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Keynote (In English) 

 
Shunya Yoshimi, Tokyo University 
Visuality and City: Movie Theaters, Street Corner TV and Kamishibai in Postwar Tokyo 

In this keynote address, I will discuss the social formation of urban visuality in 

postwar Tokyo, focusing especially on the expansion of movie theaters.  The number 

of movie theaters in Japan increased from 1,376 in 1946 to 7,473 in 1960; almost six 

fold in 15 years.  This number meant that every small district of 10,000 people had at 

least one theater.  In Tokyo, the fact that movie theaters were concentrated in the 

labor class areas around East Tokyo rather than in the middle class areas suggests a 

strong affinity between movie going and labor class entertainments.  Similarly, a 

concentration in labor class areas of street corner TV, as well as of Kamishibai, the 

movie-like paper show for children, shows a strong affinity between these forms of 

entertainment and the labor class.  These examples demonstrate the important 

correlation between new visual media and the urban labor class until the 1950s.  

However, after the 1960s, this strong correlation between class and visuality has 

disappeared.  The new formation of urban visuality came to be domesticated inside 

the “home” by all classes, in all areas in cities.  It was only after the 2000s that urban 

visuality returned to street corners with the expansion of new visual media.   

Although the formation of visuality has been one of the key moments in 

urban modernity, this formation is always strongly contextualized within the 

geopolitical context of class, gender and ethnicity and its relation to urban modernity 

is largely ignored.  We can reconsider urban culture in modern Japan by tying it to 

the formation of different spaces of visuality including department stores, museums, 

houses and other kind of urban spectacles. 

 

 

Panel I: Oshima Nagisa: The Postwar Prophet of Japanese Urbanism   

(In English) 

 

Kineret Noy, The Hebrew University and Seminar Hakibutsim 

A City of Love and Hope? Oshima and Modern Japan 

In his early films Oshima Nagisa depicts the life of the common people on the fringes 
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of the developing Japanese society. In this presentation I will examine the Japanese 

city in which these marginal characters operate as an image of post-war Japan. The 

two test cases will be Streets of Love and Hope (1959) and Sun’s Burial (1960) with 

references to later works. 

 

Ayelet Zohar, Tel Aviv University 

Sex and the City: Oshima, Pornography, Terror and Avant-Garde Cinema in 1960s 

Shinjuku 

For long decades, Oshima Nagisa was considered to be one of Japan's most 

provocative and excessive directors, a film-maker whose cinema presents an 

extreme world view that combines sex, violence, terror, and artistic avant-garde. 

First, I shall define Oshima's field of activity and his relations with Japan's avant-

garde directors such as Wakamatsu Koji, Adachi Masao, Imamura Shōhei and others, 

and their activities within the pinku-eiga industry, using revolutionary ideology and 

underground production in a world of terror and pornography, mostly concentrated 

in Tokyo's Shinjuku ward - the area where for almost seven decades porn-film 

industry flourished, till its recent decline. I shall proceed with a discussion of some 

psychoanalytical concepts present in Oshima's filmography, images that represent 

the desire to expand accepted borderlines, and challenge social norms on common 

restrictions and taboo subjects that link sex and violence, pornography and 

aggression. I shall conclude with a review of Oshima own views on his contribution 

to the rise of cultural critique within Japanese society, originating from such extreme 

creativity. 

 

Rotem Kowner, University of Haifa 

Reassessing the Asian and Western Foreign 'Other' in Oshima's Films 

Most of Oshima's film deal with the urban life in postwar Japan and therefore the 

encounter with the Other', mostly the Western one, is inevitable, even if it is often 

evident indirectly. This encounter can be detected in particular in new patterns of 

behavior, borrowed ideologies, and external appearance. Nonetheless, in a few of 

his films Oshima focused explicitly on the Japanese encounter with the Other. For 
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instance, in two of his films during the first decade of his directing career, he 

examined the traumatic encounter with Afro-American POWs in the Pacific War (The 

Catch; Shiiku, 1961) and the story of a young man of Korean origin who was 

convicted for murder but survives hanging and loses his memory (Death by Hanging; 

Kōshikē, 1968). Then, in one of his final films (Merry Christmas, Mr. Lawrence; Senjō 

no Merī Kurisumasu, 1983), Oshima explored the complex attitude towards the West 

through the story of a POW camp in wartime Indonesia. In most of his films, Oshima 

chose representations of the Other verging on taboos. In this presentation I shall 

examine these representations and analyze the role of the foreign Other in Oshima's 

films and the urban reality of Japan. 

 

Panel II: Urbanity as the Site of Socio-Political Power Struggles             

(In Hebrew) 

 

Ayala Klemperer-Markman, Tel Aviv University 

Between Tokyo and Fukushima: 90 years of Female Politics in the Japanese Urbanity 

While earlier interpretations of Japanese feminist history presented women as 

"victims" of the urbanization process, cataloguing how women have been 

constrained and disadvantaged by cities' social structure, this paper sheds light at 

some of the ways in which cities have liberated women and opened for them new 

ways to take part and even to lead civil activities. Through the lens of the historical 

context, the paper focuses on the urban political arena, analyzing how women have 

carved for themselves special avenues, from the 1923 great Kanto earthquake, 

through the campaign of separating the garbage during the pacific war, to the 2010 

mayoral election of Inamura Kazumi, who was dubbed "the first green mayor in 

Japan", and recently – in the antinuclear demonstrations following the March 11, 

2011 disaster. By looking at how women create their own histories and construct 

relations with each other, with men and with the urban processes in the urban 

space; how women negotiate their way in the city and how the intersection of 

gender and class affect women and encourage or limit their actions, this paper hopes 

to open discussions on how cities, because of their shifting and contradictory 
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qualities, have served as exciting, albeit challenging, habitats for resisting boundaries 

women have experienced in Japan in the last century. 

 

Wered Ben-Sade, The University of Haifa 

Urban and Rural Litigation Rates in Modern Japan 

Are Japanese urban residents more likely to sue than rural ones? On the one hand, 

urban residents are likely to be more wealthy, and enjoy higher education levels, 

both correlating positively with social capital. Litigiousness "is born of a breakdown 

in community," (Lieberman, 1983), e.g. where social capital is low. Where social 

capital is high people trust each other to cooperate and to keep their word. Thus, 

higher levels of social capital usually lower litigation rates, and increase out-of-court 

settlement rates. On the other hand, urban residents enjoy higher accessibility to 

lawyers, as well as easier access to the courts, and both are likely to translate to 

higher litigation rates.   

