
 התיעודי שבאמנותי

 עמי שטייניץ 

האמנות.  היצירה של עולם תליבמכפריפריה רחוקה  לרובצילום התיעוד והעיתונות נתפס 

בעצמאות האמנותית. בשל כך  כביכול יםפוגמ התקשורתיתההפצה ו המחויבות החברתית

מידיות, ה שיטוט,ה ,היומיוםהצילום התיעודי:  מרכיבי המעורבות של את מעניין לבחון

ר הדיון דכטענה בס דווקאמופיעים  כאשר הם הפצה,ההידברות וה, חברתיתה מחויבותה

 האמנותי.

של האמנות המודרנית. אחד המהלכים העיקריים כ מוכרתהאמנות המופשטת יצירת 

 יסודות הדו ממד עם הציוראת  חיברו ,אשליהו תיאורהמופשט שחרר את התמונה מ

אמנות לשם אמנות, אמנות לאף שהמופשט והצבע. הצורה הבד, משטח  :והבסיסיים של

  .שנובעת מסגולות המדיום שלה טהורה

 לגוף פכהה ,ומהטעיית העיןהאשליה נפרדה מהתמונה המופשטת, כתב קלמנט גרינברג, 

היא  ,אשליה יוצרת התמונה המופשטתו במידה. גופיםהמדמה כלי  שמשל חדלהו בפני עצמו

, הטהור מופשטהבציור ם. העין וללא תיאוריבאופן אופטי, באמצעות צבע וצורה  עושה זאת

 יותוהאת  ,והיקפמלוא את  אחתב ממחישה גוף א אלאלתמונה, פרטים במכוונת אל  אינה

שנוצרה באמנות  הדיאלקטיקה. over-all-painting (Greenberg, 133, 1961) ,מולכשעצ

 תושאל מעלה. היא חברתיותלומטלטלת בין עצמיות למופשט  בין הפיגורטיבי המודרנית נעה

 נשקףביחס ל צופהה של עמדומ ,חברתיהגופים במרחב ה , פעולתהנראה פענוח אודות

 התופעות.  מרחבבהיצירה  מקומה הבלעדי שלו

 נומיווטא גוףאינו יכול להיות  הוא תיאורי מיסודו ומשום כך קלמנט גרינברג, , טעןהצילום

גרינברג מסכים שהצילום יכול להקנות חוויה אסתטית אך זו . של המילה סטיהמודרני במובן

, הצילום משעתק (Greenberg, 183, 1993) .תצלוםשל ה אינה נובעת מתכונות עצמאיות

מובילה של האמנות ה התפיסה סתירה מהותית עםב כןעל  נמצאו משכפל פיסת מציאות,



אדורנו,  כותב, הזההצרכני מרחב ב. תופעותהפרוץ של המרחב המ נובע צילוםה .המודרנית

 של מהקללה הקטסטרופלית לשחרורלשאיפה ו מיוחד באופן התבלטל למשיכה כפוף הכול

 ,הזה התופעותמרחב של  נתון למעשה הוא הצילום .(Adorno, 233, 1983)  ההמוני שכפולה

מציאות ליצור הפרדה מ, הוא תזכורת תמונתית לכך שלא ניתן הוא המצב התיעודי שלו

הצילום נושא  עולם.המ יבדלותה שלייצור הפס מרכיב של אשליה בהיא בלעדיות , שהחיים

התמונה לשפה מדוברת את תרגום  ,בליבו את השכפול, את ההפצה, את הנוכחות ההמונית

 שהקשרה חברתי. 

. טוהר מדיומלי לו אינו מאפשרמן המציאות ו להתרחקמונע מהצילום התיאור, כותב ג'ף וול, 

 an experience of experience –"התנסות בהתנסות"  חוללמ אהתרחשות והו לוכד צילוםה

Jeff Wall, 149, 2007)). טהורה הוא ה מודרניתה אוטונומיותההצילום נבדל מ תחוםלא רק ש

