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 שלוש הנאות חברו להן יחדיו

 הומור מזון ואופנההקשר שבין על  
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**
 

 

 תקציר

המושג הומור המופיע במאמר זה מתייחס לתכונה . ואופנה מזון, מאמר זה עוסק בקשר בין הומור

בין הקשר . ולעתים קרובות תוצאתה היא הצחוק, שעשוע תדימוי או טקסט המעורר, של פעולה

הראשונים של  ההנאה ביטויימאחד . מאז ימי קדםכבר צחוק ידוע הלבין  הובינ, מזון והנאה

הנאה  מקור. העיקרייםההנאה גורמי ממזון הוא אחד בוגרים המבקרב גם . ניקהנובע מיילוד ה

הומור מתחיל החוש . צחוק ליצירתהעיקריים  םגורמיההומור הוא אחד מה. נוסף הינו הומור

חלק בלתי נפרד מחיי  הינוהומור אחר שהמ. תינוקות בסביבות גיל שישה חודשיםרב קלהתפתח ב

היבטים למזון . כל פעילות חברתיתכמעט בו ,חייםהבכל שלב של  אותומלווה  הוא ,אדםה

 -האוכל וההומור  -הללו  םטיהיבה שני, צורים חברתייםי בני אדםהיות וב, חברתיים חשובים

 צלעה. הומורה לב גםתמש כילהם בארבים המלווימפגשים חברתיים ב. יחדבאופן טבעי ים ברוח

קשורה אף היא לאינטראקציה החברתית , אופנהה –הומור מזון ואופנה -השלישית במשולש 

בהתאם למוסכמות החברתיות של לבוש ואופנה , זו מתייחסת תמיד לאנשים לבושים. האנושית

 .אופנההקשר שלו לומכאן  ,הומור קיים אפוא בכל היבט של חיינו. של החברה

 אסתטיות גישות ולהציעקיימות  נורמות לאתגר ההומור הוא של החשובים התפקידים אחד

 נושאל אופנה בתצוגות הומור של השילוב שנות השמונים של המאה הקודמת הפך מאז. חדשות

 מותבאשר למוסכ שאלותבהעלותו , תצוגותבקולקציות וב ,עצמם בגדיםב פורץ מוסכמות

 יוצרים בבקר עניין עוררה צחוקגורמים לבני אדם ל הומורו מזוןש הידיעה .ותרבותיות רתיותחב

 זה מאמר. אופנהה - שנדון בו משולששל ה תיהשליש והובילה לשילוב של הצלע, בתחום האופנה

 :הללו המרכיביםמשילוב שלושת עולים ה אסתטייםהו פילוסופיםה, פסיכולוגייםהדן בהיבטים 

 .אופנהו ןומז ,הומור

 .יצירתית חשיבה, אופנה תצוגות, צחוק, אופנה, מזון, הומור: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 
 ו חיפה ומכללת סמינר "המרכז האקדמי ויצ. מרצה בכירה לאופנה ועיצוב במה ר אורנה בן מאיר"ד * 
 . הקיבוצים    

 . ניברסיטה הפתוחההמכללה האקדמית אשקלון והאו, מרצה לתקשורת והומור אריה סובר' פרופ** 
 לחקר  מדעיכתב עת : עורך ראשי של כתבי העת הומור מקוון , ר האגודה הישראלית לחקר ההומור"יו   

 .Israeli journal of humor research -ההומור ו    
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 מבוא

 משתף, קבוצה חברתית מסוימת עם ההומזה אדם. בחברהתלבות שהב מרכזי מרכיב ינוה הומור

, אתיקה, תרבות, תקשורת :כגון שונים חיים ימם ביטוי בתחוהמקבלי ,חברה ערכים עם אותה

שיקוף ערכים , הראשונה: מרכזיות חברתיות פונקציות שלוש יש הומורל. אסתטיקה ועוד, חינוך

אמצעי ביקורתי באמצעותו כהומור , השניה; הצוחק אדםהחברתיים של הקבוצה אליה משתייך 

 ביטוי הוא מההומור נובעה הצחוק כאשר, הקבוצהנורמות של החברה מענישה את מי שסוטה מה

 זכתה  שלא, הומורה של השלישית הפונקציה .(Bergson, 1981: 126) ביקורת אותה של קולי

 בניגוד, כלומר. נורמותל גבולות ש ורלשב ההומורשל ת כולהינה הי, חקרמבמספקת  לב תשומתל

של הפונקציה השלישית , משותפים ערכים ולשמר לגבש םשמטרת, הקודמים התפקידים לשני

 .ותקודממסתמנת כסותרת את השתיים הההומור 

 

 חוסר. המקובלות הנורמות את נוגדיםה חריגים הצגת מצביםלהומור חיי היומיום משתמשים בב

 הליכיםת ליעלהפ האדם את מאלץ, צפויהאו וכר מה למו הדופן יוצאשל הזה ה מהליהה

 ועצמ את מוצא ואה שבהן לנסיבות הגיוניים פתרונות ועצמל לספק דיכ דופןי יוצא קוגניטיביים

(Moreal,1983: 43; Davies, 2012; Forabosco,1992; Sover, 2009). בספרוThe act of 

creation  , לא ו יצירתיות בדרכים פועלת הומור של במצב חשיבהש קסטלר ארתורטוען

 ויצירות חשובות מדעיות תגליות, לטענתו .אמנותהו מדעבדומה למתרחש בתחומי ה, שגרתיות

דומה ש רכיבים תמחברה ,חשיבה של השראה מעורריו דופן יוצאי הבזקים פרי הן גדולות אמנות

 הינו הפתרון. לפתור אמור שהאדם בעיה כהצגת ההומור את תופס קסטלר. קשרם ביניה איןכי 

החשיבה  .אמור להיות ביניהם קשרהיה לא  טבעי שבאופן ,חשיבה מסלולי שני ביןבחברו , יצירתי

 בשםקסטלר  על ידימכונה זה  תהליך מחשבתי .דרך לחבר ביניהםאת ההיצירתית מוצאת 

 .(Koestler,1964: 27, 44-67) ביסוציאציה

 

 ,אם כןהוא  1תיוהאמנובהיותה חלק מהשדה האסתטי של , אופנהבכן השימוש בהומור באמנות ו

הומור חלחל לאופנה באמצעות החיבור לאמנות ה. וויתהעכש תרבותב הצעה לאסתטיקה חדשה

באמצעות שיתוף הפעולה היצירתי בין מעצבת האופנה אלזה , מאיר-לטענת בן, המודרנית

מרט , אן קוקטו'ז, והאמנים הסוריאליסטיים סלבאדור דאלי (Schiaparelli)סקיאפרלי 

תבנית  מעמתתשבדיחה  נתדגלאס טוע(. Ben-Meir: 2013, 155-156)ומאן ריי , אופנהיים

של  מחודשת יצירתיתפרשנות  מעוררים הם יחדבו ,מקובלת אחת עם תבנית מקובלת אחרת

שבהן  אופנה בתצוגות קעסומתכוון ל זה מאמר (Douglas, 1991: 304-306). םם חברתייקשריה