How do these opposite effects work out? Ginsburg & Hoetker (2006) found 

that controlling for levels of economic activity and of population, urban residents are 

not statistically more likely to sue. Ramseyer (2012) showed that people handle 

different kinds of disputes differently. Regarding divorces, wealthier and better 

educated communities are more likely to litigate the terms of divorce, regardless of 

levels social capital and accessibility to lawyers.  However, in traffic accidents the 

accessibility of attorneys matters crucially: the more attorneys per capita, the higher 

the litigation rate. To these research results I shall add prefectural data on litigation 

rates in Japan's Labor Tribunal courts.  

Comparing litigation rates within Japan enables us to avoid the cross national 

institutional variation (starting with the difference in the definition of lawyers) and 

to contribute to the scholarly debate which has been going on for over half a century, 

to what extent the low litigiousness in Japan results from a unique Japanese 

phenomenon or reflects universal norms (such as institutional barriers). 
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Yiftach Raphael Govreen, The Hebrew University 

Cities and Bases – Military Compounds within Urban Spaces 

The Marine Corps Air Base (MCAS) Futenma was built after the conquest of Okinawa 

in WW2 on the ruins of several villages. Originally, it was not built in a crowded area, 

but the adjacent city of Ginowan, positioned in the center of the island, has grown 

over the years until airbase Futenma was all by engulfed by it. 

In 1996, a bilateral agreement between Japan and the US has decreed to 

move the base from its current position to a less populated area in the northern part 

of the island. However, the implementation of the plan has been delayed for more 

than fifteen years. 

The tense coexistence of the residents of the city and those of the base was and still 

is a source for an ongoing political tension, and is considered to be one of the most 

complex problems affecting US-Japan relations. Prior to his election, former 

Japanese prime-minister, Hatoyama Yukio, has promised to move the base out of 

Okinawa. His inability to implement his promise proved to intensify this tension. 

The majority of studies concern the effects of the existence of American 

military bases on Japanese soil on US-Japan relations. Although a vast 

anthropological literature exists regarding urban development and urban 

communities in Japan, little emphasis is put on the effects of a military base 

positioned inside a dense civil city to the fabric urban life. 

This lecture will not concern itself with political and normative aspects of American 

bases in Okinawa, but will rather examine the effects of a (foreign though friendly) 

military presence on the daily life patterns of a typical Japanese city. 

The lecture will regard a few central questions connected to this complex 

urban-military fabric, focusing on several dimensions: 

Functional dimension – How do the residents deal with aircraft noise pollution? 

accidents? How can a military base constrained by civil regulations keep its 

preparedness?  

Cultural dimension – Are there opportunities for cultural exchange and idea diffusion 

between Japanese civilians and American servicemen? 

Interpersonal dimension – What are the relations between civilians and servicemen? 

In what cases do they get to meet? Joint events? Or rather – criminal assaults? 
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Economic dimension – What is the economic meaning of the base? Does it produce 

jobs to locals, or rather curbs possibilities for city developments? Is there an 

influence on a larger scale? 

Examining these questions for the Japanese case - a country with dual 

feelings towards military due to historic background and constraining constitution on 

armed forces, is important not only to understand the urban symbiosis formed in 

Okinawa, but can also contribute to broader understanding of military-society 

relations.  

 

  

Panel III: Notions of Urbanity (In English) 

 

Ben-Ami Shillony, The Hebrew University 

The Transition from Edo to Tokyo: The Birth of an Imperial Capital 

The transformation of the shogun's capital Edo to an imperial capital, Tokyo, in 1868 

was not a self-evident move. Why did not Kyoto, which had served as the imperial 

capital for more than one thousand years, remain the seat of the emperor despite 

the formal "restoration" of power to him? What other alternatives were considered? 

Why was Edo chosen, despite the fact that no emperor had ever visited it before? 

What was the model for calling Edo "The Eastern Capital"? How was this name 

pronounced at first? Did Kyoto cease to be an Imperial Capital? Why did a battle 

break out on Ueno Hill despite the fact that Edo had surrendered peacefully to the 

imperial army? Why was Ueno Hill turned into a national and later municipal park? 

Why was a statue of the rebel Saigō Takamori erected there? How was the emperor 

transferred to Tokyo? Why did the population of Tokyo greatly decline after the 

Meiji Restoration and when did it regain its previous size? Did the court aristocracy 

follow the emperor to Tokyo? Did the emperor stay in his Tokyo palace, as the Kyoto 

emperors had done, or did he go out to tour the country? When was the public able 

to see his face? Did the restoration affect the foreigners in Tokyo? How was the 

European ward of Ginza established? How did the transportation in Tokyo change 

after the Meiji Restoration? Why was Emperor Meiji buried in Kyoto? My paper will 
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try to answer these and other questions relating to the establishment of Tokyo as an 

imperial capital. 

 

Erez Golani Solomon, Waseda University and Bezalel Academy of Arts and Design 

Shouts and Murmurs: Ideas After March 2011, or, The Production of Imminent Urban 

Reality 

This paper concerns with ideas: the immense body of thoughts that shapes gradually 

and in earnest since March 2011, and that envisions the imminent construction of 

settlements—anything from small villages to cities, along the north east coastline of 

Japan. The paper aims to trace the main ideational threads, examine their nature, 

and assess their significance and potential influence. It aims to recognize the birth 

and maturity of ideas that inspire a process of reconstruction. 

Ideas, in the context of this work, are fundamental apparatuses of creation, 

mirroring the ideologies and characteristics of society, and providing evidence of 

intellectual and moral instruction. They come to discussion through Tohoku’s 

particular post disaster context, but their range of influence is, nevertheless, very 

wide. Ideas are mobile. They move within the entire nation and migrate globally, and 

are therefore indicative of how urban space as a whole might be thought about and 

how it might be produced in the future. 

The paper examines ideas for urban reconstruction brought about by the 

national and local governments, professionals, citizen groups, architecture schools, 

planning committees and other actors. It concerns with, for example, the schematic 

governmental ‘recommendations for reconstruction’, diverse prefectural and 

municipal recovery plans, and Archi-Aid’s sensitive engagement in multiple locations 

along Oshika Peninsula. At the same time it concerns with ideas about the house and 

the building, with the [by now] internationally acclaimed sequence of ‘house for all’ 

projects, with public calls for ideas in disaster related architectural and design 

competitions, and with many private initiatives. This range encompasses ideas about 

how we should live in cities, and how we should treat the land and be with nature. It 

encompasses a multiplicity, a structure, and a system of connections worth studying.  
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Christopher Pokarier, Waseda University 

Imagined Contiguities: Three Decades of Tokyo beyond Tokyo 

Tokyo has, since the early 1990s, been a city in retreat from a hubristic imagining of 

its practical contiguity with once distant and idealized domestic and foreign 

landscapes. This paper explores the economic, social and ideational forces at work in 

changing perceptions of the feasibility of lifestyles that routinely transcend the 

physical boundaries of the greater Tokyo metropolis. It does so through case studies 

of the ultimate fate of the late 1980s ‘resort mansion’ boom in Echigo Yuzawa, 

Niigata, and the ‘multifunction polis’ project in Australia. Yuzawa, immortalized in 

Kawabata’s Snow Country since the late 1930s as seemingly a world away from 

Tokyo but readily accessible by train, is a timely case given that 2013 is the 30th 

anniversary of the opening of the Joetsu Shinkansen link between Niigata and Kanto.  