במאמרו הידוע, יצירת של יצירת האמנות. וולטר בנג'מין,  בלעדיותעל ה מן היסוד מערער

נפגמת  ,האמן של ידה כתב הילת, Aura -ה רק לאהאמנות בעידן השעתוק הטכני, מציין כי 

תולדות לאורך  כלל היצירות של המעמד היחיד אלא עם התפתחות השעתוק ההמוני

 מצולמת, משוכפלת היא. הצגתה מקוםיותר ל מוגבלתאינה  המונה ליזה יצירה כמו .האמנות

אינו  בחלל המוזיאון עמהפרטי המפגש העד ש ,שונים ומשונים רבים קשריםהמופצת בו

טוען  ,בעידן השעתוק התפוגגות הייחודיות .(Walter Benjamin, 221, 1969) יותר אפשרי

 מקורשההמחשבה או כל הניסיונות להחיות אותה,  .בלתי נמנעת עובדה היאדוגלאס קרימפ, 

 .(Crimp, 94, 1980) חוי, לא יצלאפשריועדיין נשאף 

צילום ב תנה, כותב וולטר בנג'מין, מששל היצירה הקיום וההפצה תנאיב תפניתה יחד עם

 מה שנגלה .נעדרת ממנובציור  האמן ידכתב של  המסורתית התחושהשל היוצר ו הנוכחות

תמונה. כמציאות  עכשיו שצורבתמכאן ומ תמקרי הבלחה, נושאהנוכחות של הא יה בתצלום

מה שמושך קרימפ, מיומנות הצילום הפוכה בתכלית לזו של הציור.  כותבעבור בנג'מין, 

של הפריצה הבלתי נשלטת וחסרת  מיוחדהו הנעלם אלא הממד בצילום איננו כתב היד



 לחזקה בעוצמתה מכשדה התופעות  של זו פריצה .תצלוםאל ה המעצור של המציאות

  .הממדים האישיים כל על עולהש עם אחרות הידברותומכתיבה  תשאיפה לאוטונומיו

אבודה באמצעות סטורית היהילה לצילום  הקנותל האמנות שוק ניסיונותמהסתייג בנג'מין 

יופנם  אםרק  יובן השעתוק שחולל ביותר שינוי החברתי החיוביציור. החיקוי של תחום ה

  Crimp, 95, 1980).) מורשת התרבותב ותקובעמ נורמותמהתפרקות ה של שחררהמהממד 

בשנת  כבר .אמנותה המעמד החברתי והקיומי של על מערערתפריצת המציאות אל התמונה 

 ,לאלפרד שטיגליץכתב מרסל דושאן  ,מאמרו בנג'מין את רסםעשור בטרם פמ יותר, 1922

לבלתי נסבל יהפוך הצילום  שגםעד ציור לגורם לאנשים לבוז "אני מעוניין לראות את הצילום 

שובם לודע מדושאן (  Sanouillet and Peterson, eds, 165, 1973)" אחר. גורם באמצעות

מאז . הקנשנה לפרהחוזר של הנראות ולצורך ה לקיבעון ,והשיווק ההחפצה הבלתי נלאה של

היצירה החזותית  נחסמת, דושאן סבירמקוביזם והמופשט, ההאימפרסיוניזם, הפוביזם, 

 הנקלט , את הנעלם שלאת החומר האפור מהתמונה דוחקה החושיבמרכיב , ברשתית העין

. אינו מעניין כמטרה בפני עצמה כותב,הוא , ואוטונומי ציור טהור .((Krauss, 123, 1994 במוח

 תחוםב שקריאתם נערכת וההכרה ,חושיםרעיונות ו נוצרים ביןשים רכבהה םמה שמעניין ה

   .((Kraus, 108, 1994 שמעבר לרשתית העין , תרתי משמע,האפור

 אך היחיד יצירתית שלה אוטונומיהל מקום עניקהכותב אדורנו,  ,חפצהההשל  הייצור החוזר

 פועלכתוצאה מכך . חברתית חסרה שהחירות בה פגומה מציאותכוך מתמיד עם בחי נמצא

מבוססת על  מודרניתה אמנותהיצירת . ודאות חוסרשל  צבבמ יתהאמנות האוטונומיה רעיון

 התקשתה המתועשת ר והחברהמאח אולם, ההומניות. רעיון וצמיחת שבטיים חוקים פרימת

עצמאיים של הרעיונות ההסתירה בין התפתחות  מודגשתבקידום יסודות הצדק שלה 

שחיקה  ההומניזם בשתי מלחמות עולם קטלניות. ה המקבילה שלשחיקהמודרנית ל אמנותה

. כל הניסיונות להחיות את במלוא עוצמתה על כנה תשנותר תואוטונומיביומרה ל מהלא פג זו