ת לעתים הבגדים עצמם מכילים יסודו. הבגדים ומאופני הצגתםמ פרדנ בלתי חלק מהווהההומור 

ולפעמים המקום , הדוגמניות מעוצבות ומבוימות הוא הומוריסטי דרך שבהיש וה, הומוריסטיים

 כל. מצוי במצבי הומורהיוצר את חוסר ההלימה הוא האו התפאורה שבה נערכת התצוגה 

                                                             
1

בשנת . ובבלוגוספירה דיון בשאלה האם אופנה היא אמנות, במדורי האופנה בעיתונות, חרון מתנהל במחקרבעשור הא
בהקשר למחקר  ".אופנה ואמנות" במילאנו כנס שנושאו היה  Università Cattolica del Sacro Cuore -התקיים ב 8002

 Kim, Sung Bok. "Is fashion art?." Fashion Theory 2.1 (1998): 51-71. ,Stern, Radu, et al. Against' ר
fashion: clothing as art, 1850-1930. Mit Press, 2004. 

 Sanda. "Fashion as Art; is Fashion Art?." Fashion theory 11.1 (2007): 25-40.,Miller 
Geczy, Adam, and Vicki Karaminas, eds. Fashion and Art. Berg, 2013.  . 
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 הצופים את ומאתגרים ,ופילוסופיות אסתטיות שאלות ליםמע הללויוצאי הדופן  הביטויים

פענוח המצב החדש . יםהולמ יםקוגניטיבי ותפתרונלהם  ולמצוא ,םעימ התמודדים למבקשה

 .מצבים אלוהנשמע ב, בתוצר הקולי של צחוקאם על ידי חיוך או כהומור מקבל את ביטויו 

 

 הומור ומזון

ושיבחתי אני את "קוהלת  בספרזה מופיע ההקשר . יומין עתיק ומזון הינו צחוק בין הקשר

לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו כל ימי  כי אם, השמשהשמחה אשר אין טוב לאדם תחת 

מתאר הומרוס את ההנאה באופן דומה  (.טו, תהילים ח) "חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש

 :Darwin,1874)" הרעננות של שמחתם השמימית לאחר המשתה היומי שלהם" :של האלים

 ת בסימנים הראשונים של חיוך על פניותינוק ניתן לראולידתו של מספר ימים לאחר . (213

 החיוני כל כך לקיומו ,יניקת המזוןמ הוא מפיקש סיפוקהבטא את המ

 (Valentine, 1936).  אכילה ושתייה  לשבהקשר חיוך ואף צחוק מופיעים לאורך חיי האדם

ניתן לשמוע , ת תקרובתאירועים חברתיים בהם מוגשבסעודות וב, במשתאות. ערבים לחיך

אינטראקציה של הלק אינטגרלי הוא אפוא חהומור  .קרובות צחוק המלווה את האכילה לעיתים

 . האנושית

 

 הומור ומזון בתצוגות אופנה

מחקר ה. מזון ואופנה, הומור: עילחוקר את החיבור בין שלושת הנושאים שהוזכרו להמאמר 

 Jeremy)סקוט  רמי'ות מאת מעצב האופנה האמריקאי גשונתצוגות אפנה שלוש בניתוח מתמקד 

Scott). המרכיבים  שנישלו עם אלא החיבור  ,לכשעצמוההומור  ונאינ ןהייחודיות של שלושת

-חידוש פורץהזה בין שלושת המרכיבים מהווה הייחודי אנו טוענים שהחיבור . אמורכ הנוספים

ת המכסה את גוף האדם ומייצג חיצונית מסכה הווהמהאופנה  ,טבעהמעצם  .האופנה דרך בתחום

 .אל המעיים הפהדרך , גוףלפנים ה מתחברה רכיב הוא, זאת לעומת, מזון .כלפי העולם אותו

יוצר , החיצוני והפנימי, שלכאורה מייצגים שני עולמות שונים ,החיבור בין שני המרכיבים הללו

יצא  האחרון בעשור. הלאשני למשלו  ךמוסיף נופ, הומור, ישהמרכיב השלי .יוצא דופןחדש ומפגש 

 ,Ben Meir) מובילים אופנה מעצבי של התצוגות מסלולי אל וכלהא צלחתתוך מ מזוןהושא נ

, אנושייםהיסוד ה צרכיסיפוק מ הרצון שביעותנקשר לה, קולינריה נושאה. (151-160 :2013

בעת המחקר  ,לזהותהיה הדגמה מצוינת לכך ניתן . רהומואסטרטגיה של ב עיתים קרובותבוטא ל

בהן נוכחותה של התמה , 4102 סתיול האחרונות תצוגות האופנהב, לקראת מאמר זה

 .העכשווית אופנהמעולם הדימויים של החלק אינטגרלי  ההיותעל רור יבבה הצהיר תגסטרונומיה

קארל  והמעצב הראשי שלאשר , שאנלבית האופנה הייתה זו של מיוחד בת מדוברתצוגה 

 ענקלסופרמרקט , בפריז  (Grand Palais)פאלה ןגראהאת מוזיאון  ה קסםטמבכהפך , לאגרפלד

 צעדו, שלטי ההכוונהלצד ו, מעבריםב, בין המדפים 2.בלבד למשך יום אחד ,וענין לכל דבר

משטיחוני החל , אפשרי על כל מוצר שאנללוגו של סביבן התנוסס האשר מכל עבר כ ,דוגמניות

הוסעו על ידי  מרקטעגלות סופר. מה לאו ,ביצים, פירות ,ירקותעל ואפילו , יפס'דלת ועד שקיות צ

                                                             
2

קרל כאשר , 8002תיבת מאמר זה הופיע פיתוח נוסף של התמה הקולינרית בתצוגת האופנה של שאנל לסתיו בעת כ
 .כבכל ביסטרו אמיתישל ממש בו הוגשו שתיה ואוכל , גראן פאלה ביסטרו צרפתי לכל פרטיומוזיאון הלגרפלד הקים ב
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האיקוני בנוסח  ,מרופדה עורה תיקי מיוחדבבלטו כש, ים שוניםבעיצוב םיתיקאחזו בש הדוגמניות

