיצוב ואדריכלות

, נים, שנוים, דמיונייםביאקספרסי יםמסרלהביע , ולכן הרשו לעצמן עד היום( מיוצר ונמכר

הציעו  ן, הטכנילתת פתרון לצורך . במקום מההיגיון הישרשחרגו מופרכים, ו יםאירוניים, פואטי

 לאדם כסובייקט ייחודי. ופנה שפתח פתח לדמיון , ניסיוני ונועזעיצוב 

כל אחד בדרכו מחאה על  והביעות, מודרני-פוסטמעצבי מוצר רבים נוספים עיצבו ברוח ה

עם קרוליין תורמן  רון ארדאנגלי -המעצב הישראליהקים  1981בשנת בעונות המודרניזם. יק

(Caroline Thormanאת סטודיו וואן )-( אוףOne-Off עיצובי הסטודיו כללו פריטים יחידניים .)

שהורכבה ו מבטון שבור, ספה אימערכת סטרבין הפריטים היו בעלי אופי תעשייתי. רדיקליים 

עיצובי  ומאיימת.וכורסה מפלדה קפיצית חדה במזבלה ר שנמצאו ב  מכונית רֹושל סאות ימכ

 הסטודיו כמו אמרו שעיצוב הוא ביטוי של תרבות שבורה, מאיימת ומלוכלכת.

האדריכל נענו לקריאתו של אדריכלים כש מודרני-פוסטהמפנה התרחש הבאדריכלות 

 עיקרון "סתירה ומורכבות באדריכלות"בהתאם למבנים לתכנן ( Robert Venturiרוברט ונטורי )

שעיצב ( Portland buildingבניין פורטלנד )הראשון היה  מודרני-פוסטהבניין ה. (7.1)ראו פרק 

מיס לודוויג "עור ועצמות" של הפוכים לגישת מאפייניו . 1982-( בMichael Gravesמייקל גרייבס )

עם חלונות  מונומנטלימסיבי ואומטרי יג בית תפלהן עיממזכיר גולמי וכבד, נראה הוא : ון דר רוהה

אריזת מתנה. כמו , םומעוטר בצורה גסה עם סרטי ותוחומ ותורדרד ניםמצופה באב ,קטנטנים

 . תמודרני-פוסטשל האדריכלות ה סמלהבניין הפך ל

וביססו את אדריכלים אחרים נמנעו מההסיטוריציזם והקישוטיות של בניין פורטלנד, 

-דהה . הם פיתחו אתעל שבירת הקונסטרוקטיביות אדריכלות המודרניתלהתנגדותם 

המודרניסטי  המבנהאת מבחינה רעיונית , אדריכלות המפרקת (deconstructivism) קונסטרוקציה

חלקם ומבנה בסיסי מעוקם בדרך ייחודית, כוללים מרבית הבניינים בסגנון זה . והפונקציונליסטי

 .השוניםמאחה את החלקים כמו מקטעים מזוותים הפונים לכיוונים שונים, כשהמכלול גם עשויים 

( Frank Gehryשתכנן האדריכל פרנק גרי ) (Vitra Design Museumכזה הוא מוזיאון ויטרה )
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מבנה  ם שלשברי חלקיאיחוי אקראי של נראה כמו המוזיאון בגרמניה.  1989בשנת 

אחת לרוב על שפה שומרים הבניינים . שגובבו יחד, חלקם נוטים באלכסון קונסטרוקטיביסטי

שאין כזה דבר עיצוב נכון הבהירה  הבנייניםזה מזה. ייחודיות  בירורונבדלים בוהיגיון עקבי אחד, 

 אוניברסלי אחד.

התרחשה גרפי העיצוב תחום הזם במודרני-פוסטפריצת הדרך המשמעותית לכיוון של 

המעצב הגרמני וולפגנג הוזמן  1968-ב. האוניברסליהמודרני ועיצוב הגרפי הץ, מעוז יבשווידווקא 

החל לערער הוא במסגרת עבודתו  ללמד בבית הספר לעיצוב בבזל. (Wolfgang Weingartינגרט )יו

התייחס לטקסט הוא . (6.1)ראו פרק  ועל הניקיון הרציונלי של הסגנון השוויצרי המוחלטעל הסדר 

וארגון  פונטים מטושטשים, ריווח לא זהה בין אותיות, ויצר חומרים גרפיים עם חומר גלם למשחקכ

. עבודתו הבהירה שהפונקציה של הטקסט היא העברת מסר, והמסר יכול לעבור אקראישנדמה 

בתי ספר ב 1972-ויינגרט בסדרת הרצאות שנשא  רציונלי.לפי גריד לסידור בדרכים נוספות פרט 

