
:3נושא משנה מספר 

אמנות אדמה, מיצג, מיצב, אמנות מושגית: הרחבת שפת האמנות

)קונצפטואלית(אמנות מושגית 
במקום שימוש , גישה  אמנותית הרואה ברעיון או במושג יצירת אמנות לכל דבר

.פיסול וכדומה, ציור: כמו, במדיום אמנותי מסורתי
הפקיע אותו  , כאשר נטל חפץ קיים, מרסל דושאן היה הראשון שיצר אמנות מושגית הפקיע אותו  , כאשר נטל חפץ קיים, מרסל דושאן היה הראשון שיצר אמנות מושגית

.על פי החלטתו השרירותית–" יצירת אמנות"משימושיותו והפך אותו ל
במסגרת האמנות המושגית ניתן לכלול את רב הפעילות האמנותית שנעשתה בשנות 

–) אמנות הגוף(מיצבים ומיצגים , אמנות אדמה; )20-של המאה ה(השישים והשבעים 
לגבי טבעה ומהותה של יצירת  , בין השאר, בגישות אמנותיות אלו נשאלת השאלה

.בניסיון להרחיב את גבולות האמנות, האמנות באשר היא
כמוצר  " האובייקט האמנותי"האמנות המושגית הדגישה את הצורך בביטולו של 

, ביצירות מושגיות. מהי אמנות, את השאלה, כאמור, והעלתה, מסחרי הניתן לשיווק
הניתן בדרך כלל  , ולא עצם המוצר האמנותי, הרעיון או המושג הם האמנות, לעיתים
אדם שלא ביצע את היצירה  /שיכפול או מיקום שונה גם על ידי אמן, להעתקה
.המקורית



גורם דושאן   1917- ב
האגודה  "לשערורייה לאחר ש
, בניו יורק" לאמנים עצמאיים

שקבעה בחוקיה שהיא מוכנה 
להציג כל יצירת אמנות  

מסרבת לקבל  , המוגשת לה
לתערוכתה את יצירתו של 

)  1917" (המזרקה"דושאן 
. בטענה שזו אינה יצירת אמנות

כתובת בשחור+ עשויה חרסינה  ,1917, המזרקה, מרסל דושאן

. בטענה שזו אינה יצירת אמנות
בתחתית היצירה במקום 

חתימה של האומן הוא כתב את 
כלומר  r.mutt: שם היצרו

שהיה בעל חנות , ארד מוט'ריצ
ידועה ואביזרי אמבטיה  

.יורק- ושירותים בניו

MUTT -   זהו כינוי לטיפש או
. כלב בן כלאיים



האירוניה של דושאן מתבטאת  
לאובייקט  " מזרקה"במתן השם 

במשתנה  . שהוא למעשה משתנה
המים זורמים פנימה ובמזרקה  

במקום לזרום  , זורמים החוצה
.  פנימה

דושאן לועג לחברת השפע  
התעשייתית וגם לאמנות בכך 

שהוא מכריח את הצופים לנתח  שהוא מכריח את הצופים לנתח  
את האובייקט כאילו היה פסל 
,  ששולטים בו חוקי הסימטריה

הצורות  , יחס בין המסה לחלל
.  המעוגלות

בהכניסו את החפץ למוזיאון  
מטרתו איננה רק יצירת חפץ 

אסתטי מאוביקט יום יומי אלא  
כוונתו לזעזע את דעת הקהל ואת  

.  והתצוגה במוזיאון



מוסיף דושאן שפם . L.H.O.O.Qביצירה   
וזקן ברישום עיפרון לרפרודוקציה 

  20צילום מוקטן בגודל (המופצת כגלויה 
 - של היצירה המפורסמת ביותר ) מ"ס
.  י'של לאונרדו דה וינצ" מונה ליזה"ה

הכותרת בתחתית המורכבת מחמש 
:  אותיות המופרדות זו מזו בנקודה

,                    L.H.O.O.Q 1919מונה ליזה עם שפם וזקן  ,דושאן מרסל
19.6X 12.3סנטימטר אוסף פרטי