 –סר בטחונה חו את המבטא מקום מעורער –האמנות על ידי הגדרת מקום חברתי חדש 

ת האמנות יציר .מראה סימנים של עיוורון , טוען אדורנו,לכישלון. האוטונומיה האמנותית ונועד



, האמנות .בפני עצמו ולםע יתהכאילו הי ולהתנגד לו, מבקשת להתנתק מהעולם האמפירי

 ומקחייבת לפנות נגד עצמה, להתנגד למושגיה ולאבד את בטחונה עד לע כותב אדורנו,

עצם קטסטרופה, הלאחר  ה,ימלחמת העולם השני לאחר Adorno, 2, 1997).) שורשיה

 .האמנות יצירתשל  העצמאיים קודמת לתכניםש חברתית אחריותמכתיב הקיום של תרבות 

לציניות מפני שהיא  החפצהדן את ה המרחף איוםן היצירה לזוועה והבי העמוק הפער

 1997234 ,) .מולה היא מתייצבת כאשרגם  חוסר רגישות למציאותב מוכתמת במהותה

Adorno,).  

 להגשים את מסוגלים אינם ,קראוס מציינת רוזלינדאמנות לשם אמנות והמופשט הטהור, 

 נצפהש אופטי בשדה מופיעש כגוף לעין נגלה המופשט. אותם שמנחה האוטונומי ההיגיון

 האקראי בסיפור נטמע המופשט הציור. כנפרדים גופיםה נחזים שבהת יחסי במסגרת

 ,Krauss) הנראה של הקריאה מארגב תקיים כאחד המרכיביםומ שונים גופים בין מתרחשש

התופעות ונתונה  מרחבב אחד כנתון את עצמהמגשימה  יצירת האמנות  .( 1994 ,18-19

תנאי ב נטוע שלה גרף הקריאה .תיות והפרשנויומשמעוה יחסיים של היווצרותה תנאיםל

 כחלק נרשם מה שנצפה .החברתי המקומ ומשם נובע ,צורותהו גופיםה כלל הנחזות של

. ראההנ את הקשרים ומניעים מיד שעורכיםסימנים  ה בעזרתהנגל הכולל השדהשל  רצףמה

, כותבת קראוס, נבלע כאחד האוטונומיות המודרניסטיתו של המופשט הטהורההיגיון הגופי 

  .(Kraus, 19, 1994) התופעותמרחב של  סיפורה עורכים אתש הסימנים הצורניים

   הזעזוע הבסיסי שחולל הצילום, כותב ג'ף וול, נגרם מפני שהוא שינה לחלוטין את הנראות 

 Jeff) של הנחזה, את הסיפור של התופעות, והעצים אותו מעבר לכל חוויה מוכרת לפניו.

Wall, 2007 ,הניצוץ המידי של הנוכחות, פריצת המציאות אל התמונה, ההתנסות בהתנסות )

השעתוק וההפצה, שינו לחלוטין את הסיפור של הנחזה. במאמרו, היסטוריה קצרה של 

השתמש בנג'מין במונח "הבלתי מודע האופטי". אין לנו מושג, , 1931-הצילום, שפורסם ב

כותב בנג'מין, מה מתרחש בהרף השנייה של תנועת האדם. אבל, הצילום מסוגל להקפיא 

. הצילום, כותב בנג'מין, חושף את מה שהעין לא קולטתלגלות את , להגדיל את הפרטיםו



טינקטים של התת מודע את האינסקיומו של בלתי מודע אופטי כפי שהפסיכואנליזה חושפת 

Benjamin, 278, 2008)). 

