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בדים את לֹוס מ
קישוט בעיצוב עכשווי

מירב רהט

לאורך  רבות  הופיעו  דקורטיביים  מוטיבים 

שונה  ליחס  זכו  אך  העיצוב  עולם  של  ההיסטוריה 

המאה  מפנה  עם   ,1908 בשנת  שונות.  בתקופות 

 )Adolf Loos( לֹוס  אדולף  האדריכל  פרסם  ה־20, 

מאמר מכונן בשם ״קישוט ופשע״ שבו הוא טען בין 

היתר כי חברה מתקדמת אינה זקוקה לקישוטיות. 

ליצירת  המוקדשים  ובמשאבים  בזמן  ראה  לֹוס 

וגרס  וחומרים,  ביזבוז של כח אדם, כסף  קישוטים 

בחפץ  לרעה  שימוש  מהווה  קישוט  הוספת  כי 

השימושי1. כארבעה עשורים מאוחר יותר, בהשפעת 

תפיסתו של לֹוס, טבע האדריכל מיס ואן־דה־רוהה 

LESS-IS- את המשפט )Ludwig Mies van der Rohe(

MORE, משפט שהפך אמירה אייקונית המייצגת את 

תפיסת העיצוב המודרנית בה צורתו של אובייקט 

לשרת.  נועד  הוא  אותה  מהפונקציונאליות  נגזרת 

אמירתו של ואן־דה־רוהה זכתה לתגובת נגד בשלהי 

בעודפות  לשימוש  בהתייחסו  כאשר  ה־60,  שנות 

ועומס ויזואלי בשדה העיצוב טבע האדריכל רוברט 

LESS-IS- המשפט  את   )Robert  Venturi( וונטורי 

שהלך  תפיסתי  שינוי  הנכיחה  זו  אמירה   .A-BORE

והתפתח בשדה העיצוב, כאשר יחד עם התעוררותה 

של תפיסת עיצוב פוסט־מודרנית ובהמשך לה לידתה 

והתעצמה  הלכה  ״עיצוב־אמנות״,  קטגוריית  של 

בשדה העיצוב נוכחותם של אובייקטים בהם הערך 

האסתטי־דקורטיבי עולה על ערך השימוש. 

התערוכה ״מאבדים את לֹוס״ מציעה הצצה לאופן בו 

מעבדים מעצבים ישראלים בני זמננו מדיסציפלינות 

שונות בשדה העיצוב את הרעיון של קישוט בעיצוב 

עכשווי, וחושפת גישות שונות של מעצבים לנושא. 

אצל חלק מהיוצרים בתערוכה הדקורציה היא שפה 

חזותית המאפיינת את יצירתם והיא זו שמבנה את 

עבודותיהם. אחרים השתמשו בתערוכה כהזדמנות 

להתדיינות עם הטקסט של לֹוס ועם שאלות דוגמת 

מהו קישוט ומה מקומו בשדה העיצוב, מאה שנים 

אחרי שלֹוס הכריז עליו כפשע. בין המעצבים יש מי 

שמתכתב עם אלמנטים דקורטיביים מן ההיסטוריה 

של העיצוב ויש מי שמבנה את הדקורציה כאלמנט 

מהמעצבים  חלק  האובייקט.  מספר  אותו  בסיפור 

משתמשים בבחירות הדקורטיביות על מנת להאיר 

סוגיות תרבותיות דוגמת יחסים בין אדם וטבע, בין 

אצל  בעוד  וטכנולוגיה,  אדם  ובין  וטכנולוגיה  טבע 

לתוך  אישיים  תכנים  להטבעת  אמצעי  זהו  אחרים 

הקישוט  לפעולת  הנקשר  הזמן  מוטיב  היצירה. 

העמלנית עולה ומתחדד למול העבודות הסיזיפיות 

משהו, כאשר ברקע נוכח גם הדיון המתמשך סביב 

קישוט ומגדר - מהו קישוט? מי מתקשט? כמו גם 

מי יוצר את הקישוטים ובאיזה אופן?

 - וחולדות"  "עמודים  ארד,  איריס  של  עבודתה 

אודות  הדיון  את  פותחת  החלל  במרכז  הִנצבת 

משתמשת  ארד  לדקורציה.  פונקציה  בין  היחסים 

בכותרות הדקורטיביות שעיטרו עמודים באדריכלות 

עתיר  כיסוי  ליצירת  השראה  כמקור  הקלאסית 

של  הביוב  צנרת  את  המכסה  ארעי  לעמוד  פרטים 

בית המגורים בו יושבת הגלריה. דרך אלמנט עשוי 

סריג תלת מימדי, המשמש  חיקוי של עמוד שאין 

בין  היחסים  את  מאירה  היא  מעשית,  תכלית  בו 

קישוטיות ופונקציה מבנית )שלא מתקיימת כאן(. 