 עם, ילון שקוףינשל ריזות ואקום אבכשהם עטופים עוצבו ר באופן אבסורדי שא 3,של שאנל

ת רומדפים כשהן סוקהדוגמניות פסעו לאורך ה. "עגלבשר " :בצרפתיתעליהם  המכריזהמדבקה 

ל היה כשרושם ה. מרקטלעגלות הסופר םומכניסות אות ,םאחדיפעם בוחרות מדי , מוצריםאת ה

בולט  לימהבחוסר העמדה למרות שהתצוגה עצמה  ,יטיפוסי שכונת בסופרמרקט יומיומיתסצנה 

 ששימרגיל ו יומיומי סופרמרקט בעל ההקשר הצרכניה .מוזיאון הגראן פאלה, מקום שבו הוצגהל

אינה בוודאי שו ,יומיומיתאינה כלל ש ,ויקרה אופנה יוקרתיתבגדי של  תצוגהתפאורה לכלמעשה 

שדופות הגו לא הצעירות והדוגמניות , יתר על כן .כמו מוצרי מזון בסופרמרקט ,לכל כיס שווה

ת לנוכחודוגמא שנייה . ותאכילבלבטח לא ו ,ייצורוו רכישת מזוןבעוסקות הות רגילנראו כנשים 

בית האופנה עבור  4102סתיו לרמי סקוט 'ג יצרש ית הבכורהקולקצי התמה הקולינרית היתה

שכונה , (Franco Moschino)מוסקינו  פרנקו, מייסד המותג .המשךהרחבה בשתידון ב, מוסקינו

בעיצובים השנונים  נודעוהיה  שנות השמוניםהחל מפעל , של האופנה האיטלקית" הילד הסורר"

הומור נקטו באסטרטגיה של שהמרכזיים נציגים נחשב לאחד הר טוענת שהוא מאי-בן .שלו

-Ben Meir, 2013: 155) יאלזה סקיאפרל, חלוצת המגמה בהיותו ממשיך של ,יתמודרנבאופנה ה

, 0191סתיו שעיצב לקט 'שמלה וזמערכת המודגם בפרנקו מוסקינו ני להאופיההומור  (156

מערכת המילולית עם  כותרתשילוב של הה .Dinner Dress and Jacket שנשאה את הכותרת

עליה שעם שוליים רקומים לבנה  שולחן מפית העשוילבבית שמלת סטרפלס שחורה עם  -הלבוש 

, כפות, של סכינים "לולאות"עיטור וזהב  מכפות שחור עם כותפותבולרו קט 'וז ,ם זהב"סכומונח 

, ערבשל חליפת ההגברי קוד הלבוש עם ( visual pun)חזותי  יםמיל-משחק יצר -זהב  מזלגותו

שפת הלבוש של הגבר קוד לבוש מחייב זה היה חלק מ 4.(Black tie) "עניבה שחורה" המכונה

 ,תהעיצוב של מערכת לבוש נשי. מאה העשריםהמשך בהחל מהמאה התשע עשרה ובהמערבי 

יוצרים  מזוןם המעולם "של סכונוטלת רכיבים ו, יגברקוד לבוש לכותרת המתייחסת המלווה ב

 .הומורביא בעקבותיו המ ,דיסוננס קוגניטיביביחד 

 

 ממצאים

מוסקינו  בית האופנהלרמי סקוט 'עיצב גשהאמורה הבגדים שנראו על המסלול בתצוגת האופנה 

איקונוגרפיה ב יםמשולב ,אנק פוד אמריקאי'גדימויי נראו כמוטציה היברידית של , 4102סתיו ל

 לצהוב ש-אדוםצבעי השל המוכר  צירוףאת הניתן היה לראות שם . נלשאבית משל אופנת עילית 

הומרו אלו  ;הקשתות הצהובות, הםשל נודעהסמל המסחרי יחד עם ה, דולנדס'מקהמזון  תאגיד

 .האות הראשונה של בית האופנה, Mצורת האות ב, המוטיב האיקוני של מוסקינו, דימוי הלבל

ים שכוונתם דגשהמשפטים המו דוגמת - יחזותילים מ-משחקבשיטה המוכרת של נקט כאן סקוט 

 של ההכלאבאמצעות  - קריקטוריסטים עושים בה שימוש רווחת ההומור שולהבליט את טכניק

 .ה גבוההת של אופנלבושיסתטיקה המעם האהנמוך מוכר של מותג המזון המהיר -כך-להדימוי הכ

במיוחד בשדה  ,יעילותהת הרווחת בזכו ,הפתעהצעות הטקטיקה של מנוצר גם באההומור 

 ,Ludden, Geke DS, Hendrik NJ Schifferstein, and Paul Hekkert, 2008, Ludden)העיצוב 

                                                             
3

 .8.22התיק המקורי של שאנל המכונה 
4

שנחשבה לקוד לבוש פורמלי של הגבר המערבי החל , צה הלבנה ועניבת הפרפרהכוונה לחליפה השחורה עם החול
 .חגיגיים מסוימים-טכסייםוגם כיום באירועים , במהלך מאה עשרים, מהמאה התשע עשרה
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Geke DS, et al., 2012). מפלסטיק עם קשיתקוקה קולה הכוסות האריזות הזולות של , כך ,

 "דרגהועלו בה" ,דולנדס'מקשל  "Happy Meal Box" והקופסה המפורסמת, יפס'הצ קרטון

אף אחת הדוגמניות  .האיקוניתיק שאנל וסח בנ ,שרשרת-עם ידיתלתיקי עור יוקרתיים הפכו כש

מונח כמזון על מגש , חדשכלאיים הצהוב עם לוגו ה-בצבעי אדום ,הכזתיק כשצעדה על המסלול 

 זההיה , ההיבט המסחרין מ. במזנון מזון מהיר אמריקאי מלצריתהיתה מו כ, יהזרועותנשאה בש

 5,בעולםהמפורסם ביותר הגלובלי פנה יוקרתי עם מותג המזון המהיר ומבריק לשלב מותג א צעד

 ,במיוחדזאת  6.הומורהאסטרטגיה של באמצעות , מיליארד דולר 24-ב 4102ששוויו הוערך בשנת 

דונלדס 'מק תאגידחשוב בקמפיינים השיווקיים של מרכזי והומור הוא מכשיר לאור העובדה ש

דמות הליצן  מו למשלכ ,דימויים הומוריסטייםשפה של ליוני דולרים ביצירת ימהמשקיע , עצמו

 "דונלדיזציה'מקאסטרטגית "בשם  ההמכונ, McDonaldland -ו דונלד

 (McDonaldization)  (Boje et. al., 2004). כפי שציינו לעיל ,אופנתי-תרבותיהמן ההיבט  גם, 

 תהחל את קריירש, סקוטרמי 'ג, בעשותו כךו, תגיסד המוימסימן ההיכר של , כזכורהומור היה 