 

תפיסות  שללה ,, כותב ג'ונתן קררי19-בראשית המאה ה של האופטיקה התפתחותה

 ארעיות לוגיותפסיכווהתניות פיזיולוגיות  הנראה.של  יציבותהו אחידותה היסטוריות אודות

בלבד. הנראה אינו נרשם  הנצפה הרגע את ותתפיסה מלאה של המציאות וממחישחוסמות 

קררי,  החזותי, כותב הגמוניה של החזותי.האינו נסמך על מרכיב אחד של המוחשי ועל בסיס 

נומי תוך התעלמות מכוחות מפצלים שמפירים ואינם מאפשרים רבות כאוטוהוצג פעמים 

ים הנובע יםבאפקט נעוץ נגלים במרחב התופעותה רבים פרטיםמקורם של למרות ש. ואות

נוטה "החזותיות" לאמץ דגמים בדלניים של סובייקטיביות  ,אחרים וכוחות של יחסי שליטהמ

(Crary, 4-12, 2001) . הצילום  , כמו19-שפותחו במאה ה היוצפי תיעודמכשירי

לאורך מאות  שניסחהמבט" ה"נקודת  את הפרו ,אשליית תלת הממדשיצר הסטריאוסקופ ו

 פרספקטיבהההבלעדיים של  מהתנאים גוחר הם .צופהל היחס בין האובייקט תאבשנים 

  .(Crary, 116ff, 1990) אל מבנה  הקליטה האנטומי של הנראה וחדרו

 

 טהורה השפ ,מצד אחדעיקריים.  שני כיווניםב התפתח ותמודרניב הנראות הזעזוע שסופגת

 יבורימרחב הצאת ה והאדריכלות והעיצוב ושינ אף על ושהשפיע עצמאיים הצבע וצור ,של קו

במלחמת העולם  זרמים אנטי אמנותיים כמו הדאדא ,מצד אחר .הפונקציונאליו המתוכנן

לאחר מלחמת העולם  האמנות המושגיתו הפלוקסוס הסיטואציוניסטים,או  הראשונה ואחריה,

. מושגיה המטושטשים של הנראות מופשטה התבוני סדרהשהטילו ספק ביסודות  ה,יהשני

ולהשלכות  לפרשנותות, ביחס לנצפה, להתבוננ יציבות חוסר ,ועדיין מותירים ,הותירו

ברי ח את עסיק, הלסימן נוכחהבין ו גמיוצל הנחזה בין חוסר יציבות זה האנושיות שלהם.

 מנוסחאותיפשו שפה שתחלץ אותם הם ח. ואנדרה ברטון בראשם הסוריאליסטית התנועה

הם שאפו  .של היומיום התופעות מעולםוהרחיקו אותם  פיגורטיבי למופשטבין  ציור שנעו

מירו,  חואן של יועבודותבסגנון  יסטיריאלסומופשט  אל וחשיתהמציאות המ מהמסת להימנע



דאלי  סלבדור בעבודות של השהתפתח ומותמדמה חל תדייקניו איטית העתקהמ ולהשתחרר

לא מכוון  מילים ושרבוט העלאה חופשית של, אוטומטיזם .(Krauss, 24, 1985) מגריטרנה ו

 באמצעותם העיקריים מהלכיםההיו  מותחלו של מצוירים שחזוריםוים וכתמים, לצד וק של

 מדיוםשת האיטיהסטודיו  אולם, עבודת .האופטי מודעלא ב לחוש סטיםהסוריאלי וביקש

 עולם התופעות של המידית פריצהל תאמו לא ,שטמופופיגורטיבי לוהפיצול  דורש הציור

יצרו תווך פרשני  הסטודיו והציור. מותחלו באמת שחזרולא ו מבטאת זרימה אוטומטיתש

  לתחושה של דרך ללא מוצא. והסוריאליסטים את ברטון הובילוו שדה התופעותמידי מ רחוק

ים ביותר החשוב יםהרעיוניהמהלכים  מאחורישעמד רוזלינד קראוס,  כותבת, הצילוםהיה זה 

של  אוטומטי ייצוגו שדה התופעות עם חדש מגע להם הצילום אפשר .של הסוריאליסטים

שדה ל הפרד ללאר נקשפשט והטוהר של המומ מוצא הקנההוא  .מודע האופטיההבלתי 

ונוכחות במרחב  הרף עין ,הצילום אפשר חשיפה אוטומטית .ממשות המוחשי של היומיוםה

  .והפיסול יורצה מיבתחו יםאפשרי םשאינ הציבורי

 