The shrinking of distance in the recent popular imagination is a common 

assumption in discourse about ‘globalization’ and particularly about the 

infrastructure of connectivity that modern transport and communications 

technologies provide. Japan did indeed experience, for a decade from the early 

1980s, a growing optimism that the spatial envelope of livability of its national 

capital might extend well beyond natural barriers of distance, mountains and seas. 

Yet harsh economic and social realities soon imposed a renewed modesty on the 

spatial aspirations of even more affluent Tokyoites; inflicting heavy costs on many of 

those enterprises and individuals who invested in naïve visions of a borderless 

metropolis. 

These thwarted expansive spatial aspirations provide a valuable prism 

through which the political economy and ideology of developmentalism of the 1980s, 

and subsequently, can be better comprehended. Such an inquiry also brings another 

dimension to contemporary re-conceptualization of Japanese urban forms, and an 

appreciation of the recent modest new metabolism that is attracting renewed 

international attention to Japanese architectural practice and scholarship. 
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Einat Cohen, The University of Haifa 

Games, Social Media and Location-Based Services in the Urban Space 

Japanese cities are characterized by high pedestrian traffic and public transportation 

use, and a dynamic street culture. During their everyday life, many people in Japan 

carry their portable gaming consoles or mobile phone devices while on the streets 

and public transportation. Some of these devices have powerful technology features 

which together allow the introduction of applications and games that use image 

processing, location–based features, proximity and movement sensors. Could video 

gaming industry and mobile phone service providers in Japan leverage this techno–

cultural trend and introduce a new type of augmented reality in pervasive games? In 

these games, the playground is an imaginary graphic layer that is overlaid on and 

merges with the real urban space and players need to be on the move in order to 

play. This playing experience extends beyond traditional video gaming out into the 

real world, mixing and blurring real and virtual worlds, changing game space, gaming 

trends, gaming culture and gameplay. This paradigm will be explored in this 

presentation through a review of industry–consumer techno–culture trajectory 

examples of portable consoles and mobile phone usage in Japan, and also, through a 

review of a few existing examples to augmented reality games played in Japan 

(mainly in Tokyo). 

 

 

Panel IV: Imagination and Images of Japanese urbanity (In English) 

 

Makiko Yamanashi, Waseda University and Hosei University 

Cultural Formation and its Urban Poetics in Hibiya District during the 1930s: The 

Meaning of Kansai-Based Takarazuka Theatre’s Debut in Central Tokyo 

The all-female Takarazuka Revue Company will mark its centenary in 2014. Beginning 

in a suburban spa town near Kobe, the popularity of the girls' performance grew to 

the extent that it acquired its own theater in the most glamorous Hibiya-Ginza 

district of Tokyo in 1934. It was the time when urban culture was at its peak in 

affecting people's leisure, fashion and other forms of offering a new life style. Tokyo 
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Takarazuka Theater was situated at the pivot of the city, next to the Imperial Hotel, 

facing the Japan's first western-style public garden, Hibiya Park. The debut of the 

Kansai-based Takarazuka enterprise in Tokyo was a serious attempt by a local 

company to embark on a challenging venture in the capital. Both in terms of social 

and cultural context, the complexity of rapid westernization along with urbanization 

was much reflected in the institutional as well as theatrical nature of Takarazuka. 

Takarazuka Revue has since established its own style by creating harmony out of 

contrasting elements and dilemmas. This complex heterogeneity and apparent 

disharmony can be observed in Takarzuka productions, which through the effects of 

amazement, surprise, have entertained audiences and earned their popularity as 

'modern'. By examining a few representative productions in the 1930s, this 

presentation will investigate what constituted Tokyo modernism. Furthermore, 

Takarazuka's significance in its urban context will be explored by redefining 'the 

modern' as a balancing binary of oppositional elements such as 'city and suburbia', 

'East and West', 'invention and convention', 'men and women', 'education and 

enterprise', 'elegance and decadence'. 

 To critically contextualize the dynamics and hybrids of Takarazuka from a 

synchronic global perspective about modernity nurtured as the dawn of 'urbanism', 

theories by Walter Benjamin will be applied. This will further develop insights into 

Takarazuka's position within the contemporary Japanese popular culture.  

 

Raz Greenberg, The Hebrew University 

City Mouse or Country Mouse? The Ideal Sphere in Hayao Miyazaki's Works 

Hayao Miyazaki, who is considered by many to be Japan's greatest director of 

animated features (winner of the Academy Award for his film "Spirited Away"), is 

also notable for his reputation as one of the country's most "environmental" 

directors: his works often deal with ecological and environmental themes. These 

themes are often expressed in the tension featured in these works between the 

country, which represents nature and tradition, and the city, which represents 

industrialization and modernity.  

This tension can be found in early productions that involved Miyazaki, long 

before he became a director of animated features, as "Heidi of the Alps" (1972) and 
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"Future Boy Conan" (1979), that emphasized the ideal nature of life in the country as 

opposed to life in the city. Such idealization peaked with the release of "My 

Neighbor Totoro" (1988), Miyazaki's first film that actually took place in Japan, and 

presented a highly nostalgic and optimistic vision of life in the Japanese countryside 

during the 1950s.  

However, Miyazaki also presented an ideal vision of urban life in at least one 

film ("Kiki's Delivery Service") and in other features as "Laputa: Castle in the Sky" and 

"Princess Mononoke", certain ambivalence can be felt toward the presentation of 

the urban sphere: it is a place of dangerous potential, but also of a positive one. The 

proposed lecture examines the development of Miyazaki's representation of the 

country sphere as opposed to his representation of the urban sphere throughout the 

director's career, in light of literary and film works that influenced him, trying to 

answer the question of whether he is a "Country Mouse" or a "City Mouse" – which 

sphere does he consider the most ideal? 

 

Helena Grinshpun, The Hebrew University 

Urbanity in Motion: Exploring Japan's Underground Sites 

This paper explores the circulation of social and cultural images in Japan's urban 

public spaces, focusing on sites underneath the ground - subway lines, subterranean 

transportation hubs, and underground passages. These sites fulfill the function of 

linking between places; however, they have also become a destination in their own 

right by providing a venue for consumption and for expressions of social activity and 

state authority. Moreover, frequently appropriated by homeless people and 

associated with criminal and terror activity (e.g. the sarin gas attack of 1995 and the 

issue of sexual harassment), this space can be regarded as a site of social conflict.  