 . (New Wave"הגל החדש" )יצרו את תנועת סטודנטים שלמדו אצלו וכן  ארצות הבריתבעיצוב ל

. בכרזות שעיצבה ינגרטישל ו מהסטודנטיםאחת  ( הייתהApril Greimanאפריל גריימן )

קשר ישיר ודימויים גרפיים שהיו חסרי טקסטורות  יצרה עומק בעזרת שכבות של משטחיהיא 

כמעט בלתי היו ששילבה הטקסטים . בצבעוניות אינטנסיביתו בגדלים שרירותיים, לנושא הכרזה

 והשתמששגריימן הייתה אחת הראשונות ו( הראשון, Macיצא מחשב המק ) 1984. בשנת יםקריא

בו. בעזרת המחשב היא יצרה דימויים מתוחים, פונטים מעוותים וטקסטורות מפוקסלות. הכרזות 

עוררו  ן, אבל הלהן פתרוןגיון ואין יבהן השל גריימן ומעצבי הגל החדש נראו כמו חידות שאין 

 סקרנות רבה בקרב הצופים.

. אחרלכיוון  מודרני-פוסט( פיתח את העיצוב הגרפי הDavid Carsonקרסון )יד והמעצב דיו

גלישה  לששל כמה מגזינים הראשי למעצב  שנות השמוניםמונה בסוף  הוא מקצועיגלים כגולש 

קונסטרוקציה: הוא פירק -בעקרונותיה לאדריכלות הדהדמתה שפיתח השפה הגרפית . ינגוסקייט

טחון. יעוצמה וב, ן כאוס מלא אנרגיהיבמאת הטיפוגרפיה על ידי גזירה, קיצוץ וחיתוך האותיות, 

אפשר ליצור תקשורת כי ו ,של קרסון הראו שקריאות ותקשורת הן לא בהכרח אותו דברו עיצובי

 . בעברית: לכלוך, זיהום(.Grungeנג' )שתהיה בלתי קריאה. הסגנון קיבל את השם גרא

בלי להבין את המודרניזם. הביקורת  מודרני-פוסטלסיכום, אי אפשר להבין את העיצוב ה

וכך  מעבר לסגנון,להיות כדי וב המודרני השליך את העבר היא שהעיצזם מודרני-פוסטהשל הגדולה 

איין את הסובייקט הייחודי לטובת סובייקט גנרי שלא קיים גם איבד את משמעות התרבות וגם 

תחושה של להיה אפוא ביטוי להשתחררות מהגבלות המודרניזם,  מודרני-פוסטבמציאות. העיצוב ה

 .למרכז הבמהספציפיות ומגוונות ת יותרבוושל היחיד חזרה של ול חופש

 

 נושאים לדיון:

 העיצוב המודרני והפוסט מודרני לא השכילו להביא משמעות חלופית לאנושות. ,אכן
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 עבודתו של רון ארד ב( עיצוב פריטים יחידנייםone-off .בעלי אופי תעשייתי ) 

 .Ron Arad – Concrete Stereo, 1983לדוגמה, 

  :רוברט ונטורי ועיצוב הבית הפרטי לאמו 

Robert Venturi – Vanna Venturi House, Philadelphia, 1964. 

 קונסטרוקציה וביטויו באדריכלות. -רעיון הדה 

 .Daniel Libeskind – Jewish Museum Berlin, 1999 לדוגמה,

 יוולפגנג וי( נגרטWolfgang Weingart( חלוץ סגנון הגל החדש )New Wave.) 

 .Wolfgang Weingart – Kunsthalle Basel kunstkredit, 1977לדוגמה, 

 תוכנות גרפיות ממוחשבות.עיצוב בהשפעת אפריל גריימן ו 

 April Greiman – Changing Concepts of Space in Architecture & Artלדוגמה, 

Lecture Series poster, 1986. 

 ( 'סגנון הגראנגGrunge .וההשראה מטיפוגרפיה ורנקולרית ) 

 .David Carson – Ray Gun magazine, 1990'sלדוגמה, 

 

 הצעות להרחבת הדיון:

  'שימוש בהומאז(Hommage )ובפסטיש (Pastischeבעיצוב גרפי ) . 

 .Paula Scher – Swatch Watch poster, 1985לדוגמה, 

  פיליפ ג'ונסון(Philip Johnsonכנציג ה ) לאדריכלות פוסטוהמעבר מודרנית האדריכלות-

 מודרנית. 

 . York, USA, 1984Philip Johnson & John Burgee, AT&T Building, Newלדוגמה, 


