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 הומור באופנה העכשווית

 1מאיר-אורנה בן

“Humor is an affirmation of dignity, a declaration of man's superiority to all that 

befalls him.” Romain Gary. 

 

 תקציר

בעשור האחרון נראה שמעצבי האופנה העכשווית גילו את ההומור ככלי קוגניטיבי עצמתי למשיכת תשומת 

שניפצו , ההומור נכנס לאמנות המודרנית באמצעות תנועת הדאדא ומרסל דושאן. ומתמשכתלב מוגברת 

תנועת , באמצעות הצאצא שלהם. את כל הערכים והמוסכמות האסתטיות והאמנויות של העבר

מעצבת האופנה ; חלחל ההומור אל יצירתה של אלזה סקיאפרלי בשנות השלושים והארבעים, הסוריאליזם

הממשיכים . של היפה, כך מזוהה עם תחום האופנה-הכל, את האידאל המסורתי הראשונה שאתגרה

שכמו , הטבעיים שלה היו ויויאן ווסטווד ומלקולם מקלארן מנסחי הפאנק של שנות השבעים

את עקבות . ניפצו את הקודים האסתטיים והמלבושיים שהתפתחו בתולדות הלבוש, הדאדאיסטים לפניהם

משם הפך . בשנות השמונים, ריי קוואקובו לבית האופנה שלה קום דה גרסוןהפאנק רואים ביצירתה של 

, מאמר זה בוחן את אופי ההומור באופנה העכשווית. ההומור למטבע לשון שגור בשפת האופנה העכשווית

מטרת המאמר . על ידי ניתוח מאפייניו הבסיסיים בהתאם לתיאוריות של  זיגמונד פרויד והנרי ברגסון

כי אם כלי , ומור באופנה העכשווית הפך ליותר מסתם אסטרטגיה של נראות מסחריתלהראות שהה

 .ואפילו ביקורת על נושא האופנה, רפלקסיבי לתגובה

 

  פאנק, אלזה סקיאפרלי, סוריאליזם, מרסל דושאן, דאדא: מילות מפתח
 

 מבוא

מעצב האופנה השמיע אלו הצהרות  -" הומור הוא חלק טבעי של לבוש", "אני רק משתעשע עם בגדים"

תחילת התשעים של ובסוף שנות השמונים כבר  (Jean-Paul Gaultier) פול גוטייה-אן'זהצרפתי הנודע 

ות מתאימהן נשמעו , בכל זאת. בגדיםתן הן נשמעו יוצאות דופן בנוגע לאמירבעת  2.המאה הקודמת

כדוגמת החצאיות , שלו קונבנציונליותשנודע ביצירות הלא , כשיצאו מפיו של מעצב אופנה אוונגארדי

בהקשר ". הילד הנורא של האופנה הצרפתית"עניקו לו את הכינוי דברים השבין שאר ה 3,קילט ,לגברים

בהתייחסו למעמד ההגמוני המסורתי של צרפת  4,"זה לא מצחיק להיות בדיחה בצרפת: "העיד גוטייהלכך 

, לואי הארבע עשרה נו שלבעת שלטו, כבר מהמאה השבע עשרה. כמובילת הטעם הטוב והשיק באופנה

 5.מר ככזה בקנאות פטריוטית גם כיוםתונש, הפכה האופנה לתחום תרבותי מוערך וממוסד בצרפת

, בגדיםתחום ההומור עם לראשונה את המושג  המקשרות, מפי גוטייהשנשמעו משמעותן של אמירות אלו 

שנים -ניפוץ של מוסכמת יסוד ארוכת, תה עבור מעצבי האופנה המובילים בסוף המאה העשריםיהי

 .של היפה, זו של הטעם הטוב, תמשכת בתחום האופנהומ

                                                           
1
 . מכללת וימצו צרפת ומכללת סמינר הקיבוצים ר אורנה בן מאיר"ד 
2
 ,McDowell, Colin, 2000, Jean Paul Gaultier:הן מופיעות אצל. לציטטות אלו אין תיארוך מדויק 

London: Russell & Co., p. 20, 96.  
Kilt 

3
 .ם הלאומיתתכחלק מתלבוש, שלובשים הגברים הסקוטים, (tartan)היא חצאית גברים מאריג משבצות  

4
    McDowell, Ibid, p.32. 

5
 Haute)צרפת היא המדינה היחידה שמעניקה למעצבי אופנה בעולם את הגושפנקא של עיצוב אופנה עילית  

Couture .) כדי לזכות במעמד שלcouturier יש למלא אחר תנאים מסוימים שחוקקו על ידי ה-Syndicate 

Nationale de la Haute Couture הכובלים את המעצב שמעוניין לקבל את החותמת הזאת לפעול , בצרפת
 .ועוד, והעלאת שתי תצוגות אופנה שנתיות שם, החזקת סטודיו קבוע בפריז, למשל: כקוטורייה בפריז
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שניתן להגדירן כמבטאות , ותיו של גוטייה מקבלות הד בקולקציות אופנה עכשווית מהעשור האחרוןכרזה

, הקצנה, הגזמה, איגיון, אבסורד, מוזרות, פוליטית-תקינות-חוסר, (Incongruity)הלימה -ערכים של אי

י עם האופנה היסטורהמזוהים באופן , י הטעם הטוב והיפהחוקהמנוגדים ל - ואפילו כיעור וגועל, וולגריות

השימוש הפופולרי , יתר על כן 6.שהמכנה המשותף לכולם הוא שייכותם לטריטוריה המושגית של ההומור -

ות רציניות באשר למשמעותו תהימעורר  8ובבלוגוספרה 7במונח זה ביחס לאופנה בשיח הציבורי המסחרי

? עושים בגד למעורר צחוק או הומוריסטיאשר האם ניתן לדבר על מרכיבי מפתח חזותיים : שביחס ללבו

או אולי באינטראקציה של , אחדים רכיבי לבושתחביר של או ב, המסוים האם זה משהו בפריט הלבוש

 ךומדוע הפ? שהוא כל כך זר לה לכאורה, כיצד הגיע ההומור לאופנה? םהלבוש כולו עם האדם הלובש אות

אך קודם , במאמר זה אבקש להתמודד עם השאלות הללו? באופנה העכשוויתכל כך להיות רווח  הומורה

 .לכן אזדקק להסבר בנוגע למהותו של ההומור

 הומורבחקר ה המרכזיות תיאוריותה 

ומאז התפתחו , שנידון כבר בתרבות היוונית העתיקה, אוניברסאלי וקדוםהומור הוא נושא 

ת סיווג א( John Morreall)ון מוראל 'ג. להתפתחותו סיבותלר למקורותיו ובאש תיאוריות רבות

לשלוש בחקר ההומור  שכוללות בתוכן את התיאוריות החברתיות והפסיכולוגיות ,כל התיאוריות