I will first briefly outline, basing mainly on examples from literature, how the 

underground sites are imagined and interpreted as meaningful urban sites. I will 

then discuss how they provide a public setting for displaying social and cultural 

images. The cultural images are employed primarily in advertising, offering 

representations of commodities, services, and sites and shedding light on the 

ongoing discourse on cultural identity. The social messages concern the relationship 

between the individual and society, framed by the narrative of danger and 
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protection and by the discourse on normative behavior. While the underground 

space is increasingly characterized by surveillance and law enforcement, it also 

provides a place for social activity, occasionally challenging the state authority.  

As spaces found "in between" places, the urban subway, transportation hubs, 

and underground passages can be regarded as "non-places", mere liminal sites of 

transition. However, similarly to any other urban public space defined against home, 

on the one hand, and workplace, on the other, the underground sites invite 

investigation of the questions of social contact and politics of exclusion and inclusion 

aimed at groups as diverse as commuters, consumers, and the homeless.  

 

Rotem Ayalon, The Hebrew University 

Monologue Amid the Shatters: Japanese Urban Culture Following WWII, as Reflected 

in the Writings of Ōe Kenzaburō  

One of the paramount visual symbols of post-war Japan was the all-embracing 

destruction of cities. From a periodic perspective, the affects of the war were 

primarily measured by the direct physical damage and its consequential effects. This 

stands in contrast to quantifying realistic values, such as the value of national assets 

in Japan's surrender in 1945, in comparison to 1937 (The Second Sino-Japanese War) 

or 1941 (The attack on Pearl Harbor), or, examining gains vs. loss. 

 Ōe Kenzaburō is considered as one of the leaders of Japan's 'post-war 

generation' authors, and undoubtably one of the most prominent and exceptional, 

specifically in his social-political discourse. Ōe's writings serve as a mirror though 

which he presents a reflection of reality alongside a profound social critique. In his 

acceptance speech of the Literary Nobel Prize he noted how the modernization 

process turned Japan to a militaristic state, and only the loss and surrender allowed 

it to rebirth itself, out of that same suffering. This rebirth, he describes in his writing 

by examining the physical and social destruction that existed in Japan at the end of 

the war, the period of occupation and the years that followed. Amid these 

descriptions are the shatters of a culture and a society; the attempt of rehabilitation 

within the urban spaces of Tokyo on the one hand, and Hiroshima on the other. In 

this discourse, Tokyo represents the perception of the Japanese majority, while 
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Hiroshima represents what Oe would have like to have been the majority. 

 Ōe, who was born in a small village by the name of Ose on the island Shikoku 

and moved to Tokyo in his maturing, presents one additional reflection, and that is 

the comparison between urban space and culture to the peripheral and village one. 

 In a comprehensive observation, one can see Ōe's endless search after a 

Japanese identity that disappeared amid the physical and metaphorical ruins that 

remained after the war. Ōe tries to chart a path, to mend the fragments, and to lead 

to this lost identity. He first and foremost turns to the Japanese people, but in his 

letter exchange with Western authors and intellectuals, one can see how they too 

describe a destruction, chaos and rebirth of culture, in their respective urban spaces.  

 

 

Panel V: ‘Excessive Reality’: Student Animated Short Film Projects  

(In English) 

 

Students of ‘Tokyo Studio 2012’ [TS12], Architecture Department, Bezalel Academy 

of Arts and Design  

Liya Kohavi, Bezalel Academy of Arts and Design 

Erez Golani Solomon, Waseda University and Bezalel Academy of Arts and Design 

'Excessive Reality' is the fifth project of the Extraterritorial Research and Design 

Studio in the Bezalel's Architecture Department. This project about the city evolves 

around a progressive premise: that the contemporary city is a manifestation of 

excessiveness, and that humans greatest project in the 21st century is the perpetual 

attempt to manage this excessiveness, to control its working. The current city is too 

much. It holds, at once, excessive space and time, extravagant beauty, immoderate 

interests, great desire, inordinate wealth, extreme risk, superfluous information, 

unreasonable faith, great crowdedness, exorbitant cost, and so on; there seems to 

be in it more than possible. This is not only an assertion of multiplicity, of repetition, 

complexity and diversity, but a recognition that efforts to manage [to 'smoothen'] 

excessive urban conditions today dominate the anyway complex relationship and 

feedback loop between physical content of the city and the various ways by which it 

is operated by the society. 
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 The studio, with seventeen 3rd year students, traveled to Japan in summer 

2012 to trace and document, analyze, and interpret the Japanese city, and, from 

within its context, develop a drawn and animated cartography of excessiveness. Our 

descriptions of the city seek to understand how urban and architectural 

representations could co-ordinate and measure excessive space, and how the line of 

the drawing could engage with the contemporary city, both as tools and objects of 

analysis. This cartography, hyper-real and detailed, analytic and critical in nature, 

includes a description of everything from, for example, individual activities and 

activities of an authority, personal artifacts and urban infrastructures, and what is 

rooted in principals of the body [anatomy] and principals of the mind [imagination], 

as long as it is based in excessiveness. The presentation aims to exhibit an animated 

debate about the city. It showcases selected students' short film projects.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית  ללימודי יפן 
 

 3102, מאי 5
 ג"תשע, ה באייר"כ

 אוניברסיטת חיפה
 

 :תרבות אורבנית, המרחב האורבני, אורבניות
הפוליטיקה והתרבות , נקודות מבט על הכלכלה

 היפנית בעבר ובהווה
 

לשונית-חוברת תקצירים דו  
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(באנגלית)הרצאה מרכזית   

 

 אוניברסיטת טוקיו, יַה יֹוִשיִמישּונ  

 ָבאי ביפן שלאחר המלחמהָקאִמיִשיטלוויזיות בפינות רחוב ו, אולמות קולנוע: והעיר ויזואליות

 תקציר באנגלית בלבד

 

 

 (באנגלית) המלחמה לאחר היפנית העירוניות נביא - נגיסה אושימה: Iמושב 

 

 האוניברסיטה העברית וסמינר הקיבוצים, כנרת נוי

 המודרנית ויפן נגיסה אושימה - ?ואהבה תקווה של רחובות

אך בסרטיו המוקדמים הוא מרבה , ידוע בעיקר בשל החושניות והאלימות שבסרטיו אושימה נאגיסה

בהרצאתי אבחן את . לעסוק בחיי האנשים הפשוטים בשולי החברה היפנית המתפתחת במהירות

מקרי . אשר מהווה משל ודוגמא ליפן שאחרי המלחמה, העיר היפנית שבה פועלות דמויות השוליים