את  בתצוגת הבכורה שלוהמשיך , יורקי של בית האופנה-הניו סניףהאופנה שלו כמתמחה ב

 . המותגמורשת 

 

 לישמש ככהוא מ עת האותוב, תקשורתית הוא כלי יעיל לחשיפה חזותיתכאן הומור ה, יתר על כן

 מהירה מזוןאת המשווה ה ,מוקד הדיון הציבוריהמצוי ב ,עכשווי נושא של לכאורהביקורתי 

את וורנר סומברט  היסטוריון הכלכליההגדיר כבר בתחילת המאה העשרים  .מהירה לאופנה

על ההצבעה  .(Sombart, 2004: 316)" הילד המועדף של הקפיטליזם"בתור האופנה 

תצוגות ט ברמי סקו'גועושים קרל לגרפלד ש, הקפיטליסטית של צריכת מזוןהפרספקטיבה 

מקורה במילה , טוענת מרגרט ויזר, צרכנות לכשעצמה .מכוונת ה מקרית אלאנאינ, שלהם

ה ל י כ  :א

אתה . הכלכלנים המודרניים אוהבים את המטאפורה של המזון לרכישת דברים"

-ההכרח הבלתי. והתיאבון שלך מתחדש בזמן לכל ארוחה, אוכל שלוש פעמים ביום

כאילו  – פוא לכל הדברים שאנו רוכשיםא םנגמר של התשוקה למזון מיוש

. הדיסקים והתיקים נעלמים בתוך הקיבה שלנו ואנו זקוקים ליותר מהם, המכוניות

התשוקה הבלתי מוגבלת שהיא מרכזית לפוסטמודרניזם עושה את הסימבוליזם של 

    Vizer, 1999 .7)) ."מגרה ביותרהמזון 

בה לבטא היא לפיכך גילום מושלם , לחידוששלה  תאווההו דיתמקה של שינוי מעם הדינמי ,אופנה

התרבות המערבית היא במצב תמידי של  .לסיפוק מיידיהעכשווית נו תרבות אובססיה שלאת ה

הדגם : "אותו-לרכוש-שחייבים"אותו חפץ נחשק , החדש (IT)" זה"צורך מלאכותי לפריט ה

ו גם כותרות החדשות כמ, בתקשורת צצוש םטרייהידוענים ה, ל טלפון חכםבשוק שהאחרון 

במיוחד בתחום , אנו צורכים חידושים בכל היבט של חיינו. הצהובותרצוי ו ,המסעירות, האחרונות

                                                             
5

 .'וכו" גאון", "מבריק"בבלוגוספירה העתירו על סקוט מחמאות כ  
6

רך דין קנדי שתהתה על ההיבט החוקי של באחד הבלוגים הנחשבים בתחום האופנה הופיעה כתבה מאת עו 

 http://www.businessoffashion.com/articles/news-' ר. הכלאת שני הלוגואים של שני המותגים
trademark-naldsmcdo-dilute-analysis/moschino . 580025009 נדלה בתאריך. 

 
7

 .מאיר-אורנה בןמאת ית מאנגלהתרגום  

http://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/moschino-dilute-mcdonalds-trademark
http://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/moschino-dilute-mcdonalds-trademark
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מהיר וזה מודגם באופן המושלם ביותר במטאפורה של מזון ,  (Jorgan, 2010: 18-21)החזותי

 .הואופנה מהיר

 

 שיווק כאסטרטגית משמשן הוא ועל כ, ומזון אופנה יויחד שלבל יעיל בקד, אפוא, הוא הומור

אנו בעצם לא צריכים , באופן מוחלט: "מאשרים זאתסקוט עצמו רמי 'גדבריו של . מתוחכמת

הכך שאתה צריך שתהיה לך ]...[ יותר בגדים  ב י זה לעשות אותך , עבורי. לרצות דברים 8 ס

, סקוט הזאת שעליה דיבר" סיבה"האפוא הומור הוא  9."זה קשור להומור, ובשבילי, שמח

 ,זה הומור, כן על יתר .המוצגים האופנה לפריטי תשוקהה את לטפח היא העיקריתמטרתה ש

 עלאו סאטירה  יקורתווה באופן מחוכם כבמוס ,להשתוקקות שלנו תמידיה לתיאבון שמופנה

 אינטרנטאתר בית האופנה בב השיק סקוט, במילאנו זאתה התצוגה לאחר מיד .הצרכנות מעשה

 וכיסויי שמש משקפי, נעליים כגון תואמים זריםיאב עם יחד, המהיר אופנה פריטי של אוסף

 אחדב. תממוצעשל לקוחה הישג יד רחוקים מהפריטים הללו היו מחירי  אפילו .חכמים טלפונים

 10.חמש מאות פאונד בסך שלמהקולקציה הזו מלאה לבוש  תשל מערכ עלותושבה ח הבלוגים

ם לאלו שמקבלי" לעג"ב היוקרתי האופנה בעלי בית את שימוהא דונלדס'מק עובדי, אירוני באופן

 שלמחיר שמלה אחת שכ ,כאלו לעצמם בגדיםרכוש ל יוכלו לא ו לעולםאיתש ,מינימום שכר

 ולעשות ממנו זול משהו לקחתמדובר ב" במילאנו לכתבים אמר סקוט 11.אלף דולרכ אוה מותגה

והקולקציה הפכה , לתה כהצלחהשלו התגהאירונית הבחירה  12".לנצח מוקיר שאתה משהו

 ,שירט פשוטה-חולצת טיל, מוצר צריכה נוסףהפך באופן אבסורדי לנושא הלעג . כלכלי ללהיט

אני לא יכול ": עם הכיתוב הבא 13,(www.etsy.com) אטסיי האינטרנטהשיווק שנמכרה באתר 

ל להרשות לעצמי לקנות מוסקינו ב ם שקופסת ולהעמיד פני דולנדס'מקאני יכול ללכת ל 14 א

  . (Douglas, 1991: 61-82)"האייפון שלי כיסויא יה יפס שלי'הצ

 

 הומור כאמצעי להצהרה תרבותית

 כהצהרה, נוספת והיא למטרה סקוט משרת אתלמזון הנקשר  בהומור השימוש כי לטעון ברצוננו

 מאשר יותרהוא , אנושיקיום הה של הפיזיולוגי להיבטיוני ח שהמזון למרות .חתרנית תרבותית

, רבים מחקרמאמרי ב וסוציולוגים אנתרופולוגים הדגישו שכבר כפי, לגוף ודלק תזונהרק 

 השנים  במהלך שפורסמו

((Levi–Strauss,1969; Mennell, 1992; Mäkelä, 2000: 7-18. חוקרי, אנתרופולוגיםה בין 

 הוא" מזון"למילה  משתמשיםהם שבו  הביטוי, ב"בארה במיוחד, והאתנולוגים פולקלורה

                                                             
8

 .הדגשת המחברים 
9

 out-selling-is-fashion-s-mcdonald-schinos07/mo-03-http://www.businessweek.com/articles/2014' ר 