 9.חטיבות תיאורטיות עיקריות

חברתיים וסביבתיים  ,אישיים מניעיםל מתייחסות - וההנמכה עליונותהתיאוריות  .א

 10.אגרסיה ועוינות כמקור להומור, ניתוקמעלות טיעונים של ו, בע מהומורהנו לצחוק

מחוץ , צפוי-נשענות על אלמנטים כמו הבלתי - (Incongruity) הלימה-תיאוריות אי .ב

כמאפיינים נחוצים לקיומו של הומור , הלא הגיוני ועוד, מתאים-בלתיה, להקשר

 11.באירוע

הומור במונחים של מכשיר ביולוגי של מסבירות את ה -השחרור וההרפיה  תיאוריות .ג

 12.שחרור ומתח

                                                           
6
פארודיה  ,אירוניה, הומור שחור, גרוטסקה, הומור הוא מונח כללי המתייחס למושגים רבים ושונים כמו סאטירה 

כישורים , תודעה, מגדר, אתנית ,לאומיות, המותנה בגורמים כמו גיאוגרפיה, הקשר-הומור הוא גם מונח תלוי. 'וכו
 .יבטים של ההומוראין בכוונת מאמר זה לכסות את כל הה. והבנה תרבותית

7
, http://www.vogue.com: אני מתייחסת לסקירות של תצוגות ואתרי אינטרנט משפיעים כגון 

http://www.vogue.co.uk ,http://www.vogue.fr  להםודומים. 
8
high-humor-news-fox-http://www.betabrand.com/blog/32887/betabrand-: דוגמאות עכשוויות לכך 

fashion  4104-9-09נדלה בתאריך ,-fashion-scoops/high-news/fashion-http://www.wwd.com/fashion

7292792-humor-latino-meets  4104-9-09נדלה בתאריך ,-Insta-p://www.amazon.com/Hashtaghtt

Cotton/dp/B00JZSRGFK-Fashion-Humor  4104-9-09נדלה בתאריך ,
https://www.etsy.com/market/dog_humor_fashion  4104-9-09נדלה בתאריך ,

trend-fashion-http://www.collegehumor.com/toplist/6822309/dumbest  4104-9-09נדלה בתאריך  ,
blogging-fashion-in-place-a-have-morhu-http://marionberrystyle.com/does/  9-09-נדלה בתאריך

4104 ,-aaus-to-humor-strange-some-https://www.kickstarter.com/projects/540190854/bringing

fashi-york-new  4104-9-09נדלה בתאריך ,blog-chic-http://www.trendhunter.com/trends/humor  נדלה
into-humor-breathing-tips-the-http://blog.misskl.com/index.php/2013/10/just-, 4104-9-09בתאריך 

fashion/  4104-9-09נדלה בתאריך. 
9 Mio, Jeffery Scott, and Graesser, Arthur C. (1991). "Humor, Language, and Metaphor", Metaphor 

and Symbolic Activity, Vol. 2, No. 2, p. 88. 

10
כמו גם הוגים מאוחרים יותר כתומס הובס , אריסטו וקיקרו, לחטיבה זאת שייכים פילוסופים קדומים כאפלטון

(Thomas Hobbs),  רנה דקארט(René Descartes) , והנרי ברגסון(Henry Bergson.) 

11
סרן , (Arthur Schopenhauer)ארתור שופנהאור  Emmanuel Kant) ,)מייצגים אותה הוגי הדעות עמנואל קאנט 

-ך כמקור ספרותי ראשון המציג את אי"אריה סובר מזכיר את התנ. ואחרים, (Søren Kierkegaard)קירקגור 
 .01' ע, הוצאת כרמל: ירושלים. דרכו של האדם הצוחק: הומור(. 4119. )אריה, סובר' ר. ההתאמה

http://www.vogue.com/
http://www.vogue.co.uk/
http://www.vogue.fr/
http://www.betabrand.com/blog/32887/betabrand-fox-news-humor-high-fashion
http://www.betabrand.com/blog/32887/betabrand-fox-news-humor-high-fashion
http://www.betabrand.com/blog/32887/betabrand-fox-news-humor-high-fashion
http://www.wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/high-fashion-meets-latino-humor-7292792
http://www.wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/high-fashion-meets-latino-humor-7292792
http://www.wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/high-fashion-meets-latino-humor-7292792
http://www.amazon.com/Hashtag-Insta-Humor-Fashion-Cotton/dp/B00JZSRGFK
http://www.amazon.com/Hashtag-Insta-Humor-Fashion-Cotton/dp/B00JZSRGFK
http://www.amazon.com/Hashtag-Insta-Humor-Fashion-Cotton/dp/B00JZSRGFK
https://www.etsy.com/market/dog_humor_fashion
http://www.collegehumor.com/toplist/6822309/dumbest-fashion-trend
http://marionberrystyle.com/does-humor-have-a-place-in-fashion-blogging/
https://www.kickstarter.com/projects/540190854/bringing-some-strange-humor-to-aaus-new-york-fashi
https://www.kickstarter.com/projects/540190854/bringing-some-strange-humor-to-aaus-new-york-fashi
https://www.kickstarter.com/projects/540190854/bringing-some-strange-humor-to-aaus-new-york-fashi
http://www.trendhunter.com/trends/humor-chic-blog
http://blog.misskl.com/index.php/2013/10/just-the-tips-breathing-humor-into-fashion/
http://blog.misskl.com/index.php/2013/10/just-the-tips-breathing-humor-into-fashion/
http://blog.misskl.com/index.php/2013/10/just-the-tips-breathing-humor-into-fashion/
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ק הידול תורםוהצחוק , בני אדם אחריםועל אנו צוחקים עם בה , הומור הוא פעילות חברתית

באופן אינטימי  קשורותעולות הופ ,חפצים ,גדיםב ואופנה עניינתחום ה. חברתייםהקשרים ה

פנות ליש ניתוח של הומור באופנה בה שדומ, כן על. החברתיתהאישית והתנהגות לו ,ףלגוואישי 

הכלים התיאורטיים . של ההומור פסיכולוגיותהחברתיות והתיאוריות הל אראשונה בבראש ו

נרי ההחברתית של זו של זיגמונד פרויד ויה הפסיכולוגית שנמצאו הולמים מטרה זו הם התיאור

 .הקשר לאופנהמאמר זה ביודגמו באשר , ברגסון

 

 

 אופנהבתחום הויד וברגסון ויישומן התיאוריות של פר 

 0911שפורסם לראשונה בשנת  ,"ויחסה ללא מודע הבדיחה"כתיבת הספר עת בש ,על פי פרויד

קונפליקט בסיסי בין  קיים 13,הבראשיתתורת הפסיכואנליזה שלו עדיין יתה יהובאותה עת 

החברה דורשת . האדם הדרישות בחיים החברתיים ובין הדחפים הראשוניים של

 יםמודחקהתכנים ה. ם יודחקו או יידחקו מהתודעה המודעתלימיהמיניים והאשהאינסטינקטים 

 "..הבדיחה" בספרו. פה בחלומות ובפליטות, יתלהטרידנו בצורה מוסוו יםחוזר, טוען פרויד, הללו