" קבורת שמש"ו( 0151" )רחובות של אהבה ותקווה: "יו הראשוניםהמבחן העיקריים יהיו סרט

 .עם דוגמאות מסרטים נוספים( 0191)

 

 אוניברסיטת תל אביב, הרז אילת

  60-ה שנות של וקו'בשינג אוונגארדי וקולנוע טרור, פורנוגרפיה, אושימה :הגדולה והעיר סקס

, קטיביים והקיצוניים ביותר של יפאןאושימה נגיסה נחשב במשך שנים רבות לאחד הבמאים הפרובו

. טרור ואבנגארד אמנותי, אלימות, במאי אשר סרטיו מציגים תפיסת מציאות קיצונית המחברת בין מין

וואקאמצו )אגדיר את שדה הפעילות של אושימה וקשריו עם הקולנוע האבנגרדי של יפאן , ראשית

תוך שימוש " פינקו אייגה"בתוך תעשיית ה ופעולתם, (איממורה שוהיי ואחרים, י מסאו'אדאצ, י'קוג

וריכוזה של תעשיה זו באזור , באידיאולוגיה מהפכנית ועשייה מחתרתית בעולם של טרור ופורנוגרפיה

עד לדעיכתה , האזור בו במשך כשבעים שנים שגשגה תעשיית המין והקולנוע -וקו של טוקיו 'שינג

הנובעים מתוך , רונות פסיכואנליטיים ואחריםמכאן אנסה לעמוד על קווים ועק. בשנים האחרונות

דימויים המייצגים את הרצון להרחבת הגבולות ואיתגור השיח החברתי סביב , סרטיו של אושימה

וכיצד אושימה , טרור ופורנוגרפיה, איסורים ונושאי טאבו שונים הקושרים בין דימויים של מין ואלימות

 .על החברה היפאנית מתוך עשייה קיצונית שכזו עצמו ראה את תרומתו לעליית השיח הביקורתי

 

 אוניברסיטת חיפה, קובנר רותם

 אושימה של בסרטיו והמערבי האסיאני 'הזר' בדמות התבוננות: ביפן המודרנית' האחר'

נגיסה עוסקים בחיים העירוניים ביפן שלאחר המלחמה ולכן המפגש עם  מרבית סרטיו של אושימה

  בעיקר בצורה של אידיאולוגיות, הוא בלתי נמנע אך ניכר בהם בעקיפין, בעיקר המערבי', האחר'

במספר סרטים מצומצם אושימה בחר , עם זאת. לבוש ועוד, דפוסי התנהגות חדשים, שאולות

, בשניים מסרטיו בעשור הראשון לפעילותו, כך לדוגמה". אחרה"להתמקד באופן מפורש במפגש עם 
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אמריקניים ביפן במהלך מלחמת העולם השניה -הוא בחן את המפגש הטראומתי עם שבויים אפרו

(The Catch, Shiiku, 1961 ) ואת סיפורו של צעיר ממוצא קוריאני הנידון למוות ביפן בשל רצח שתי 

 Merry)באחד מסרטיו האחרונים , מנגד(. Death by Hanging, Kōshikē, 1968)תלמידות בית ספר 

Christmas, Mr. Lawrence, Senjō no Merī  Kurisumasu, 1983) , הוא בחן את היחס המורכב כלפי

. המערב דרך סיפורו של מחנה שבויים באינדונזיה במהלך הכיבוש היפני במלחמת העולם השניה

על הגבול הטאבו וחוקר את המפגש עמם ללא כחל ' האחר'אושימה בוחר ביצוגים של , בכל סרטיו

בהרצאה זו אבחן את יצוגים אלה ואנתח את תפקידו של הזר בסרטיו של אושימה ובמציאות . וסרק

 .העירונית ביפן

 

 (בעברית) פוליטיים-אורבניות כמרחב של מאבקי כוח סוציו: IIמושב 

 

 אביב תל אוניברסיטת, מרקמן-קלמפרר אילה

 היפני האורבני במרחב נשית פוליטיקה של שנה 09: לפוקושימה טוקיו בין

 אל הנשים בהכוונת" אשם"כ העיור תהליך את להציג מבקשת המסורתית הפמיניסטית הכתיבה בעוד

 כיצד להראות זה מאמר מבקש, הפוליטית הפעילות מן בהרחקתן למעשה ובכך הפרטית הספירה

 נקודות במספר מתמקד הדיון. הציבורית הפעילות אל בחזרה נשים הובילו העירוניות המסגרות דווקא

 רעידת שבין ההיסטורי במרחב, בפרט היפנית הנשית ובהיסטוריה בכלל היפנית בהיסטוריה מפתח

 הנשים ארגוני בלטו בהם הראשונים האירועים אחד את המציינת, (0132) בטוקיו הגדולה האדמה

 אלה אירועים לאור". פוקושימה אסון" מאז בטוקיו גרעיניות-האנטי ההפגנות לבין, המודרנית יפן של

 עמדה שבראשו, "השקט האוקיינוס מלחמת" בימי בטוקיו" הזבל הפרדת" ארגון הקמת כגון, ואחרים

 אינמורה של ובחירתה, מלחמתית-הטרום בתקופה יסטיות'הסופרז מנהיגת, פוסאה יקאווה'איצ

 מבקש, "ביפן הראשונה הירוקה העיר ראש" הכותרת תחת, 3101 -ב אמגסקי עיריית-לראש קאזומי

 במסגרת לפעילויות( ?מנותבות הן שמא או) עצמן את מנתבות נשים בהן הדרכים את לזהות המאמר

 של הבולטות לתופעת הקיימים להסברים מעבר. מקומיות פוליטיות במסגרות או" האזרחית החברה"

 מבקש, "הביתית הספירה של הרחבה"כ המקומית הפוליטיקה הצגת כגון, המקומית בפוליטיקה נשים

 אלה אלמנטים של" ניכוסם" את  המאפשרים דינמיים כמקומות הערים של ייחודן את להאיר המאמר

 אלה קבוצות דווקא מדוע ושואל, שונות קבוצות ידי על, האזרחית או הפוליטית בפעילות, אחרים או

 .הפוליטיים לצרכיהן( הסביבה איכות כגון) אלמנטים אותם בניכוס מצליחות

 

 אוניברסיטת חיפה, שדה-ורד בן

 המודרנית ובכפר ביפןשיעור התביעות המשפטיות בעיר 

תושבים בעיר צפויים , מחד? האם ביפן תושבי העיר נוטים יותר להגיש תביעות מאשר תושבי הכפר

גורמים בעלי מתאם חיובי עם הון שני , וליהנות מרמות השכלה גבוהות יותר, להיות אמידים יותר

כלומר היכן שההון החברתי , (0192, ליברמן)הגשת תביעות נולדת מהתמוטטות הקהילה . חברתי