 .95258004 נדלה בתאריך 
10

 בתאריך נדלה clothing.html-mcdonalds-http://www.thefashionpolice.net/2014/02/moschino' ר 

 95258004. 
11

Fast-McDonalds-working-ionablefash-2572180/Theres-http://www.dailymail.co.uk/femail/article- 'ר
collection.html-capsule-new-earners-wage-minimum-mocking-Moschino-accuse-employees-food  . נדלה

 .0250058002בתאריך 
12

 Vanessa Wong 00' הערה מס
13

נדלה . https://www.etsy.com/market/mcdonalds_t_shirt' ר. דונלדס'יחד עם עוד חולצות משעשעות של מק
 .95258004 בתאריך 

14
 .הופיע באותיות רישא 

http://www.businessweek.com/articles/2014-03-07/moschinos-mcdonald-s-fashion-is-selling-out
http://www.thefashionpolice.net/2014/02/moschino-mcdonalds-clothing.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2572180/Theres-fashionable-working-McDonalds-Fast-food-employees-accuse-Moschino-mocking-minimum-wage-earners-new-capsule-collection.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2572180/Theres-fashionable-working-McDonalds-Fast-food-employees-accuse-Moschino-mocking-minimum-wage-earners-new-capsule-collection.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2572180/Theres-fashionable-working-McDonalds-Fast-food-employees-accuse-Moschino-mocking-minimum-wage-earners-new-capsule-collection.html
https://www.etsy.com/market/mcdonalds_t_shirt
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'Foodways', נה יאחת המשמעויות ה 15.הקולינרי הנושא של התרבותית המשמעות את תארמ

הבריטים קוראים " :סלכפי שביטא אותה מישל קורטא ,ההשתייכות הלאומית המיוחסת למזון

, 'אוכלי האורז'והיפנים מכנים עצמם , 'אוכלי הצפרדעים'הצרפתים , 'אוכלי הבקר'לעצמם 

על . איאמריק מוצרבמובהק כ מזוהה מהיר מזון .(Korthals ,2008)." אחרותכמנוגד לתרבויות 

וצגו גם מותגי מזון ה, דולנדס'מק עיצוביבנוסף ל, 4102לסתיו  המסלול של תצוגת מוסקינו

, (שוקולד) Hershey`s, (דגני בוקר) Fruit Loopsן כגו, בלעדיים יםאמריקאישהם  ,אחרים

Cheetos (חטיפים) ,הם .אמריקאים-לאעל ידי ים זוהמ בלתי ,חריםארבים ו, (בירה) באדווייזר 

ות גופ על וכריותס עטיפותשנראו כ, משימעל שמלות ערב דיגיטליים  ענק כהדפסיהופיעו 

ליין החזותי של התצוגה היה הדפס דיגיטלי עצום ממדים של תווית רכיבים ' הפאנץ .הדוגמניות

שהופיע  – Frito-Lay Potato chipככל הנראה של  – מסוים תזונתיים של מוצר מזון אמריקאי

בספרו המשפיע . בסיום התצוגה, דווקא על שמלת הכלה הלבנה והתפוחה גרוטסקיבאופן 

שהם , מיםוס היומיומי של סוגי מזונות מסויבמית( Barthes)דן רולאן בארת , מיתולוגיות

 : על ידי האמריקאים ושנוכס ,יםהצרפתייפס 'הסטייק והצסוגי מזון אלו הם . מסמנים לאומיים

שאמנם נפגע כיום עקב )זהו נכס צרפתי ]...[ הסטייק הוא בצרפת מרכיב בסיסי "]...[ 

אין מצב של חסר שלא יביא , כמו בנוגע ליין(. פלישתם של הסטייקים האמריקנים

הוא עוקב אחר המדד של , כמאכל לאומי. ]...[ את הצרפתי לחלום על סטייק

, ברזל-נכס צאן, הוא בשר מבשרו של הלוחם הצרפתי:  ]...[ יםהערכים הפטריוטי

בהיותו מקושר בדרך כלל עם . ]...[ שאינו עובר למחנה האויב אלא באמצעות בגידה

יפס הוא נוסטלגי ופטריוטי כמו 'הצ: הסטייק מעביר להם מזוהרו הלאומי, יפס'הצ

וידע , מית שלנואת הסימבוליקה הלאו[ קסטרו]יפה הכיר הגנרל . ]...[ הסטייק

 (011-010 :0119 ,בארת) ."'צרפתיות'יפס הם הסימן התזונתי של ה'שהצ

 

צג יאמור לי, טעם של והומוגניות, סטנדרטיזציה, מהירותאופיין במה, אמריקאיה מהירה מזוןה

 הצגה מכוונת של ידי על. של מטבחי אירופהפרקטיקות הגסטרונומיות לאת ההיפוך הישיר 

, באיטליה מילאנועיר ב אופנה בתצוגת ,מעובד תעשייתי מזון שהם ,ייםאמריקא-ם כלמוצרי

ה פרספקטיבה דרךזאת  עשה הוא .חדשה מלבושית-אסתטית על הגמוניה הכריז סקוט

, באופן מילולי כך על הכריז למעשה סקוט. שעשועבעזרת הנשק הידידותי של ה, הקולינרית

טלקית אך יאני לא דובר א: "תצוגהם ההשתחוויה בתועת הב שלבש חולצהטקסט שנדפס על הב

: קשרה במספר רבדיםית המודפסת הזאתל האמירה ההיבט ההומוריסטי ש ".אני דובר מוסקינו

פרנקו , שהיתה טיפוסית למייסד המותג, ה לטקטיקה של הומור מילוליהתייחס אהי, הראשון

מוסקינו פרנקו  צדמ, בעברהומוריסטית לתגובה  המזירגם היא  ,ה עתבאות .כזכור ,מוסקינו

 תמוכרשגולמה בתווית ה ,האופנה האיטלקיתעל זהותה של למאבק , עצמו

 ""Made in Italy ,בעולם כולו ת האיטלקיתוצרתאיכות התקן ל-תוהיום  עדמשמשת ה 

                                                             
15

כשהנשיא פרנקלין רוזוולט יזם , מקורו בתקופת השפל הגדול של שנות השלושים בארצות הברית Foodwaysהמונח 

המונח מתייחס . וחיי פולקלור ותרבות של אמריקאים מתפוצות שונות ,פרויקט של איסוף עובדות שנוגעות למסורות אתניות

 .לקשר בין התנהגות הקשורה למזון ודפוסי שייכות של קהילות תרבותיות בחברה
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 (Frisa ,2014: 29). על  איטלקיתה אופנהנאבקה ה והתשעים של המאה העשרים השמונים בשנות