 ותות האסורתשוקנושאות את עקבות ההן כמותם מאחר ש, שבדיחות דומות לחלומותטוען הוא 

 כשהםו, יםמללס תמשמעויות חבויות אלה נדחסו. מיניות והאלימות המודחקותוהמחשבות ה

עשרים בספרו פרויד מונה  14.לתוך נוסחאות מילוליות מוכנות מראש יםנוצק םלבדיחות הים הופכ

בתחום יצירות ניתוח לות מהולנמצאו שארבע מתוכן , ביצירת בדיחה טכניקות של הומור מילולי

 (Displacements) ותהתק, (Ambiguity) עמימות, משחק מליםמשמעות כפולה ו :אופנהה
  15.צוג באמצעות ניגודייו

של מעצב האופנה  4112קיץ -אביבלהטכניקה הראשונה מודגמת היטב באמצעות הקולקציה 

 The Right to" )הזכות לשאת נשק"היא שכותרתה  ,(Jeremy Scott)רמי סקוט 'האמריקאי ג

Bear Arms .) מתוך  יםמילשתי  באמצעותבאנגלית משמעות כפולה  לעב מליםק משחיוצר סקוט

הדפס טקסטיל על ידי  גתמיוצ, "דב"צם משמעה ע-כשםר שא, Bear - האחת: כותרת הקולקציה

-מיוצגת על ידי תת ,נשק..."לשאת"משמעה פועל -בתור שםו, שעיר ורךילדותי  דובינאיבי של 

לעולם ת לחלוטין מנוגדהרכה של הדובי הילדותי  בובת הצעצוע. המקלע שנושא הדובי בזרועותיו

 :היהשני המילה האנגלית .אוחז בזרועותיוהזה שהדובי , המקלע-תתאלים של מבוגר והה

""arms  ההומור טמון . זרועותכ. 4 ,כלי נשקכ. 0 - זמנית-במשמעות כפולה בואף היא משמשת

המקלע -הדובי עם תתהדפס  16.זמנית-יכולת של המילה לייצר יותר ממשמעות אחת בוב כאן

 םעהנלבש  שירט-טיעל  ,תאחרופעם , רזה וצעירה דוגמנית ובשתלששמלת מיני על  ניתש חוזר

. במיוחד שריריובעל גוף דוגמן  שלובש ,דקורטיביעלים  בהדפס ילדותיים-כמו-מכנסיים קצרים

                                                                                                                                                                      
12
, (George Santayana)ורג סנטאיאנה 'ג, (Herbert Spencer)ם כמו הרברט ספנסר יהיא כוללת הוגים מודרני 

 .כשהמפורסם בהם הוא זיגמונד פרויד

13
 0911-מ" פרשנות החלומות" -הוא האחרון בשלישיית ספרים שפרסם פרויד על פעילות הנפש " הבדיחה"הספר 

שגים המוכרים של וניסח את המו, לפני שפיתח את תורת הפסיכואנליזה - 0910-מ" פסיכופתולוגיה של חיי יומיום"ו
 ".אני עליון"ו" סתמי"

14
 תנפץמאחר שהוא המגרה את ציפיות המאזין אשר צריכות לה, הפורמט הנוסחתי הוא חלק מהותי של הבדיחה

 .בסופה
15
  .001-11' עמ. רסלינג: תל אביב. הבדיחה ויחסה ללא מודע[. 0911( ]4112. )זיגמונד, פרויד 
16
 .  064-064' עמ. כרמל: ירושלים. של האדם הצוחקהומור בדרכו (. 4119. )אריה, סובר 
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מילולית של משמעות טריטוריה ל -הדובי  -של משמעות מילולית קפיצה מטריטוריה אחת ה

אצלו מייצרת ו ,בתודעת הצופה עמימותהגורמת להיא  ,מנוגדת לה לחלוטיןה -כלי הנשק  - אחרת

מזכיר פרויד שגם בטכניקה המילולית השלישית בקולקציה שלו משתמש סקוט . את ההומור

לנו מוכר הפריט הר ועב armsשתמש במשמעות הכפולה של המילה באנגלית כשהוא מ ,ההתק

 לבושהזו  .דוגמניתה( arms) זרועל עת טלמקלע המוה-דורי תתכרשרת ש לא ,צעיףכמשפת הלבוש 

  .מקלעה-תת כדורימקלעת עשוי  ושיערה, טילשל מגוחכת ה צורב מעוצבה בסרבל

על תיק מאת בית האופנה האיטלקי מוסקינו מודפס מופיע כמוטו מילולי  אחרמשחק מלים 

(Moschino) ,נה מלאה שיקאופ"הכותרת  .4101קיץ -אביבל ""Fashion is full of chic"  היא

 מהופכת הסמאנטית אבל משמעותה -  Chic\Shit - שצלילה דומה, תרווחקללה  לעפרפראזה 

 פחיתותויש חוקרים המגדירים את הקומי כ ,ומופחתת לכאורה – חרא-שיק -" מלא בחרא"

(Degradation.)17 שומת הלב של הצופה לשם את תבכך תכוונת להפנות מהפרובוקטיבית  כתובתה

ההומור . עממי יותרנמוך וקו ייצור נחשב לש ,Cheap & Chic ,של בית האופנה מוסקינו המותג

 מנוגדתשהיא בעצם , אחרתמשמעות תחום של ל התקה השעבר תהמוכרהמילה נוצר במפגש עם 

 . לה לחלוטין

ייצוג  -מונה פרויד טכניקה הרביעית של אותנו ובילניתוח הכתובת על התיק של מוסקינו מ

קיץ -אביבל הת שמלת כלה בקולקצילבושדוגמנית על מסוג חדש צאת ביטוי ומה-  באמצעות ניגוד

. (Jean-Charles de Castelbajac)אק 'שארל דה קסטלבז-אן'ז מאת מעצב האופנה הצרפתי 4112

הצופה  על ,צחוק תעוררכדי שי ".כמעט נשואה"על המניפה שהיא אוחזת בידה הימנית כתוב 

את המשמעות  פרשל עמה יחדו, הזאתהמילולית ת השקריות של ההצהרה קודם כל אלזהות 

שבדיחה נים מציי Lengbeyer -ו  Norrickהומורהחוקרי  .בכללותוהחזותי החזותית של הדימוי 

להקשר הסמיוטי בהתייחסות אלא גם  ,שלה לתוכן הסמאנטיביחס בנו תגובה לא רק וררת מע

מתכחש  ימוידייחסים למשמעות המילולית של הטקסט על המניפה מתברר שהכאשר מת 18.שלה

מיני זערורי עם השובל ה הלבנה באורך שמלה. שמלת כלה - למוסכמה של סוג הבגד הזה באופנה