. במקום בו ההון החברתי גבוה אנשים סומכים זה על זה לשתף פעולה ולעמוד במילה שלהם. נמוך
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ת התביעות ומגדילות את כ מפחיתות את שיעור הגש"רמות גבוהות יותר של הון חברתי בד, לכן

תושבים בעיר נהנים מנגישות גבוהה יותר , מאידך. שיעור ההגעה לפשרות מחוץ לבתי המשפט

כ מתרגמים לשיעור הגשת "שני גורמים שבד, כמו גם מנגישות קלה יותר לבתי משפט, לעורכי דין

 .תביעות גבוה יותר

מצאו שאם ( 3119)אטקר גינסבורג והו? ל"כיצד פועלות שתי ההשפעות המנוגדות הנ 

תושבים בעיר אינם נוטים סטטיסטית , האוכלוסייהגודל מפקחים על רמת הפעילות הכלכלית ועל 

בהתייחס . הראה שאנשים נוהגים באופנים שונים בסכסוכים שונים( 3103)רמזאייר . להתדיין יותר

אות משפטיות בנוגע לתנאי קהילות אמידות יותר ומשכילות יותר נוטות יותר להתדיין בערכ, לגירושין

בתאונות דרכים , לעומת זאת. ללא תלות בדרגת ההון החברתי ובנגישות לעורכי דין, הגירושין

כך שיעור הליטיגציה גבוה , ככל שמספר עורכי הדין לנפש גדול יותר: הנגישות לעורכי דין מכרעת

ההתדיינות בבתי הדין  לתוצאות מחקרים אלה אוסיף נתונים מהמחוזות ביפן לגבי שיעור. יותר

 .לעבודה

השוואת שיעורי הליטיגציה בתוך יפן מאפשרת לנו להימנע משונות מוסדית בין מדינתית  

אשר מתנהל מזה מעל לחצי , ולתרום לדיון בקרב המלומדים( כגון השוני בהגדרה מיהו עורך דין)

ת ייחודית או משקפים נורמות באיזו מידה שיעורי הליטיגציה הנמוכים ביפן נובעים מתופעה יפני, מאה

 (.כגון חסמים מוסדיים)אוניברסאליות 

 

 האוניברסיטה העברית, יפתח רפאל גוברין

 עירוניבסיסים צבאיים במרחב ה: בא עירוניצ

 נבנה על חורבות מספר כפרים שנהרסו בקרב על אוקינאווה, (Futenma)בסיס הנחתים פוטנמה 

 –אך עם השנים העיר הסמוכה , מיושב לאזורבמקורו הבסיס לא היה צמוד . במלחמת העולם השנייה

הוסכם להעביר את  0119בשנת  .גדלה והתפשטה עד שהקיפה את הבסיס כמעט לחלוטין, גינוואן

 ע התכנית תקוע במבוי סתום ומתעכבאך ביצו, אל איזור פחות מאוכלס בצפונו, הבסיס ממרכז האי

הקיום המתוח בין התושבים לבסיסי הצבא ושוכניהם הוא מקור למתח פוליטי -דו .יותר מעשור במשך

, הבטחתו של ראש ממשלת יפן לשעבר. יפן-ב"רב ונחשב לאחת הבעיות הסבוכות ביותר ביחסי ארה

גרמה למתח זה , שלבסוף לא קוימה, להעביר את הבסיס אל מחוץ לאוקינאווה, האטויאמה יוקיו

 . יותר להתגבר אף

רוב המחקרים בנושא עוסקים בהיבטים הפוליטיים של המצאות הבסיסים האמריקאיים 

בעוד שקיימת ספרות אנתרופולוגית נרחבת . ב"ארה-בשטח יפן ובהשפעת בסיסים אלו על יחסי יפן

מעט מאוד דגש ניתן על מרקם החיים , בהתפתחות אורבאנית וקהילות אורבאניות ביפן העוסקת 

הרצאה זו לא . העירוני הנגזר מקיומה של עיר אזרחית צפופה אשר בתוכה שוכנת עיר צבאית זרה

תעסוק בהיבטים הנורמטיביים והפוליטיים של המצאות הבסיסים האמריקאיים באוקינאווה אלא תבחן 

על דפוסי החיים של עיר יפנית ( זרה אך ידידותית במהותה)נוכחות צבאית  את השפעתה של

דרך התמקדות , ההרצאה תעסוק במספר שאלות מרכזיות הקשורות במרקם העירוני שנוצר. טיפוסית

 :צבאיים הסבוכים-במספר מימדים מרכזיים המדגימים את היחסים האורבאניים

איך שומרים על ? התאונות? עם רעשי המטוסים איך מתמודדים התושבים –מימד פונקציונאלי 

 ?פעילות צבאית תקינה בבסיס הנתון למגבלות אזרחיות
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 ?האם נוצרת הזדמנות לחילוף תרבויות וזליגת רעיונות בין האזרחים לחיילים –מימד תרבותי 

 אירועים? באילו מקרים נוצרים מפגשים ביניהם? מהם יחסי החיילים והתושבים –אישי -מימד בין

 ?אירועים פליליים –או להבדיל ? משותפים

האם הוא מספק פרנסה לתושבי העיר או ? מה המשמעות הכלכלית של הבסיס -מימד כלכלי 

 ? האם יש השפעה כלכלית רחבה יותר? פוגע באפשרויות פיתוח של העיר, לחלופין

רקע מדינה בה קיימת גישה אמביוולנטית כלפי הצבא על  — בחינת השאלות הללו ביפן

חשובה לא רק על מנת להבין את , ההיסטוריה וההגבלות החוקתיות המוטלות על הכוחות המזויינים

חברה באופן -הסימביוזה האורבנית הנוצרת באוקינאווה אלא עשויה גם לתרום למחקר על יחסי צבא

 .כללי

 

 

 (באנגלית) תפיסות של אורבניות: IIIמושב 

 

 האוניברסיטה העברית, עמי שילוני-בן

 לידתה של בירה קיסרית: המעבר מאדו לטוקיו

. לא הייתה מהלך מובן מאליו 0999בשנת  לבירה הקיסרית טוקיו  הפיכתה של בירת השוגון ֶאדֹו

, כמקום מושבו של הקיסר, ששימשה כבירה הקיסרית למעלה מאלף שנים, מדוע לא נשארה קיוטו

מדוע נבחרה אדו למקום ? מה היו החלופות האחרות שנדונו? לו" הוחזר"למרות שהשלטון רשמית 

הבירה "לקריאת אדו  מה היה הדגם? למרות שעד אז אף קיסר לא ביקר בה, מושב הקיסר

 מדוע ? האמנם פסקה קיוטו להיות בירה קיסרית? איך ביטאו את השם הזה בהתחלה? "המזרחית

למה הפכה הגבעה הזאת ? נערך קרב על גבעת אּוֶאנֹו למרות שאדו נכנעה ללא מלחמה לצבא הקיסר