 זה אוטומטי . מסומןשדה התופעותשל קטע  מסגרתמ שעורכת המצלמה דיתמיהלכידה ה

 עידהוהשפה  שלהלשונית מערכת לברטון  אצלנקשר של התפרצות המציאות אל התמונה, 

של הקשר  .חזותיה סימןמילולי לסימן ה, בין הטקסט לדימוי קשר מערכתי ביןעל  בעיניו

שפה. שני שמקיימת המילה עם הלקשר  בעיני ברטון דומה ציאות המוחשיתמהתמונה ל

 ףרצמ עולהשמשמעות האך משתנה. פועלים במרחב סטרוקטוראלי נתון  המסומנים הללו

 משולבת רציפה זרימהל חזותיוה לשוניהאת  ת, משלבראותנו כתיבה ,סימני קול מתמיד של

כתיבה  למעיין שו סימנים לללא הרף ש הוא מקורשדה התופעות פרשנות. ו של קריאה

. תמונההו שפהה של מבנייםתנאים הה על פי יםמיוצגש של התרחשותמתפרצת  אוטומטית

 סימןהוא  הצילוםכך  ומייצגת אותה, שפהמבנה הכולל של הנכלל בשסימן כפי שמילה היא 

כה חשובה  הייתה רציפה ומידית זו זרימה .ומייצג אותו שדה הכולל של התופעותהשעולה מ

באופן  שהורכבו, צילומים חתוכים הדאדאיסטים פוטומונטאג'יםב שראהברטון עד בעיני 



צילום עם המציאות ה שעורךמהקשר המיוחד עצמה  את מרחיקהשפרשנות , חופשי מחדש

(Krauss, 35, 1985). 

. של השפה כפלתמשותחלק המ מדמה את בכך וממחיש תוכהאת המציאות מ עורךהצילום 

 תפסתנ המציאותשכך  לעואינסופיים ה הרכביה לעסינטקס שלה, הה מעיד על ז שכפול

 השונים בין הגופים מרווחיםהאת  יםיוצר שהם מגדיריםוהמסגרת  שכפולה .כסימןמיסודה 

של סימולקרה, העתק  גורם לתחושהלהתגלות. השכפול  ולמקצבלמופע  ,לשפה מאפשריםו

מקור מ נובעהשכפול מאחר ו. ניםרק סימ שכולה בשרשרתמספר שניים  שנוסף למקור,

את המקור בפני  מציבהתעתיק  .ובלעדיות שללהאפשרות לאוטונומיה ולכתחילה נשללת מ

 של התרחשויות רצף מעיד עלהשני. השכפול מאחד ה ומשרשר את משהה אותו, שינוי

. מדיום סימנים משתנים מארג הסמיוטי שלונע במסגרת הת יומשמעום של הרכבי שמניע

וסגנון  שאלות של תוכןלסוראליזם לפנות מ ואפשר שלו, ותותכונת היסוד המשעתק הצילום

של הדימוי והסימן. מהלך זה, כותבת  התהוותה סודיב ותניצבששאלות מבניות ולשוניות  אל

 המרחב קטיעתנמנע משתיעודי הצילום ה יו שלעקרונותרוזלינד קראוס, נערך באמצעות 

 נושא את חתימת המציאות הצילום (Krauss, 31, 1985) .ל מתרחש במסגרתושהכו מצולםה

אפשר ו בחול צעדים עקבותלרישום של ו אצבעהטביעת  השמותיר חתימהדומה לבאורח 

 רישוםאל התמונה וה התפרצות המציאותבאמצעות  מודעבלתי הלחוש את סוריאליסטים ל

  שמותירים סימניה.

של  פרדוקס – פרדוקסהצלמים הסוריאליסטים השתמשו במדיום הצילום ככלי לחשיפת 

 –הופכת לייצוג שנוכחות  –העדר כ שנגלית נוכחותכ – , כשכפולבלבד מציאות הנגלית כסימן

נערכים ומתוכה  ולהמ פערנחשף ה , ולא כאוטונומיות,תוך המציאותמלכתיבה.  – מרחקל

אשר  כתיבהנוכח, אוטומטי ומידי של סימניה. המצב התיעודי מתגלה בסוריאליזם כמרחב 

לתרגום שדה הראיה למאוזן על אף  . בדומהשונה משותסימניה ניתן לשער מ באמצעות

מדבר שתי עיניים, החיבור לתמונה אחת שנוצר באמצעות העין ושתית שנקלט הפוך על ר

עוותת והופכת את עצמה על מנת שתוכל להפוך לסימן תמ ברטון על תהליך בו ממשות

 נים בנבכי השפהיממתשהסימנים הללו הם בבחינת סימנים ריקים והעולם ליער של סימנים. 