מעוררת , אורגנזה שקופה שחוברו יחדיו "ותאצבע"שעשויה מ, ולכן מגוחך, שלהמדי קצר ה

השייך בתחילת המאה  ,קונדוםסימבול החזותי של ה. ים של קונדומיםהולמ-בלתיהקשרים 

, יותהומוסקסואלל, מגפת האיידסלבהקשר  "מין בטוח"ת של יוהעשרים ואחת לתחום המשמעו

בסמל מגולם ה, אידיאל הרומנטי ההטרוסקסואליה למו הוא דימוי דיסוננטי ,למיניות פרועהו

חותרת תחת , אק'קסטלבז בהציש ,לכאורה הזאת-הכלה. הלבנהשמלת הכלה של האולטימטיבי 

 -ועשיר בד עדין  העשויה ,והמפוארת הלבנה הארוכה השמלהשל המוכרת  יתתרבותההמוסכמה 

. לעתיד הכלהנפש של השהיא משאת  19,בד-ולעתים עתיר דקורטיבי -תחרה , טול, סטין, משי

ום כלה צועדת בסיבשמלת כשדוגמנית לבושה , מוסכמה בעולם האופנהגם היא  "הכלהשמלת "

 \מנופף או  עצמו-ציגלה על המסלול ומועש ,האופנהלצד מעצב ת יצבהיא נובסופה , התצוגה

 פרשנות לביטוי "מוסכמת הכלה"פעמים רבות משמשת , בהיותה קלישאה .לקהלמשתחווה 
                                                           

17
 .10 'ע, הוצאת ראובן מס: ירושלים. הצחוק(. 0910. )הנרי, ברגסון 
18
 Lengbeyer, Lawrence. (2005)."Humour, Context, and Divided Cognition", Social Theory  

and Practice, Vol. 31, No. 3, p. 309. Norrick, Neal R. (2004). "Non-verbal humor and joke 

performance." Humor, vol.17 no. 4, p. 401–409. 

 
19

ששמלת הכלולות הלבנה שלבשה , ומקורה במלכת בריטניה ויקטוריה, זוהי מוסכמה מודרנית בתולדות הלבוש
 .  התחילה אותה, 0141לנישואיה עם אלברט בשנת 
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 ,חזותית פרשנותה ציגמאק 'של קסטלבזהכלה גם  20.האופנה מעצב ו שלתרבותית מצד

, המאה העשרים ואחתבתחילת יחסי המינים בהקשר לתי החבר אקליםבלשינוי  המתייחסת

עם שובל קצר ועשויה וה צרקצר –לו בשמלת הכלה ש. של מיניות ונישואין סוגיותבהתייחס ל

ההומור מאפשר לו . ייצוג באמצעות ניגודאק בטכניקת ההומור של 'נקט קסטלבז -" קונדומים"

את יותר ת הולמה נכבר אינש, סורתיתמעל שמלת הכלה ההחריפה ו את דעתחזותי באופן  בטאל

 מרוככתדרך אפוא א וההומור ה. שבה נישואים של בני אותו מין הם חיזיון נפוץ, תקופתנורוח 

קודם כל אנו צוחקים  21.וגם מקור העוינות כלפיה, האופנהנשמת אפה של שהוא , הביא חידושל

, יתר על כן. שעשעות פחותהמ, משמעויותיה האחרותורק אחר כך אנו חושבים על , הבדיחהן מ

זה יארבופיע תהיא כש יותרבצורה קלה  תתקבל זוו, ביקורתאפשר להעביר ש ודיבאמצעות הח

כדברי פרויד , דרך למרוד בדרישות הסדר החברתיהומור הוא אפוא  .שעשוע וצחוקשל מהנה ה

הוא  - שוהייאוההומור אין בו מן הוויתור " :0941משנת  ,על ההומור תמאוחר סהעצמו במ

 22".מחוצף

( Viktor & Rolf)רולף אנד ם ויקטור יטכניקת הומור דומה נקטו זוג מעצבי האופנה הבלגיב

כל הדוגמניות שצעדו על  ".חור שחור"שנשאה את הכותרת , 4110-4חורף -בקולקציה לסתיו

כותרת . ובכלל זה עור הפנים והגוף, המסלול היו בגוונים שונים של שחור מכף רגל ועד ראש

ביטאה את  ,לפיה מרחב מתעוות בנוכחות של מסה ליתפיזיקהשרמזה לתיאוריה  ,הקולקציה

, 4110 בספטמבר 00-ה על מצב הרוח הגלובלי בעקבות אירועי םייוצרהשל החזותית  פרשנותה

 אף שלהם בסוף התצוגהעל המסלול ה צעדהכלה ש .הזאת ה הקולקציהנוצר שלהם רקעהעל ש

פרשנות כמעין סיכום ל, שכיסתה את פניה הינומהכולל ה ,חורשגווני כולה ב ההיא עוצב

מוסכמת "השמלה הלבנה המפוארת של עם ה התכתב, כמובן, היא גם .המורבידית של המעצבים

 נוחות-איאם לא , עמימותבקרב הצופה  עוררמה של משמעי-חדהעיצוב הלא לגמרי . "הכלה

, את פני הדוגמנית המושחריםההינומה השחורה השקופה למחצה חשפה במקצת  .מטרידה

, תקשההפנים מצחיקה תהיה זו אשר תיראה בעינינו כדבר ש-הבעת: "קפואה Blackfaceמסכת כ

פנים שחורים נראים לנו אפוא ! בלתי מרוחץ]...[ ? ומשום מה צוחקים למראה כושי" 23",שקפא

כה המגיע אורבל א ,חושפת כתפיים סטרפלסת השמל 24."בדמיוננו כפנים מלוכלכים בדיו או בפיח

הגילוי והכיסוי . ל הדוגמניתשגוף ה תורצאת  חשפו לא  ,מתרחבתהגזרתה האלכסונית ו רצפהל

 יאגם החפץ השחור שה. סותרתסמאנטית משמעות כאן מייצר הדוגמנית  של גוףהלא עקבי 

בקרב ההלימה של כל המרכיבים הללו מעורר -אי. כלולותזר מה לודלא כלל ימינה ד יב תחזוא

 25?"חור שחור"תרת של הקולקציה מכונה הכו ןולכ, אבלכלה בלבוש  היהאם זו: תמיההופה הצ

ם רואי Pollio & Edgerlyחוקרי ההומור ? (Burqa) מוסלמיתה רעלהלחדשה זוהי הצעה אולי ו א

י, האחד: שלבי-הומור כתהליך דואת ה מ , והשני ,קוגניטיבית הלימה-אי מול ההת

                                                           
20

שמלת הינומה של היתה הראשונה שהשתמשה ב, שך המאמרשידובר בה בהמ, מעצבת האופנה אלזה סקיאפרלי
 .  בעת דעה חזותית על מוסד הנישואיןלצורך ה 0911קיץ -בקולקציה שלה לאביבהכלה 

 
21

 Hanson, Karen. (1990). "Dressing Down Dressing Up-The'ר "האופנתי"מקור העוינות הפילוסופית כלפי  לגבי