 איך? רד במלכותמדוע הוצב בה פסלו של סאיגו טקאמורי שמ? כך לפארק עירוני-לפארק לאומי ואחר

מדוע הידלדלה אוכלוסיית טוקיו בצורה חריפה לאחר הרסטורציה ומתי היא ? הועבר הקיסר לטוקיו

כמו , האם הקיסר נשאר לשבת בארמונו? האם גם אצולת החצר עברה לטוקיו? חזרה לגודלה הקודם

אות את פניו של ממתי הציבור יכול היה לר? או יצא לסיורים ברחבי המדינה, שעשו הקיסרים בקיוטו

איך ? איך הוקמה השכונה האירופית בגינזה? האם השפיעה הרסטורציה על הזרים בטוקיו? הקיסר

על שאלות ? י בקיוטו'מדוע נקבר הקיסר מייג? התפתחו אמצעי התעבורה בעיר בעקבות הרסטורציה

 .אלה ואחרות אנסה לענות בהרצאתי על הפיכתה של טוקיו לבירה קיסרית

 

 אוניברסיטת ווסדה ובצלאל האקדמיה לאמנות ולעיצוב, סולומוןארז גולני 

 או הייצור של מציאות אורבנית אימננטית 1922רעיונות אחרי מרץ : צעקות ולחישות

 תקציר באנגלית בלבד

 

 אוניברסיטת ווסדה, כריסטופר פוקרייר

 שלושה עשורים של טוקיו מעבר לטוקיו: סמיכות מדומה

 תקציר באנגלית בלבד
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 אוניברסיטת חיפה, עינת כהן

 ושירותים מבוססי מיקום במרחב האורבני היפני, מדיה חברתית, משחקים

בשלוש השנים האחרונות עובר שוק המשחקים ביפן תהליכי שינוי מואצים בעקבות התפשטותם 

יפן היתה תמיד חלוצה (. טאבלטים ועוד, סמרטפונים)המהירה של המכשירים הסלולרים החכמים 

במהלך . שירותי מידע מתקדמים ומשחקים על גבי המכשירים הניידים, המכשירים הסלולרייםבתחום 

יפנים רבים נושאים עימם את קונסולות המשחקים הניידות שלהם וכמובן את מכשירי , חיי היומיום

ניתן היה . הטלפון הסלולריים הפרטיים בעת השימוש בתחבורה ציבורית והתנועה במרחב האורבני

יתפתחו ביפן שירותים , כי בהמשך טבעי לתהליך האבולוציה של טכנולוגיה זו עד כה, שעראיפוא ל

ומשחקים מבוססי מיקום אשר יושפעו מהתפשטותן המהירה של הטכנולוגיות המתקדמות במכשירים 

מכאן ניתן היה להמשיך ולטעון כי (. קישוריות לאינטרנט בכל מקום, מצלמה, GPSכמו )החכמים 

כאלה המשנים את תפיסת , תביא גם לידי יצירתה של תעשיית משחקים מסוג חדש אבולוציה זו

אך האם נוכחות טכנולוגית ויכולות טכנולוגיות מספיקות . השחקנים וחוקי המשחק, מרחב המשחק

 ?האם מה שהיה הוא שיהיה? בכדי ליצור עולם משחקים חדש

ת ביפן באשר להתנהגות בהרצאה זו אבחן את התפיסות החברתיות והתרבותיות הרווחו

במרחב האורבני והשפעתם על התפתחותם ועל עיצובם של משחקים ושירותים מבוססי מיקום 

בהרצאה יסקרו מספר משחקי אוגמנטד ריאליטי . במרחבים אורבניים ביפן ובחיי היום יום העירוניים

וכיצד " מגרש המשחקים"אשר משנים את חוקי המשחק ומערערים את מושג ( מציאות מתווכת)

 .נתפסים משחקים אלה ביפן

 

 

 (באנגלית) דימיון ודימויים של אורבניות יפנית: IVמושב 

 

ַנִשיי   יקֹואקִ מ    אוניברסיטת ווסדה ואוניברסיטת הוסיי, אמ 

הופעת הבכורה  המשמעות של: שנות השלושיםִהיִביַה ב במחוז התהוות תרבותית ופואטיקה אורבנית

 במרכז טוקיו ,יסָ אנ  קָ ב שורשיוש, הָטָקָרזּוָקה תיאטרוןשל 

     תקציר באנגלית בלבד

 

 האוניברסיטה העברית, רז גרינברג

 המרחב האידיאלי ביצירותיו של הייאו מיאזאקי? עכבר העיר או עכבר הכפר

המסע "זוכה פרס האוסקר על סרטו )הנחשב לגדול במאי האנימציה של יפן , הייאו מיאזאקי

בסרטיו הוא : ביותר שצמחו לאנימציה היפנית" סביבתיים"-נתפס גם כאחד הבמאים ה, "(המופלא

במתח המצוי בחלק גדול , בין היתר, גישה זו מתבטאת. מרבה לעסוק בנושאי איכות ושימור הסביבה

 . המייצגת את התיעוש והמודרניות, לעיר, מייצג את הטבע והמסורתה, מעבודותיו בין הכפר

מתח זה ניכר כבר בעבודות האנימציה המוקדמות בהן היה מעורב מיאזאקי לפני הפיכתו 

" נער העתיד קונן"-ו( 0193" )היידי בת ההרים"דוגמת סדרות הטלוויזיה , לבמאי סרטים באורך מלא
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 שכני"האדרה זו הגיעה לשיאה בסרט . שהאדירו במפורש את חיי הכפר על פני החיים בעיר, (0191)

וצייר תמונה , שהיה למעשה סרטו הראשון של מיאזאקי שהתרחש בתוך יפן עצמה, (0199" )טוטורו

 . 51-ספוגת נוסטלגיה ואידיאליזציה מוחלטת של חיי הכפר ביפן של שנות ה

הציג מיאזאקי גם תמונה , "(שירות המשלוחים של קיקי)"מסרטיו לפחות באחד , עם זאת

, "הטירה המעופפת לאפוטה", "נאוסיקה מעמק הרוח)"וביצירות אחרות , אידיאלית של חיי העיר

: משמעות מסוימת בכל הנוגע לייצוג המרחב העירוני-ניתן לחוש לכל הפחות בדו"( הנסיכה מונונוקי"

.  הוא גם יכול לסמן כיוון חיובי שבו יכולה לצעוד האנושות, נילמרות שהוא בעל פוטנציאל הרס