לאקאן דימה את . ועכשיו –כאן  –אותם באמצעות אני  ישמאנשקיום  עד אשר יופיע והנראות

 את לפים. כאשר תופס שחקןבו החוקים קבועים אך השחקנים מתח למשחק קלפים השפה

את מעגל באמצעות מופעו וגל לפרוץ מסשסביב השולחן הוא הופך לגורם פעיל  מומקו

אולם, סבור לאקאן, הכושר לומר אני ולהצביע באופן בלעדי על דברים,  .החוקים היבשים

 עברמ קיימת בשפה כבר מפני שהיא רק אפשרית ,אותה ג'סטה של זהות –אני  –מילה ה

מניע את הדחפים לשוב  החסרכ נוכחותההמפגש עם  .(Krauss, 23, 1994) אישיה לאני

נוכחות עדר. החסר, טוען לאקאן, טעון הה ותחושתאת הפער  עמיקאך מ אחריה ולחפש

הקליטה. למאגר הסימנים הזה  הפוך למצבה של תפסנמפני שהסימן  כנראותנדמת לעין ש

מזמן ש - uncanny –מצב סתורי, משונה, מוזר ומאיים. מ - מתייחס לאקאן כאוטומטון

מפגשים מקריים ובלתי צפויים ומפר את כל הכללים. האוטומטון מזהה את המרכיבים 

ומנסה למלא אותם, להפיק ממאגר החומרים המצויים את ההנכחה, את העצירה,  החסרים

 הנראה ,ביר לאקאןתשוקותיו. מבחינה זאת, מס מוגשוהצופה כי הלפיה משער  המסקנהאת 

הכרה אלא אפקט של המודחק, אפקט של חזרה, המודע של החזותי אינו פעולה של 

של פער. מאגר הסימנים החסרים הללו עולה ומצטבר במהלכים  ,מטוןוסדרתיות של אוט

 המפתיעאל הנראות מהבלתי מודע  שצפיםהתגלות הסימנים החסרים אינסופיים. סדרתיים 

מגדיר לאקאן כחלל  . את החלל בו מתרחשת הנראותתמקריותה כהוא חש או את המתבונן

לאקאן  פרספקטיבה. אולם, מלבד החלל המוחשי של עולם התופעות מתארגאומטרי של 

אשר אופפת את המתבונן מלפנים ומאחור שאטמוספרה  .נוסף מכהאלמנט מסמא ו

ואינה מאפשרת לצופה להיות הבוחן שמסוגל לעמוד  לו שליטה מלכתחילה אינה מתירה

 יצב בשדה התופעותנו אינו רואה את עצמו המתבונן ,מחוץ לפרספקטיבת הנראות. להפך

  .ממנו אופף ומסמן אותה מבלי שתוכל לחמוקשאור תנאי התלויה בשככתם, כנקודה עיוורת 

 

 כבר בנוכחות שהיאבמרחב הנראות אפשרי רק מפני שמדובר  האני מניעש הנתק והחיבור

"זיכרון".  שנקראצורה  נטולנדחקים אל עבר  במרחב, כותב פרויד, גליםנש גופים רדי מייד.