Philosophic Fear of Fashion." Hypatia, vol. 5, no 2, p. 108.  
22
 .406' ע, הוצאת דביר: תל אביב, (אריה בר: תרגום. )מסות נבחרות: כרך שני, כתבים(. 0966)זיגמונד , פרויד 
23
 .41' ע. הצחוק, ברגסון 
24
  .11' ע ,שם 

 
25

של מיסודה החזותי המובהק חל בתקופת שלטונה . בתרבות הנוצרית התפתחה תרבות של אבל בצבעי שחור
אביזרים , והנהיגה מאז חוקי אבלות מוגדרים בנוגע ללבוש, 0160ששכלה את בעלה אלברט בשנת , המלכה ויקטוריה

 .ותכשיטים
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ה ט ל ח אנשים שצפו בטלוויזיה חשו ש תהליך הקוגניטיביבדומה ל 26,הלימה-אימצב של על  ה

במסתו המאוחרת מתייחס לתהליך הרגשי הזה פרויד . בספטמבר 00-כשהופלו מגדלי התאומים ב

העונג -צחונו של עקרוןיאלא גם נ, צחון האני בלבדילא נ[ של ההומור]משמעותו : "על ההומור

 שייווצרכדי , אף על פי כן 27."בות שבמציאותהמצליח להכריע כאן לטובת עצמו חרף רוע הנסי

הנחות משותפות עם שהצופים בדימוי החזותי הזה יחלקו  יש צורךלמראה הכלה הזאת צחוק 

הומור  .סלמימווהתנגדות לטרור ה המערביוהמושגים ים ערכעולם העם ות הזדה, משמע 28;ויוצרי

עלינו לחזור ולהעמידו , את הצחוק כדי שנבין"וכפי שטוען ברגסון , הוא תמיד תלוי הקשר מסוים

 (.00' ע) ".החברה –והיא , בתוך סביבתו הטבעית

זקוק " :פונקציונאלייםבמושגים  צחוקברגסון מרחיב את התיאוריה של פרויד בהסבירו את ה

צחוקנו הריהו תמיד ]...[  מה השואף להימשך ולהתפשט יותר ויותר-זהו דבר. ]...[ הוא הצחוק להד

האדישות : "נמעניםהד מצחוסר רגישות לשם כך הוא מצריך  (. 01' ע) ."ץ אנשיםצחוק של קיבו

לא בדיוק אפוא אמפתיה היא  (. 00' ע) ".אויב גדול מהרגש צחוק[ה]אין לו ל. היא סביבתו הטבעית

-שוודית אןהאופנה המעצבת  העלתההדוגמנית שבקרב הצופה למראה רת נוצשהרגשית התגובה 

 ,גווה הגרוםרץ מפמת-כמושהקצר הסוודר  .4114-1חורף -סתיול (Ann-Sofie Back) סופי באק

דוגמנית כל גופה של על זהו דימוי מפתיע  .יומתחתונים שיוהגרב םתחתוניהאת ללא רחם  ףחוש

לא ייתכן שהיא . האופנההצעקה האחרונה של את ציג הצועדת על המסלול כדי לה, כך רזה

שכוונתה  ,זוהי בחירה מכוונת .בגד לא הולם את גופהאו שבמקרה ה ,במדידה האחרונה השמינה

בכך שהוא , צחוקשל נושן הוא עקרון ישן  הפתעה .ובעקבותיה צחוק, הפתעהבצופים לעורר 

, הוא מיושם באופן תכוף בתחומי העיצוב על כן .מוציא את הצופה מחוץ לתגובה האוטומטית שלו

עקרון ההפתעה הוא מתווך , יתר על כן 29.(novelty) חידוששל נכסף ביותר ערך הה גלמו אתב

בהקשר  וצורם כמוזר ומה שנקלט אצלשל הנמען כלפי  תגובהלריכוך ההולם פוטנציאלי 

בטעם נכון וומאיים על המוסכמות הבסיסיות של ראוי ו ,לעין צורםהדימוי הזה אכן  .האסתטי

לבושה בבגד כל כך שה הגונה לא יוצאת למרחב הציבורי כשהיא יא. פומביבלבוש בנושא  טוב

. הוא מגלה את התחתונים והגרביונים שלהשדי כך כעד  ,על גופהכראוי  סורכאינו ר שא 30,צמוד

 My interest in fashion was then a way to become a":באק האמר 4112משנת בראיון עמה 

perfect lie …, I have slowly worked out a way of celebrating my mistakes and 

shortcomings instead of hiding them."
הדימוי  מעוררההלימה ש-הדרך היחידה לפתרון אי 31

. ביודענו שהיא מתוגמלת היטב על כך, היא לדחוק את רגשות הרחמים והחמלה על הדוגמנית הזה

מוסכמות הר שא, הבדיחה החזותית הזאת של באק מבקרת את האופי השרירותי של האופנה

, ולפיכך, רציונאלייםאינם וטעם טוב  ,שלמות, יופיאידיאלים של אשר לחוקים שלה בוה

                                                           
Pollio, H. R. and Edgerly, J. W. (1976). "Comedians and Comic Style", in Humour and 

26
 

Laughter: Theory, Research and Applications. A. J. Chapman and H. C. Foot 

(eds), Wiley, London, p. 215-242. 
 לעיל 41הערה ' ר 27

R. de Sousa. (1987). The Rationality of Emotion, MIT Press, Cambridge, MA, p. 289-295.
 28

 

G. D. S. Ludden et al. (2008). "Surprise as a Design Strategy", Design Issues, Vol. 24, No.
 29

 2,p. 30 
30
 .ומאז מוסכמות האופנה נפרצו עוד יותר, מדובר לפני עשור שנים 
31
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אופנה הא צורה של כיעור בלתי נסבל עד כדי כך "וכבר אמר על כך אוסקר ויילד . םמצחיקי

 ."שצריך לשנותו כל שישה חודשים

 ,ברגע שמופיעה הדאגה לגוףבו " 32:של ההומור גופניה היבטאת ההתיאוריה של ברגסון מדגישה 

לבנו אל גשמיותו של -קומי יהיה כל מאורע שיפנה את תשומת"( 12' ע" )יש לחשוש לחדירת הקומי

תחום (. 11' ע." )הגוף המשתרר על הנשמה" (.16' ע) ."האדם בשעה שאנו עוסקים ברוחניותו

 החברה כלפישל הגוף הן ו שלו של האדם כלפי גופוהן , עם הגוף תמידידיאלוג העיסוקו ב אופנהה

, דיאלוג הזה מקודד באופן זהיר על ידי החוקים והמוסכמות של החברהיה הבעבר ה. יבוסבש

, חדשות ה מוסכמות שונותציבהמאה העשרים ה .מגדר ומעמד, בהתאם למאפיינים של גיל

למשחק עם הגבולות של  התייחס אשר, חידושההאידיאל המודרניסטי של את  על נסהעלתה ו

 (Isabel MastacheMartínez) איזבל מסטאש מרטינז עיצבהגברית שחליפה הה. כיסוי וגילוי הגוף