מול ההגמוניה ארוכת השנים של אופנת  ,תמשמעותי תלאומי וכחותנכבזירת האופנה מקומה 

את האופנה האיטלקית המציאה  . ,Reinach, 2010: 203-215; Da Cruz)4112)16העלית הצרפתית 

 לידי באה זו". האיטלי של עשירהוהאמנותית התרבותית המורשת העצמה מחדש בהסתמכה על 

לקראת  אינסטינקטיבית התקדמותתוך , יטלקיהא רנסנסיוקרה של הל במחוותמיוחד ב ביטוי

ויכולת להמציא מחדש , מגוונות תומודרניסטיות אסתטידרך טקטיקות  האופנה של גלובליזציה

יצר על  מוסקינו פרנקו (Da Cruz, 2004).  "פרסוםמסעי קידום ודימויים אידיאליים באמצעות 

 שחורה מלהלבושה בשה, וניםשנות השמשלו מ( Maid) 'תחדרניה' בדמותכך בדיחה חזותית 

 אותיותרקמת עליו , מעומלן לבן סינרועליה , ארוכים שרווליםפתח צוואר רגיל ו עם ,פשוטה

 זהאפרפרזו היתה , האחד :ה הקשר כפוללעיצוב זה הי .עליז אדום לבו Maid in Italy""שחורות 

אותו ש ,(Little Black Dress)" שמלה שחורה קטנה" האיקוניהמלבושי  מושגעל ה חזותית

התווית  על חזותי מילים משחק ,שניוה ;0141בשנת  שאנל קוקוה הצרפתי האופנהת מעצב ניסחה

 הצרפתי הלבוש סמל של הניכוס ."באיטליה (Maid)חדרנית " – "איטליה( Made) תוצרת"

 תההי נוספת דוגמא. הומורה באמצעות נעשה, איטלקיתה אופנהה של לכאורה להאדרה

של י טקסטיל חומרכ ,פסטהאטריות הב שתמשוא ההה שב, 0114לשנת ו פרנק שלהקולקציה מ

ת עולם חירשבב, יוצא אפוא ".אני איטלקי, מצטער" רקום באנגליתטקסט ב שהיו מלוות, הבגד

 ,מוסקינו ת הבכורה שלו למותגבתצוגבעצם יצר סקוט , דימויים של מזון אמריקאי פופולארי

, (Hosker & Kent, 2010)"  אובססיה לתרבות הפופ האמריקאית"שהייתה לו  ,מייסדמחווה ל

באחד  .ת המייסדנה אישכל כך איפיקרניבלסקית -ההומוריסטיתבאמצעות הפריזמה , וזאת

 : אמר סקוטעמו הראיונות 

! תמיד אהבתי את ההומור שלו ואת האופן בו העיצובים שלו העלו חיוך על פני"

עם הדוגמנית ששותה בקשית מתוך בקבוק בושם היא אחת הפרסומת של מוסקינו 

אבל בצורה , הרגשתי מחויב להעביר את אותו מסר שפרנקו עשה. ]...[ האהובות עלי

 17."שהיא עכשווית יותר לתרבות הפופ של ימינו

 

כבר ביצירתו של נראו  4102 בקולקציה של מוסקינו לסתיוהזרעים הראשונים להצהרה הקולינרית 

שאה את שנ 4111סתיו ה לבקולקצי ,ראשונהפעם הב .Jeremy Scott - למותג שלו וטרמי סק'ג

 בגדיםלבשו  המסלול עלשצעדו  האנורקטיות ותיהדוגמנ "."Food Fight משמעית-הדו הכותרת

עוצב על שמלה שיפס 'היה שם הצמד המוכר של המבורגר וצ. אמריקאי מהיר מזון פריטית בצור

כך הפכה הגבינה הצהובה  ,שונות טקסטילטכניקות ל מרההמבורגר הוו ,יפס הודפס'הצ. יוקרתית

בדיוק באזור של בטן , "לחמניה"חוץ למשהתנופפו וולנים ל" חסה"ועלי ה, לפיסת בד בולטת

 אנרי טען, הומורה מאפיינימ אחד. השומןבדרך כלל אזור גוף שבו מצטבר אותו  ;הדוגמנית הרזה

שאין , המוצנעים יבריםאהבדרך כלל על  18,(21-23, 0190) וףהגגשמיות ההצבעה על הוא , ברגסון

 בזהירות מקודד הוא היה בעבראלא ש, הגוף עם יהתמיד הדיאלוג את מגלמת אופנה". להזכירם
                                                             

16
 http://www.metmuseum.org/toah/hd/itfa/hd_itfa.htm (October 2004) 
17

whats-d.vice.com/en_gb/read/interviews/1427/q-http://i-' ר. מאיר-התרגום מאנגלית מאת אורנה בן 
moschino-x-scott-jeremy-a-nutritious-and-delicious . 45800259 נדלה בתאריך. 

18
 " נו אל גשמיותו של האדםלב-פנה את תשומתקומי יהיה כל מאורע שי" 

http://i-d.vice.com/en_gb/read/interviews/1427/q-whats-delicious-and-nutritious-a-jeremy-scott-x-moschino
http://i-d.vice.com/en_gb/read/interviews/1427/q-whats-delicious-and-nutritious-a-jeremy-scott-x-moschino
http://i-d.vice.com/en_gb/read/interviews/1427/q-whats-delicious-and-nutritious-a-jeremy-scott-x-moschino
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גם  –בקולקציה הזאת  מלגלגסקוט .  (Ben Meir, 2013: 153)" חברתיותה נורמותתוך הב

כשהוא מציג אותו , בהשמנההמגולם במאבק  על אידאל היופי הנשי –בכותרת וגם בבגדים עצמם 

אותה . טוחות בטןדוגמניות שבגדים שלובשות על  המוצג, באמצעות מזון מהירבאופן מהופך 

בה , באותה תצוגה בשמלת הגלידהגם  ת סקוטטקטיקה של הצבעה על איברי הגוף משמשת א

. שדיים כפטמות, וופלי צבו שני חרוטנישעליהן , כשתי ערימות גלידת וניל ההמחוך עוצבחזית 

 - השדיים – של איבר גוף הקצנה, האחת: שמלת הגלידה משמשות שתי טקטיקות הומור נוספותב

פול גוטיה -אן'וידוע לציון מחוך הזהב המפורסם שעיצב ז, שהיא רווחת באופנה העכשווית

(Gaultier) ה עבור מסע ההופעות של ,לזמרת מדונה "Blond Ambition"מחוךה, ההשני. 0111-ב 