ההרצאה בוחנת את התפתחות ייצוג המרחב העירוני מול המרחב הכפרי לאורך הקריירה של 

ומנסה לענות על , תוך בחינת יצירות ספרותיות וקולנועיות שהשפיעו על אותה קריירה, מיאזאקי

בכל הנוגע למרחב אותו הוא מחשיב " עכבר הכפר"או  "עכבר העיר"האם מיאזאקי הוא  –השאלה 

 ?אידיאלי בסרטיו

 

 האוניברסיטה העברית, הלנה גרינשפון

 קרקעיים ביפן -מבט על אתרים תת: אורבניות בתנועה

רצאה הנוכחית בוחנת הפצה של דימויים חברתיים ותרבותיים במרחב האורבאני ביפן תוך הה

קרקעיים בערים -מרכזי תחבורה ומעברים תת, רכבת תחתיתכגון , קרקעיים-התמקדות באתרים תת

וממלאים אחר הפונקציה של , אתרים אלו מהווים אפיקי תנועה מתמדת של אנשים ודימויים. גדולות

קרקעי הפך ליעד בפני עצמו בכך שמאשפר פעילות -המרחב התת, יחד עם זאת. חיבור בין יעדים

בשל העובדה כי אומץ כמקלט על ידי מחוסרי , מזו יתרה. פעולה חברתית ופקוח ממסדי, צרכנית

והתפרסם במקרים , 0115-ב" אום שינריקיו"שימש לזירת פיגוע הטרור של ארגון , הבית העירוניים

קבוצות מרגיונליות , הפך המרחב הזה למזוהה עם קונפליקט חברתי, תכופים של הטרדה מינית

 . וטראומה לאומית

קרקעי נתפס ומפורש כמרחב אורבאני בעל -בו מרחב תת במהלך ההרצאה אעמוד על האופן

. אתחיל בסקירה קצרה של משמעויות אלו כפי שמוזכרים בספרות. משמעויות חברתיות ותרבותיות

הפן התרבותי . קרקעי-לאחר מכן אדון בדימויים התרבותיים והחברתיים כפי שמיוצגים במרחב התת

שירותים ואתרים , סיק ייצוגים תרבותיים של מוצריםאשר מע, בא לידי ביטוי בעיקר בתחום הפרסום

 חברתיים נוגעים ליחסים שבין הפרטהדימויים ה. המשקפים את השיח הרווח על זהות תרבותית ביפן

בעוד . יחסים אלו בנרטיבים של סכנה והגנה ושל התנהגות חברתית נורמטיבית" ממסגרים"ו, לחברה

הוא גם מציע זירה לפעילות חברתית שלעתים , פהקרקעי מאופיין בפיקוח  ואכי-שהמרחב התת

 . קוראת תיגר על הסמכות הממסדית

מרכזי תחבורה ומעברים , רכבת תחתית, כמרחב ציבורי שתפקידו העיקרי לחבר בין יעדים

כמו כל סוג אחר , אתרים אלו, אף על פי כן. קרקעיים עלולים להיתפס כאתרי מעבר לימינאליים-תת

מעלים סימני שאלה הנוגעים לסוגיות מרכזיות של אינטראקציה חברתית , באנישל מרחב ציבורי אור

ומדיניות של הכללה ודחייה המכוונת לקבוצות שונות המרכיבות את הקהל העירוני המשתמש 

 .במרחב זה לצרכיו המגוונים
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 האוניברסיטה העברית, תם אילוןר

פן לאחר המלחמה בכתיבתו של אואה השתקפותה של התרבות האורבנית בי: מונולוג בין השברים

 קנזבורו

מנקודת המבט . את אחד מסמליה החזותיים של סוף מלחמת העולם השניה מהוות הערים החרבות

זאת בניגוד למדד . השפעת המלחמה נמדדה בעיקר בנזק הממשי המיידי והשלכותיו, של התקופה

 0129לעומת  0195כניעה ב ערכם המשוקלל של נכסי הלאום עם ה: הבוחן ערכים ריאלים כגון

 . בחינת רווח מול הפסד, או, (ההתקפה על פרל הרבור) 0190או ( יפן השניה-מלחמת סין)

וללא ספק ', הדור שלאחר המלחמה'אואה קנזבורו נחשב לאחד ממובלי הדרך של סופרי  

את כתביו מהווים מראה באמצעותה הוא מציג . פוליטי-מהבולטים ויוצאי הדופן בשיח החברתי

בנאומו לרגל קבלת פרס נובל לספרות הוא . השתקפותה של המציאות לצד ביקורת חברתית נוקבת

הפכה יפן למדינה מילטריסטית ורק ההפסד והכניעה איפשרו , מציין כי כחלק מתהליכי המודרניזציה

את הלידה מחדש הוא מתאר בכתביו דרך בחינת הכאוס . לה להיוולד מחדש מתוך אותו הסבל

בתיאורים אלו ניתן . בתקופת הכיבוש ולאחריה, ן הפיזי והחברתי ששררו ביפן בסוף המלחמהוהחורב

למצוא את שברי התרבות והחברה ונסיונות השתקמותם במרחבים האורבנים של טוקיו מצד אחד 

לעומת הירושימה , בשיח זה מייצגת טוקיו את תפיסת הרוב היפני. ושל הירושימה מן העבר השני

 . מה שאואה רוצה היה לראות כרובהמייצגת את 

מציג , באי שיקוקו ובבגרותו עבר לחיות בטוקיו( Ose)אואה שנולד בכפר קטן בשם אוסה  

. השתקפות נוספת והיא ההשוואה בין המרחב והתרבות האורבנים למרחב ותרבות הכפר והפריפריה

ה היפנית לאחר השוואה זו מוסיפה נדבך חשוב המציג נקודת מבט רחבה ומעמיקה של החבר

 . המלחמה

בהתבוננות כוללת ניתן לראות את החיפוש האינסופי של אואה אחרי הזהות היפנית שאבדה  

לאחות , אואה מנסה להתוות את הדרך. בתוך עיי החורבות  הפיזים והמטאפורים שהותירה המלחמה

אך יחד , היפני הפניה שלו היא בראש ובראשונה לעם. את השברים ולהוביל למציאת הזהות האבודה

עם זאת ניתן לראות בחלופות מכתבים את השיח שלו עם סופרים ואנשי רוח מערבים שגם הם 

 . הכאוס והלידה מחדש של התרבות במרחב האורבני שלהם, מתארים את החורבן

 

 

 פרויקט סרטי אנימציה  קצרים של סטודנטים: מציאות מופרזת: Vמושב 

 (באנגלית)

 (TS12) 2102תלמידי אולפן טוקיו 
 האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ה כוכבילי

 אוניברסיטת ווסדה והאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ארז גולני סולומון

 
 תקציר באנגלית בלבד

 

 