עירום נשי הפך . הגברי הגוף הפיזי אתבוטה  באופןה שמדגי 4101-00חורף -לסתיו ההספרדיי

העירום , לעומתו .שאין בה כל חידוש, קלישאההיותו לעד כדי , לרווח כל כך באופנה העכשווית

בהצמידה איברי מין גבריים תפורים . זעזועגתו מעוררת ועל כן הצ ,טאבועדיין נחשב להגברי 

. המערבי של קוד הלבוש הגברי ניותחותרת מרטינז תחת הקנו ,למכנסי חליפה אפורה סתמית

, הגוף הגבריצורת להסתיר את  שתפקידה -הגבר המודרני  ם שלמדיה -מחויטת חליפה אותה 

פך איבר המין הו .עים האסורים במבטבריו המוצניאת א דוממים-כאן באמצעים מחויטיםחושפת 

, יתר על כן(. 41" )צם דומםהרי זה גלגולו הרגעי של האדם בע, מה שמצחיק אפוא: "לחפץ דומם

המרופד התפור על הכיס כמו הלב האדום  ,חליפה הזאתשאר האלמנטים המוזרים שמופיעים ב

המכאני המחפה " - ספתהנו של הידהמשונה והפרוטזה  גוחךכיסוי הראש המ, קט'השמאלי של הז

האם הדגם הזה מדבר על כינונה של גבריות חדשה : חידהבצופה מעוררים  -( 41' ע" )על החי

האם זה גילום של הטיעון הפרוידיאני שבדיחות מתפקדות ? אופנהמדיום של באמצעות ה

, או? להתפרץ כלפי חוץ מיניות ועוינות, מודעות-רות למשאלות לאאפשהמ התקה של כפעילויות

כל המשותף ל ?שלהעל מאמצינו לפענח את החידה המלבושית  צוחקת רקאולי מרטינז 

בתחום  מסורתיתהמות ולמחשבה כלמוס עוינותאו אפילו  ,התנגדותהוא האפשרויות הללו 

 .ו של ההומוראפ תנשמהרי העמדות של התנגדות ועוינות הן ו, האופנה

, מכאניות, נוקשות: יה קשורים לגוף השחקןועקרונות, התיאוריה של ברגסון מעוגנת בתיאטרון

 4114-1חורף -פול גוטייה לסתיו-אן'הקולקציה שעיצב ז .או צומח והמרה של האנושי בדומם

דוגמנית כניסתה של ה עם נפתחהתצוגה . באופן מושלם את שלושת העקרונות האלומדגימה 

מכסה השקוף למחצה  נעלי סטילטו מזהב וצעיף, כפפות לבנות 33,ושה בשמלה שחורה קטנהלב

, הדפס של פניה מופיע על הצעיףכש, יתה מצועפת אף היאיאחריה ה נכנסההדוגמנית ש. את ראשה

פניה של הדוגמנית השלישית היו . החולצה שלגופהמופיע על ם חלק גופה העליון העירווהדפס של 

 ת מריונטהותנועותיה המכאניות היו כשל בוב, וגם לא הודפסו, מכוסות לגמרי בצעיף אטום

הרגע הזה העמיד . לצופים לא ניתן שום רמז אם היא אנושית או ממוכנת. המופעלת על ידי חוטים

לאחר מכן נפתרת התהייה כאשר תצוגת האופנה ממשיכה עם . ורזככ, את הצופה בשלב התהייה

                                                           
 .Ohumorsמילה הלטינית  קורו במו, וףהומור קשור לנוזלי הג, אטימולוגית וקונספטואליתמבחינה  32

 
33
  LBD=Little black dressאלגנטית בעלת גזרה  השר לשמלהקהתנסח בשנות העשרים בר שאמושג של אופנה  הוא

אליבא , "כל אשה צריכה שיהיה לה אחת בארון הבגדים"ש ,שמלת קוקטייל ,הצהרים-שנועדה לשעות אחר, בסיסית
 .דשאנל
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י בדגמלבושות הן . גוטייה חושף את חלקי הגוף מעץ ואף עוטף ראש עץ בבד –של ממש בובות עץ 

על קולבים כבגדים , כבלים ומופעלות באופן מכאניבחוברות מסלול כשהן מליורדות אופנה ו

הדוגמנית האחרונה אשר מסיימת את התצוגה היא רפליקה מדויקת . מכבסהשל במסלול מכאני 

כי אם , הפעם זו איננה דוגמנית חיה. עם השמלה השחורה הקטנההחיה של הדוגמנית הראשונה 

מתנגשת , חפץ-הטרנספורמציה הזאת של דוגמנית חיה ההופכת לדוגמנית. כבלבובה נוספת על 

שלראות את , בתודעתנו עם ההרגל שלנו כצופים בתצוגת אופנה ו ד י ח , בבגדים שמוצגים ה

את ה יבאמצעות האסטרטגיה של הומור מפעיל גוטי. ולא באופן שבו הם מוצגים על המסלול

קומית היא כל מערכת פעולות : "בדיחה חזותיתם בעצ היזושסופית הכרה התודעתנו לקראת ה

כששתי אלה , הנותנת לנו אשליה של חיים עם הרגשה ברורה של סידור מכאני, ומאורעות

ביקורתית גיע לתובנה להגוטייה גורם לנו שאנו צוחקים ה עת אותב ,אבל (42' ע." )משולבות זו בזו

, לחפץ -באופן מילולי ופיזי  - נית\ןאת הדוגמרגילה להפוך אופן שבו התרבות שלנו לאשר ב

הוא \היא ,וככל חפץ אחר .נושא את הגחמות האבסורדיות שיוצרים מעצבי האופנהה ,ית\לקולב

 . להחלפהבקלות יתנים נ

זה , רוח הקומיתביסודה של השהוא , של גוטייה מצביעה על עקרון נוסף של הומור אופנההת תצוג

הקרקס ונשף התחפושות , הקרנבל, ם קומיים כמו הקומדיהגילומי. (Inversion) הפיכת הסדרשל 

(masquerade )ן מנובע אפוא הצחוק . נורמטיבי התהפךהעולם הסדר על ההנחה ש מבוססים כולם

של קרון הזה יאת הע הציגוהמעצבים ויקטור אנד רולף . על פיהם והתהפכהנורמטיבי אשר חוקיו 

 Upside"שכותרתה  4116קיץ -לאביבהם לשבקולקציה  באופן מילוליכמעט הפיכת הסדר 

Down" .פסיכולוגים טוענים . מלמטה כלפי מעלה" הפוכים"כל פריטי הלבוש והאביזרים עוצבו כ

של משיכת תשומת לב מוגברת ומתמשכת במהלך פענוח "שהומור הוא כלי תודעתי חזק ל

בשלב זה . תי עד כהכפי שהדגמ ,עצבי האופנה העכשווייםאת השיעור הזה למדו היטב מו 34",מידע

לה  שהיה כל כך מנוגד, ופנההגיעה רוח ההומור לאכיצד : מתעוררת שאלה משמעותית, של הדיון