אליה נסוג ש מוקדמתנצמדים אל מעוף הסימנים של פנטזיה  התרחשותשל  סימנים צפים



מייד של ההכרה כמקור להנעה ברדי  משתמשים . הםמודע בשעת חלום ובזמן הזיות לאה

של חוויות עבר דמומות. חוויות צבורות שלא התירו רושם בעת התרחשותן צפות כעת ועולות 

, אתסדה הזאהפ. נגלה מהכאוס של החלוםששל סיפור אל אופק הקליטה המודע כישות 

מבקש להידבק שנרטיב זהו  .(Krauss, 68, 1994) היא רדי מייד לכשעצמה ,מציין פרויד

והתשוקה  להכרהנגלית שבהרף העין של היקיצה מחלום. המראית  תארגןחומרי החלום ומל

המוכנים של  וחומריים מה ונארגאחת את השניי יםמשקפ ,שמניעה את יסודות החלום

  מהעולם ומניח שהם שלו. דולהשאיפות תרבות שהפרט של היומיום החברתי ו

מושתת על גיאומטריה מודע,  לאהשל של המודע ו הרדי מייד ופיעיםהחזותי בו מ קונוסה

נקודת המבט של העין מתרחשת בין שזהות  משקפים שלהם מתארקווי האור וקווי ה לפיה

 רטהונפרד של מופשט  ותיחז מקום אודות. הרעיון נקודת המגוז האין סופית של הנצפהל

ס, הגדיר שני יסודות . המופשט, כותבת קראוהזה קונוס החזותימוצא חיצוני מה לעצמו ביקש

נדחה באמצעות קו מתאר  כפרטיםנחזים שאמפירי של שדה חפצים :  האחד, יסוד של נראות

מחבר  מבניבלתי נראה שפועל כגורם הוא מצב צורני  ,שניד יסוהמופשט. לעומתו,  על ידי

 .מטריקסז'אן פרנסואה ליוטאר  כינהיסוד שלישי אותו  קיים ,קראוס אולם, מציינת ומאחד.

. הנראהסדר הפרטים ואת סדר שמפר את  עמום אלא יוצר גוש שיטה ו מרכיבנהמטריקס אינ

המטריקס בלתי סבירים ובלתי נתפסים. ורצופת מצבים  עמוסה סתירותהמטריקס  פעולת

. מתבטאים באופן המובחן ביותר בפנטסיהש מוחלט חוסר יציבותבתנועה מתמדת וב מצוי

פי ל מתכוננתאינה שלשיעור. שיטה  תניתנ ה שאינהפועמת שיטחוסר השקט הזה ל מתחת

 נגמר מימושכל  בה אפס,ב סתייםמפלוס  לכ בהשיטה  מינוס ופלוס., של פלוס צפוי סדר

 ,Krauss, 221) תםחזר את שמכתיב כורחמ יםפועלש אובדןשל תשוקה וריתמוס כ בכלום

1994). 

הצורנית של המופשט, להפרדה בין תפיסה הללו תורגמו למהלכי אמנות שהתנגדו ל התובנות

ערבו , להפך, כותבת קראוס, הם פעלו מתוך השדה חושים ולניתוק משדה התופעות.

עתוק והפצה ששירתו את תרבות הרחוב ותרבות ש תשוקות ואת הבלתי מודע עם אמצעי

הבחנות המפרק את שכוח אל כ יות,קצבחזרה, לסדרתיות, לההמונים. הם התייחסו ל



שלא  תיעודיצילום ההו טהורים ביקשו להפנים. המציאות האנושית המיוסרת שמושגי אמנות

למרחק  שהובילה את הסוריאליסטים המודרניות לדיאלקטיקהדחפו את הרפה ממנה 

מצרכים ממוסדים של צומח אינו  ,. צילום העיתונות והתיעוד, כותב ג'ף וולמבלעדיות

במדיום של הצילום. שנטוע וד טבעי התיעוד הוא יס. התקשורת או מצרכים חברתיים בלבד

הוא חלק ממבנה עריכה שהעמיד מודל חדש בתולדות  המרכיב המידי והספונטני של הצילום

ממשיך לפרק את נכסי השוק של התמונה ולבטא את שאלת ההתבוננות מודל זה  התמונה.

בשדה  מתייצבתש נראותמאתיקה של  ,פעולה שנובעת משיח עם אחרותכוהנראות 

  (Wall, 143-168, 2007)מלאה. מוחלטת למעורבות בין אדישות ש במרחב התופעות

 נראות על נשען הוא, שלו היסוד הנחות את פונטי, שוכח מרלו כותב היומיומי, במובנו הנראה

. )מרלו הב השבויות הרפאים רוחות את משחררתש נראות, מחדש אותה ליצור שיש שלמה

 (2004, 42פונטי, 
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