:  אותיות המופרדות זו מזו בנקודה
L.H.O.O.Q .  בהגייתן הצרפתית של

אותיות אלה מתקבל משפט גס 
". חם לה בתחת"שמשמעותו 

רדי מייד "הרפרודוקציה נחשבת ל
".                                     מטופל

מעיד על ההוספה  " מטופל"הביטוי 
. ברישום ובכתב לרדי מייד



היצירה הנערצת לאורך מאות שנים הפכה לסמל  ; אינה מקרית" מונה ליזה"הבחירה ב
.מקודש של תולדות האמנות

את מקומה . מופת עם הון עתק- בזמננו ניזון פולחן האמנות מתצוגות המזווגות יצירות
והסגידה  . של חווית האמנות תופסת ההתרגשות מן ההתבוננות בנכס שאינו בהישג יד

. האמן הגדול המת בתפקידו שלאחר המוות כיוצר אלוהי, לגיבור תרבות

הסגידה לגיבור תרבות



יצירה זו מבטאת את רעיון  

  :מייד  של דושאן -הריידי

את סימני השאלה והערעור כלפי קדושת * 

. והיצירה המקורית פולחן האמן, האמנות

,  קריאת תיגר על מה שנחשב הטעם הטוב* 

שחיטת פרות קדושות של התרבות המערבית 

המסורתית  והתרסה נגד  התפיסות  

.  הבורגניות

בכל יצירותיו משתמש דושאן באמצעים  * 

שונים על מנת לזעזע את הקהל הרחב ולתהות 

ובזה , על מוסכמות חברתיות ותרבותיות

גדולתו וחשיבותו לכיוונים שאליהם פנתה  

.  האמנות במאה העשרים



סמוך לתקופה שבה יצר  
-דושאן את ה
L.H.O.O.Q .  הוא

נחשף לספר שכתב  
על  ) Freud(פרויד 

ובו  , י'ליאונרדו דה וינצ
מועלית בעיית הזהות  

.  י'וינצ-המינית של דה
דושאן עצמו עסק  

הקשר לפרויד

דושאן עצמו עסק  
במשחק בזהותו המינית  

כחלק מתפיסת עולמו  
הוא הצטלם  ; הספקנית

מחופש לאישה ואף  
בחר לעצמו שם נשי  

,  רוז סלאבי - בדוי 
ולעתים חתם בו על  

  .יצירותיו
מרסל דושן מחופש לאשה, מאן ריי



דושאן מצליח להרחיב את ההגדרה של  
הוא מדגיש את הרעיון של " מהי אומנות"

בניגוד לתפיסה   ובחירה חשיבה
שהדגישה את הביצוע הטכני של  

.היצירה
שיכפול , דושאן משתמש במוצר מוכן     

על מנת להראות איך , של ציור מקורי
פעמית  - יצירת מופת חד, בעידן המודרני

הופכת למוצר המוני המופץ באינספור 

מהי אמנות

הופכת למוצר המוני המופץ באינספור 
גם שכופל הוא יצירת אומנות  . עותקים

אלא , שהאומן לא חייב לעשותו במו ידיו
.יכול לבחור אובייקט מוכן

בעולם  בכל אלה הוא כי  המסר
במודרני לא מייצרים יצירה  
ייחודית אחת והמונה ליזה  

.מסמלת תקופה שחלפה מהעולם



:אמנים שהושפעו מדושן
,ברונזה צבועה, ונס'ספר ג'ג

,  שימוש בחפץ יום יומי בדגם ליצירת אמנות
על ידי כך חיקוי נלעג של התרבות  

.שימוש בכתב, האמריקאית

החנות, קלאס אולדנברג

,  שימוש בחפצים מצויים וברדי מייד מטופל

ברונזה צבועה, ונס'ג

,  שימוש בחפצים מצויים וברדי מייד מטופל
.  שימוש בהומור ובהורדת האמנות לרחוב

דברי  , שילוב בין גבוה לנמוך באמנות
מכונה  , פיקביה.מאכל

הסתובבי מהר

השפעה בשילוב המכונה 
שימוש  ; עם הגוף האנושי

בהומור וברמזים ארוטיים  
כלפי תפקוד המכונה 

.כגוף אנושי
פיקביה

החנות, אולדנברג



FELIX GONZALEZ-TORRES/    טורס-פליקס גונזלס 

1992, סוכריות עטופות, )לפבלו(ללא כותרת 





90- שנות ה, מייד- ריידי, נאהבים מושלמים, טורס-פליקס גונזלס



אני-סופר, מאוריציו קאטלן



יום מושלם, מאוריציו קאטלן