בכדי לענות על השאלה הזאת יש צורך לחזור למשבר הגדול של האמנות  ?באופן אסתטי

 .המודרנית

 רוח הדאדא ומרסל דושאן

את כל אשר ניפצו , רסל דושאןלאמנות המודרנית באמצעות תנועת הדאדא ומ חלחלהומור 

 35"האמנות הרטינלית"הניתוק של דושאן מן . הערכים האסתטיים והאמנותיים שקדמו להם

ציורו  תלאחר דחיי. שלוהחזותית שימוש קונספטואלי במילולי באמנות להוביל אותו למעשה 

לדחייה  הסיבה הרשמית - מסלון העצמאיים בפאריז 0904משנת " 4' עירום יורד במדרגות מס"

כשהוצגה היצירה שעוררה ה ישערוריוה - 36הוא שוכב...עירום לעולם אינו יורד במדרגות"היתה ש

מארגני התערוכה דרשו שישנה את כותרת היצירה כיוון  - 0901בשנת  הנשק ביתבתערוכת 

גילה דושאן שהומור הוא כלי תודעתי עוצמתי להכנסת חידוש  -שלדעתם יצרה אפקט קומי 

                                                           
34
 M. Strick et al., (2010). "Humor in the Eye Tracker: Attention Capture and Distraction from Context 

Cues", The Journal of General Psychology, Vol. 137, No. 1, p. 38. 
35
בהתייחסו לאמנות חזותית המענגת את חוש , שלילי שטבע דושאןבעל הקשר מונח . דרך הרשתית= מילולית  

  .שאליה חתר, תמושגינות שהיא לעומת אמ ,הראייה
  

36
 (.reclining nude) "עירום שוכב"הריאליסטי ציור בהכוונה לתנוחה מוסכמת 
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 .את רוב טכניקות ההומור שהוזכרו לעילאפוא מבטאת יצירת דושאן  37.זועזע ובמיוחד

 לעצייר הוא שפם והזקנקן שב, 0909שנת מ L.H.O.O.Q יצירהמופיעה בתייחסות לגופני הה

חתימת  .כחתימה בתחתית הציור תבכבנוסף לארבע האותיות ש, רפרודוקציה של המונה ליזה

בהיותן ראשי תיבות של , כפולה ומשחק מלים שימוש בעקרון של משמעותהאותיות עושה 

והמפחית ההומור נוצר כתוצאה מהניגוד בין המשפט הגס ". חם לה בתחת"המשפט בצרפתית 

מצביעים על גם השפם והזקנקן . אמנותהפסגת יצירות  למנית עהזה על רפרודוקציה של יצירה שנ

שפירשה את המונה  ותתיאוריאחת הבכך התייחס דושאן לו, המגדר של הדמות המצוירתעמימות 

 . י'ליאונרדו דה וינצ, ליזה כדיוקן עצמי של יוצרה

( Fresh widow" )אלמנה טריה"באנגלית יצירה אחרת של דושאן שכותרתה ב מופיע אחרשימוש 

 French" )חלון צרפתי"של חלון בעל שתי דלתות המכונה מעץ גרסה קטנה זוהי  .0941-מ

window). את זכוכיות החלון בעור  ה דושאןסיכ, ה ותודעהיות של ראימוקסם מהתמ בהיותו

הצופה עם  והותיר את, חלוןה מבעד ליהראיפשרות אאת למעשה חסם אשר  38,שחור מבריק

יצירה זו היא גם הראשונה שעליה . משחק המלים שצלילן דומההכותרת מעוררת התהייה בשל 

שה בדיונית שהופיעה יא ;Rrose Sélavy))רוז סלאבי רחתם דושאן בשם הפרסונה הנשית שלו 

 דושאןש ,לואדימויים . 0940בשנת  (Man Ray)מאן ריי אמן האת מלראשונה בסדרת תצלומים 

, הלימה-אי ,עמימותכמו , חושפים עקרונות אחדים של הומור ,שהיבבגדי אבהם לבוש  צולם

פן שבו הוא מופיע בל האוא, אשהבו ככשמביטים בתצלומים קשה לטעות . וגופניות ,הפיכת הסדר

הלימה -אי, הפיכת הסדרתחושות של מעורר בצופה  39,עם ידיים נשיות לבוש-גבר חוצהכ

הסוגיה של עלה על הבמה את סדרת תצלומים זו היתה הפעם הראשונה שבה דושאן ה. ועמימות

 דושאן והרוח. ביצירותיו לאחר מכןלהופיע משיך הזה נושא ו ,לבוש כמכונן זהות מגדרית ומינית

שאותה המשיכו , הקומית הוא החוליה התרבותית המקשרת בין האמנות המודרנית והאופנה

   .    הסוריאליסטים, צאצאיו האמנותיים

 הסוריאליזם ואלזה סקיאפרלי

פרשנות "הוא הספר של פרויד תנועה הסוריאליסטית ה לשהחשובים  ההשראה אחד ממקורות

 ותודע ואל מחוזמאל הלא  תםבסיס לחתיר שהתיאוריה שלו שימשה, 0911משנת " החלומות

, הראש. מודחקותהמשאלות של הכאתר  הסוריאליסטית הגוף האנושי מיוצג באמנות. םהחלו

. חוקי החברהאת האני העליון ואת , גיוןיאת הה באתרמייצג , גוףבביותר  רםהאיבר הבהיותו 

 גוף שני צירי. הכרהה-של תתמייצג את האינסטינקטים הנמוכים , בגוף שפלהאיבר ה, הרגל, לומו

נעלים : באמצעות המטונימות המלבושיות שלהםבאמנות הסוריאליסטית קיצוניים אלו מוצגים 

מעלה מקס  (The Hat makes the Man" )הכובע עושה את האדם"הנודע שלו  זבקולא .כובעיםו

מדים שלו ה-ה דמויתנוקששהאחידות ה ,לדיון את סוגיית הלבוש הגברי (Max Ernst)ארנסט 

הכותרת היא . תחילת המאה העשריםהמודרני באינה יכולה יותר להגדיר את הזהות הגברית 

-והכוונה כאן לדו, "את האדם יםעוש יםהבגד"פרפראזה על האמירה הנודעת של מרק טוויין 

                                                           
37

 Da capo , Mass: CambridgeVol. 303. . Dialogues with Marcel Duchamp (1971). Cabanne, Pierre.

press, p. 69. 
38

nne D'Harnoncourt and Kynaston McShine A 'ר. כדבריו, "מבריק כמו נעלים"הוא התעקש שיהיה  

New York: Museum of Modern Art, p. 291.. Marcel Duchamp (1973). (eds.), 

39
 .הידיים היו ידי אשה 
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-חליפת שלושתעשרה התגבשה -במאה התשע. כאדם וכגבר, Manמשמעות של המילה באנגלית 