, מפתיענראה במבט ראשון זה  .קולינרי ,וצג בהקשר חדשומ, המלבושי המוכר מההקשר יוצא

, חפצן של גוף האשהומפוליטית -תקין-לאה קישורשלא לדבר על ה ;ואחר כך הוא מעורר צחוק

הינה  הגוף החפצת ."מותק" יץ לאשההמחפכינוי בדומה ל, בין נשיות וצריכההיוצר שוויון ערך 

הומור הוא . רבים אחריםהוגים ברגסון ו  ,הובס, ה נוספת ליצירת הומור על פי אפלטוןקטכני

  נות עליוחש עליו כך הואוב ,משפיל אותו ,שבו אדם צוחק על חשבון אדם אחר ,תהליך

שהטקסט שלה שונה , מאותה תצוגהאף היא  Snickers""שמלת החטיף . (42-41: 4111, סובר)

ישמש את סקוט מאוחר יותר החזותי שחק המילים משימה את מטר, "רמי'ג"לשם המעצב 

 .דולנדס'קלמ

 " "Snickers שהומצא בשנת , שוקולד יםמצופהבוטנים וקרמל , מכיל נוגאטה אמריקאי חטיףהוא

במסע פרסום אגרסיבי  0111בתחילת שנת הוחל , היה מוכרSnickers" "המותג למרות ש. 0121

מישהו עושה טעות  שבהןפרסומות  הריצוSnickers" . "קאיכדי למצבו מחדש בשוק האמרי ,שלו

תפוס ? אתה לא הולך לשום מקום לעת עתה: "ואז נשמעת קריינות האומרת, שגרם לעצמו

 הבהקשר של קולקציה שעסקבאמצעות השימוש בהומור כאן עשה סקוט מה ש 19!".סניקרס

 חטיףלתפוס במקום  ,י סקוטרמ'תפוס שמלת ג: "לצופה אומרהוא שכאילו זה , "מלחמה במזון"ב

שימוש בהון הסימבולי של כאן כאשר נעשה , גם פה ההומור משמש בשרות השיווק." סניקרס

של אסתטית ניצול הפופולריות של החטיף המוכר כמנוף להתקבלות , כלומר; המוצר המקורי

ל כך לתצוגת הבכורה ש-ינצל אחר סקוטאת אותה אסטרטגיה שיווקית . החדש מוצר האופנה

 . מוסקינו
 

הבגדים שצעדו על . 4100התפתחות נוספת בהומור של סקוט מופיעה בקולקציה שעיצב לסתיו 

, גל, צבעי אדום ולבן :קוקה קולה אותהמשק תאגידנשאו את תו ההיכר המוכר של  המסלול

מוצא , הצופה שמזהה זאת. Godהוחלפה במילה  Cokeמילה ה שבו ,פונט האופייניוהטקסט ב

. אלוהים תשמעלה בקודש את מותג המזון קוקה קולה לדרג, ההחלפהנוכח  לבלמבועצמו 

נותרה מהלוגו  enjoyהמילה , ראשית; הדימוי החדשמופק מהמשמעות הכפולה של  כאןההומור 

: יםושגי המנבין ש בכך נוצר שוויון ערך של משמעות ;זכויות היוצרים ניכמו גם סימ, המקורי

 אי הלימה של, נוספתמשמעות עולה כאן  ."תהנה מאלוהים" ,כלומר, "קולה-תהנה מקוקה"

, מושג מעולם שונה לחלוטיןעם , של מוצר מזון השייך לעולם החומרי הפיזי חליפיןהנוצרת מ

מאמץ ממנו  ונדרש, רמות המשמעותכל מודעות הצופה מטולטלת בין . רוחני טרנסצדנטלי

                                                             
19
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Snickers  8.8.8002נדלה בתאריך. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Snickers
http://en.wikipedia.org/wiki/Snickers
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הפעולה . כדי להנות מהבדיחה, ר ההומורנדרש בתהליך ייצוכלל שבדרך כפי , ניכר קוגניטיבי

שאותה , את ההומור המצוי בבדיחות תזכורת לפרשנות של ארתור קסטלרהמודעת הזאת היא 

המתח שנוצר מהפתרון . (Koestler, 1964: 27, 44-45, 55-67)כינה כזכור ביסוציאציה 

 משתחרר אצל הצופה דרך הצחוק, שלא בא על סיפוקו ,הראשוני

 (Kant, 1942: 149-151) . על ידי בניית עולם דימויים הומוריסטי הכורך את מותגי המזון

מודע -רמי סקוט יכול לשווק את מוצרי האופנה שלו באופן תת'ג, האמריקאיים עם אופנה גבוהה

 .וחתרני דווקא לקהל קונים שאיננו אמריקאי

 

 סיכום

, נות שיא בתמה הקולינריתמציי -של שאנל ושל מוסקינו  - 4102סתיו ל אופנההשתי תצוגות 

 20.אופנההתכשיטים וצילום ה, אביזריםתחום הבמיוחד ב, שרווחת בעשור האחרון של האופנה

אופנה היתה קשורה , אבל יותר מכל האמנויות 21,כתחום אמנותיכבר מזה נתפש אופנה תחום ה

מה ואתרי צילום עוצרי נשי, נשים מושכות, בגדים מצודדים: תמיד לאסתטיקה של היופי

מלים -משחק: כל טכניקות ההומור שדובר בהן במאמר זה. לתצלומי אופנה מעוררי התפעלות

, הוצאה מהקשר, הפתעה, חיבור הניגודים, החלפה, הכלאה, אי הלימה, הומור מילולי, חזותי

אסתטיים הם מסמנים של ערכים , הגוף גשמיותוהצבעה על , האדםהחפצת , היפוך, הקצנה

, וגרוטסקה ,פארודיה, אירוניה, אבסורד, מוזרות :ודם לכן בהקשר לאופנהחדשים שלא הופיעו ק

. ומורהשהמכנה המשותף להם הוא השתייכותם לטריטוריה המושגית של ה, טעם רע וכיעור

שניהם עוסקים ; ומכאן החיבור שלו להומור, המזון מייצג את סיפוק צרכי הגוף הבסיסיים

יחד שילובם  22.(Bakhtin,1984: 368-346) באחטין כניסוחו של, "שכבה התחתונה של הגוף"ב

בייצגו , ילום אולטימטיבי של האסתטיקה החדשה של האופנה העכשוויתגביותר לשמש כהולם 

 .את התאווה שאינה יודעת שובע של החברה הקפיטליסטית הצרכנית העכשווית לסיפוק מיידי

של ההומור פוטנציאל ייחודי  השמעצבי האופנה העכשויים רואים באסטרטגי, לא ייפלא אפוא

בו את השאננות של ף וכמו גם נשק תרבותי לתק, מוסכמות חברתיות ועותלערער באמצ

, והיעילות השיווקית שלו החידוש חסותב. פוליטיקהשל זהויות ושל , תתיופרקטיקות תרבו

פתח מרכיבי משעשוע וצחוק הם  .תרבותית ביקורתלואפילו  ,ההומור מאפשר הזדמנות לפרשנות

