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 תקציר

ולעתים , שעשוע תדימוי או טקסט המעורר, המושג הומור המופיע במאמר זה מתייחס לתכונה של פעולה. ואופנה מזון, מאמר זה עוסק בקשר בין הומור
נובע ילוד הראשונים של ה ההנאה ביטויימאחד . מאז ימי קדםכבר צחוק ידוע הלבין  הובינ, בין מזון והנאההקשר . קרובות תוצאתה היא הצחוק

 ליצירתהעיקריים  םגורמיההומור הוא אחד מה. הנאה נוסף הינו הומור מקור. העיקרייםההנאה גורמי ממזון הוא אחד בוגרים המבקרב גם . ניקהמי
 אותומלווה  הוא ,אדםהחלק בלתי נפרד מחיי  הינוהומור אחר שהמ. תינוקות בסביבות גיל שישה חודשיםרב קהומור מתחיל להתפתח בהחוש . צחוק

האוכל  -הללו  םטיהיבה שני, צורים חברתייםי בני אדםהיות וב, היבטים חברתיים חשוביםלמזון . כל פעילות חברתיתכמעט בו ,חייםהבכל שלב של 
 –הומור מזון ואופנה -השלישית במשולש  צלעה. הומורה לב גםתמש כילהם בארבים המלווימפגשים חברתיים ב. יחדבאופן טבעי ים ברוח -וההומור 

בהתאם למוסכמות החברתיות של לבוש ואופנה של , זו מתייחסת תמיד לאנשים לבושים. קשורה אף היא לאינטראקציה החברתית האנושית, אופנהה
 .אופנההקשר שלו לומכאן  ,הומור קיים אפוא בכל היבט של חיינו. החברה

 שנות השמונים של המאה הקודמת הפך מאז. חדשות אסתטיות גישות ולהציעקיימות  נורמות לאתגר ההומור הוא של החשובים התפקידים אחד
 רתיותחב מותבאשר למוסכ שאלותבהעלותו , תצוגותבקולקציות וב ,עצמם בגדיםב פורץ מוסכמות נושאל אופנה בתצוגות הומור של השילוב

של  תיהשליש והובילה לשילוב של הצלע, בתחום האופנה יוצרים בבקר עניין עוררה צחוקגורמים לבני אדם ל הומורו מזוןש הידיעה .ותרבותיות
 ןומז ,הומור :הללו המרכיביםמשילוב שלושת עולים ה אסתטייםהו פילוסופיםה, פסיכולוגייםהדן בהיבטים  זה מאמר. אופנהה - שנדון בו משולשה
 .אופנהו
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