בין גבר המבחין  המעמדי וסימן הלבוש, של הלבוש הגברי לתקן קודריםהחלקים בצבעים ה

בעצם אשר , אדם-לגברהמתייחסת , ההומור שוכן פה בעמימות של הכותרת. היה הכובעלמשנהו 

ן יעמעל חים ונמומורכבת משרטוטי כובעים שנגזרו מקטלוג אשר  ,נעדר לחלוטין מהיצירה

 . מצוירים צינורות צבעוניים

ציורו בש, (René Magritte)סוריאליסט רנה מגריט ההומור מהופך רווחת אצל  טכניקה של

נקט  0942משנת  (La philosophie dans le Boudoir) 40"שינהחדר הבהפילוסופיה "

צמחו שדיים ולנעלי  לכתונת התלויה על הקולב -בטרנספורמציה של הבגדים לצורות אנושיות 

בציור משתמש מגריט בחפצים . שה הגופנית נעדרתיהאגם פה בעוד ש -העקב צמחו אצבעות 

 Dasכינה בשם אותה  – פרוידהזכיר ש "תמוכרה זרותה"מוכרים בכדי לעורר את אווירת 

Unheimliche
באמצעות  הנוצרתחושה זו  42.איכות מרכזית בשיח הסוריאליסטי תהיוהי - 41

מכותרת  שם היצירה מגריט נטל את. שה החיה ופריטי הלבוש הדוממים שלהיהבלבול בין הא

 שלהקשר מיני הזה לדימוי הכלאיים החזותי ובכך העניק , שערורייתי של המרקיז דה סאדספרו ה

 .ההכרה-היישר מתת המשאלה מודחקת הלקוח

אמנים הה עם דושאן ותרועעשה, (Elsa Schiaparelli)מעצבת האופנה אלזה סקיאפרלי 

עת בהיותה הראשונה שאתגרה את אידיאל נוד היא. מודעאופן סוריאליסטים הושפעה מהם בה

בראש וראשונה . שבירת מוסכמות והירארכיות של חומרים וטכניקותהיופי באופנה באמצעות 

 ראוי לציון השימוש שלה באסטרטגיות חזותיות שקודם לכן היו נחלתה הבלעדית של אמנות

הדגם . מימות והפתעהעבצופה עוררת המ (tromp l’oeil)טכניקת הטעית העין למשל  כמו, הציור

אשר כרגיל תפור מחלקי בד , הוא אשליה אופטית של צווארון מלח 0942משנת הסרוג של הסוודר 

, אינם אמיתייםאף הם  0910השמלה מסתיו בחזית והקפלים  החזה מתפרי, דומהאופן ב. שונים

 קרוע ממדיים בד-באמצעים דומחקה אשר  0911שמלת הקרעים משנת כך גם  ;כי אם מצויירים

. בגדהגוף וההגבולות בין ועמעום עירוב עם שלה בעיסוק סקיאפרלי מזוהה במיוחד . אמיתי

כובע "וב "כפפות הציפורנים", "כובע הפרופיל", "שמלת השלד"ביצירות כמו  וופיענות אלו הרעיו

סלבדור דאלי האצן הסוריאליסט שהיה תוצר של שיתוף פעולה אמנותי עם , המפורסם "הנעל

(Salvador Dalí). 

 הפאנק והאסתטיקה של אנרכיה

. סטית באמנות ובאופנהסוריאליתנועה השל הפאנק היא צאצא ישיר של ה צעיריםתרבות ה-תת

בקרב צעירים זועמים , ר'תחת שלטונה של מרגרט תאצ, היא צמחה בבריטניה של שנות השבעים

הפאנק גילם אפוא  .עוינות שלהםזעם וההרגשות לתיעול  ערוציםשחיפשו , פועליםממעמד ה

היה פאנק ה. למרוד בדרישות הסדר החברתי יעילוההומור הפך לאמצעי , מחאה פוליטית גלויה

, סכמות האסתטיות וקודי הלבושוכל המאת הפר כמעט כך שב, מרד מלבושי אולטימטיבי

                                                           
40
מאחר ששולחן הטואלט במאות , "חדר הטואלט"אבל נכון יותר לומר , זה התרגום המקובל באנגלית ובעברית 

 .הקודמות היה בחדר נפרד
41
 Uncanny מושג פרוידיאני של הרגע שבו משהו הוא בעת ובעונה אחת מוכר וזר. באנגלית.  
42
 Foster, Compulsive Beauty, MIT Press, Cambridge, MA, 1993, p. xvii. 
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 43,של הרוח הקומיתהם הנציגים האמיתיים  יסטיםהפאנק. בתולדות האופנהעד אז שהתגבשו 

הסמל . ם את רוב טכניקות ההומור שהוזכרו לעילישקפהתנהגותם ואורח חייהם הם מ, שםובלבו

את  ובגלמ ,לסמל ההומור שלהםגם  ךהפ, סיכת הביטחון, עמםמזוהה ביותר מלבושי ההחזותי ה

 ,שבמקורו שימש לרכיסת חיתולי תינוקות מבד ,האביזר. ייצוג באמצעות הניגודהטכניקה של 

. על הפנים מטרידשירט קרועות או פירסינג -חולצות טילים של אשימש אותם לחיבור 

, חוסר רגישותשל  של ברגסוןמבטאת את העיקרון האסתטיקה הכואבת של סיכת הביטחון 

ויויאן ווסטווד  שלהם בגדיםבתיווכם של מעצבי ה , הפאנקתרבות -תת.  ובמיוחד בהקשר הגופני

(Vivienne Westwood)  ומלקולם מקלארן(Malcolm McLaren),44 כזרז המושלם  השימש

, התשעיםבשנות השמונים ו, אחרי הפאנקהאופנה שנוצרה . לתהליך של חדירת ההומור לאופנה

הפאנק הפך  .את מאפייני ההומור שלושל הפאנק וביחד עמה החלה לאמץ את האסתטיקה 

ון המשפיע המוזיאלפאנק  הקדיש 4101 תבשנעד כדי כך ש ,מטבע אסתטי שגור באופנת ימינול

 :Punk: השנתית תואת תערוכ, המכון לתלבושות של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, לאופנה

Chaos to Couture;  התרבות על האופנה -חקרה את ההשפעה האסתטית של תתהתערוכה

    45.העלית העכשווית

 אפילוגמעין 

את מעצבי האופנה גילו  .העכשווית מאמר זה ביקש להציג את רצינותו של נושא ההומור באופנה

 שיווק מסחריהן לצורך , למשיכת תשומת לב תקשורתית ותרבותית יעילהאסטרטגיה כההומור 

כשהאדם צוחק ההגנות שלו משתחררות והוא נינוח . ואפילו ביקורתית ,לפרשנות תרבותיתוהן 

כמאפיין של באופנה הומור ופעת האני מזהה את ה. המביך והמרגיז, המוזר, יותר לקבל את החדש

לצחוק  פשר להתחילא, סוגיה רצינית ואאופנה התחום המשהוכחנו כי , עכשיו. בגרות תרבותית

 !עליה
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 .התרבות עצמה-מעבר לקהילה של תת, תקשורתית רחבה
45

 http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/punk 