של התאגידים  מאוחרהקפיטליזם הכנגד ותסכול זעם של פעולות מחאה המונעות על ידי רגשות 

זו של מחאה אסטרטגיה ; רגילודורסים את האדם ה ,הגדולים השולטים בכלכלה הגלובלית

  היפוך דבר על ראשו, כלומר, יפכא מסתבראהידועה הומור המקורה בטכניקה ה

                                                             
20

is-http://latimesblogs.latimes.com/dailydish/2011/10/food-ראו לדוגמא  
fashionable.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=310230#sthash.4jupfYvs.dpuf ;

; fashion/-meets-http://www.toxel.com/inspiration/2010/11/17/food
thing?id=107102194http://www.polyvore.com/fashion_week_fun_catwalk_style/ ;

; http://www.stylus.com/mcnrbz 
shion_1_b_821078.htmlfa-new-the-is-stewart/food-http://www.huffingtonpost.com/martha ;

; 385719-Z-Jewelry-Food-http://www.yumsugar.com/Fancy
; 05/wearablefood2.asp-m/back_issues/01http://www.fiberartsmagazine.co

05/wearablefood.asp-http://www.fiberartsmagazine.com/back_issues/01   8.8.8002בתאריך נדלו. 
21

בעות התפישה שאופנה היא תחום של אמנות מעידות  אינספור תערוכות על התק. לעיל 3' הדיון בנושא נזכר בהערה מס 
 .  בנושאי אופנה שנאצרות בכל שנה במוזיאונים העכשוויים לאמנות ברחבי העולם

22
 bodily lower stratum" " 

http://latimesblogs.latimes.com/dailydish/2011/10/food-is-fashionable.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=310230#sthash.4jupfYvs.dpuf
http://latimesblogs.latimes.com/dailydish/2011/10/food-is-fashionable.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=310230#sthash.4jupfYvs.dpuf
http://latimesblogs.latimes.com/dailydish/2011/10/food-is-fashionable.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=310230#sthash.4jupfYvs.dpuf
http://www.toxel.com/inspiration/2010/11/17/food-meets-fashion/
http://www.polyvore.com/fashion_week_fun_catwalk_style/thing?id=107102194
http://www.stylus.com/mcnrbz
http://www.huffingtonpost.com/martha-stewart/food-is-the-new-fashion_1_b_821078.html
http://www.yumsugar.com/Fancy-Food-Jewelry-Z-385719
http://www.fiberartsmagazine.com/back_issues/01-05/wearablefood2.asp
http://www.fiberartsmagazine.com/back_issues/01-05/wearablefood.asp
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(Wettergren: 2009).23 תורם להשהיה זמנית של הדאגות המעשיות וההצדקות הלוגיות ההומור ,

 . בכדי לחוש הנאה ולהשתעשע, ודוחק את ההיגיון הצידה

 

השל , יותרמתוחכם מחוכם ותהליך  גליםבתחום האופנה אנו מ ל ו פ כ ה  צ י ר שבו , ק

לצורך מטרה אבל  ,המחאההמשמשת את המעצבים נוקטים באסטרטגיה ההומוריסטית 

התוצאה של מהלך זה היא . אופנהה אופן יעיל יותר את מוצריאמצעותה בלשווק בכדי , מהופכת

עמדו כבר על הקשר בין אסתטיקה והומור . של אסתטיקה חדשה באופנה הפוסטמודרנית עלייתה

טוען שההומור עצמו מובן באופן הטוב ביותר כחוויה של און מורי'ג ביניהם ם שוניםתיאורטיקני

מבחין בין הומור אסתטי אף ל יאמור, במקום אחר. (Morreall 1981) המלווה בשחרור אסתטית

 :כפי שהוא מבהיר אותו, אסתטי-לאהומור ל

העלאת ההערכה העצמית או , בחוויה האסתטית אנו לא תרים אחר סיפוק מיני"

פה ישנה . אלא רק נהנים מהחוייה של האוביקט, רגשות אחרים הכרוכים בעצמי

כל יצירת . עים ובין אוביקטים אסתטיים באופן כלליהקבלה בין אוביקטים משעש

כמו גם , אסתטיים-או כל אוביקט טבעי יכולים לגרום הנאה באופנים לא, אמנות

ה לבזכות ההבטחה ש שמשהת קיעשמ מצוא הנאהגנרל יכול ל. בדרכים אסתטיות

אחר יכול לאונן מול פסל . פנות בוקרת ההתקפה שהוא מתכנן לבעלמזג אוויר בהיר 

במאי סרט קומדיה נהנה מהסצינות המצחיקות , באופן דומה. של ונוס ממילו

או פוליטיקאי הנהנה , בגלל שהן מגלמות הבטחה לרווחים גבוהים, בסרטו

 Morreall).. "הגורמת לירידת הערך האלקטורלי של המתחרה שלו, מקריקטורה

2009)
24 

שר חוו הצופים בתצוגות האופנה אהשעשוע ניתן לומר ש, ליאאם נלך בעקבות התובנות של מור

החוייה האסתטית . אסתטי בעת ובעונה אחת-בהיותו אסתטי ולא, רמתי-דורמי סקוט הוא 'של ג

שהיא תודעתית , לאוביקטים המלבושיים המוצגים בתצוגת האופנהית נגרמת מהתגובה הראשונ

את הצופה אצל  גרההמ, התגובה המשנית היא רגשית. וגורמת להתעוררות החיוך והשעשוע

האסתטיקה  .בתרבות הצריכה העכשוויתממילא שקיימות בו  ,בלוטות התשוקה הצרכנית

אסטרטגיה מתוחכמת  אפואשידוך הלא מהוגן בין הומור מזון ואופנה היא את ה החדשה שמציעה

ומעלה תחתם  ,התפישות המסורתיות של היפהההומור האסתטי דוחה את , מחד. של הומור

הדוחה ואפילו , המכוער, המוזר, יוצא הדופן, המשונה, המפתיע :כגוןכים ערכים אסתטיים מהופ

של הקפיטליזם אסתטי המשעתק את אסטרטגיות השיווק -זהו הומור לא, מאידך .והמגעיל

 התאגידי כדי לשווק לצופים שלו עוד ועוד מוצרים

. בעלילנחוצים   בלתי 

                                                             
23

 ”turning around“ -מתורגמת מילולית לאנגלית כה de´tournementטכניקה של הומור המכונה בצרפתית  
 .”turning upside down“או 

24
 .מאיר-התרגום מאנגלית מאת אורנה בן 
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