מציבה  ארד  המעוטר  הביוב  עמוד  גבי  ועל  לצד 

סדרת חולדות סרוגות וקושרת את ההצבה לסוגיה 

של  המהירה  הרכבת  חפירות   - עכשווית  מקומית 

תל אביב שמלּווה בחרדה מהצפת העיר בחולדות 

מכרסמים  במקום  הביוב.  מתעלות  שתעלנה 

סרוגות  חולדות  קבוצת  מציגה  ארד  מרתיעים 

החיה  את  והופכת  לב  שובות  ודוגמאות  בצבעים 

במרחב  מרתיע  ויזואלי  אלמנט  להפוך  שעלולה 

העירוני לאובייקט של תשוקה. 

למול התגובה של ארד לאפשרות של הצפת העיר 

תל אביב בחולדות, עבודתה של רות נעם - ״הפרעת 

אחר  מסוג  חרדה  מציפה   - המושבה״  התמוטטות 

מיצב  מציגה  נעם  והטבע.  האדם  ביחסי  הנקשרת 

שנועד להעלות לתודעה את תופעת העלמותן של 

הארץ  כדור  פני  על  והתדלדלותן  דבורים  מושבות 

באופן שמשנה את המאזן בטבע ומאיים גם על קיום 

של  מקבצים  יוצרת  היא  בעבודתה  האנושי.  המין 

מצפה  תחרה,  כמעשה  הנראות  מפוסלות  דבורים 

אותן בזהב טהור ומקרבת אותן לאובייקטים בשדה 

נעם בחיקוי מוגדל  אופן השימוש של  התכשיטים. 

לזה  זה  האלמנטים  וחיבור  הטבע  מן  החרקים  של 

שוב ושוב ושוב כריבוי, הופך אותן לדפוס דקורטיבי 

ואת העיסוק ביופי לכלי ביטוי לחרדה קיומית. 

הגעגועים אל הטבע ואל הנופים הנעלמים נוכח גם 

רגעים  מקפיאה  פישר  פישר.  עדנה  של  בעבודתה 

בקערות  הטבע  מן  אלמנטים  וכולאת  וזכרונות 

לטובת  שלהן  הפונקציונאלי  מהפן  המסורסות 

לדקורציה  התייחס  לֹוס  הדקורטיבי.  העיסוק 

של  הריחוק  דווקא  אך  איכרים2,  של  כרומנטיקה 

של  להכנסתם  הוביל  הטבע  מן  המודרני  האדם 

לתוך  שלהם  חיקויים  גם  כמו  הטבע  מן  דימויים 

בהן  פישר,  של  עבודותיה  האורבאני.  המרחב 

ענפי קאזוארינה, אדמה  דוגמת  חומרים  משולבים 

וקוצים, הן דוגמה אחת לאופן הכנסת הטבע הכפרי 

כאלמנט קישוטי לחללי מגורים עירוניים. 

ניתן  הטבע  מן  בדימויים  לשימוש  נוספת  דוגמא 

אוממי. קבוצת  של  ״קיסוס״  באגרטל   לראות 

ההדפסה  טכנולוגית  בהם  בימים  שנוצר  האגרטל, 

כאובייקט  נולד  בחיתוליה,  היתה  מימד  בתלת 

בעידן  למכונה  הטבע  בין  הגבולות  את  המטשטש 

כטבע   )2007 )בשנת  הוצג  האובייקט  הדיגיטאלי. 

המראה  את  המדמים  משתרגים  ענפים   - מודפס 

דקורטיבי  כלי  סינטטי ומבנים  בחומר  האורגאני 

אמצעי  או  פרחים  של  הכנסתם  לפני  עוד  מקושט 

שהאובייקט  העובדה  לנוכח  אחרים.  קישוט 

מוטיב  לכאורה  מתמסמסים  מכונות  ידי  על  נעשה 

אולם,  לֹוס,  יצא  כנגדם  המבוזבז  והזמן  העמלנות 

שבירתו המקרית של האובייקט החזירה את אחד 

לפעולה העמלנית   - אורין  דורי   - מחברי הקבוצה 

לחיבור  כדרך  ורקמה  תפירה  של  הבסיסית 

דקורטיבי.  אגרטל  לצורת  ולהחזרתו  האובייקט 

בגרסתו החדשה, האובייקט, שמלכתחילה לא היה 

באמת שימושי, מציף את סוגיית הקישוט והיחסים 

בין טכנולוגיות עכשוויות לעמלנות מסורתית.

ביחסים  העיטור  מהות  את  בוחנת  שבו  גלית  גם 

תעשייתיים  אלמנטים  מימדית,  תלת  הדפסה  בין 

פרומים״  רפאים  ״כלי   - עבודות  בסדרת  וקראפט. 

מבודלת  מנחושת  ארוג  בשרוול  משתמשת  היא   -

מבנה  של  והרחבה  פרימה,  דוגמת  ובפעולות 
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השרוול בחיפוש אחרי מבנים צורניים דקורטיביים. 

למול קישוט כפעולה של הוספה, ְשבֹו מפרקת את 

ולכאורה  בודדים  חוטים  לכדי  עד  השרוול  מבנה 

הייצור.  בתהליך  אחורה  אחד  שלב  אותו  מחזירה 

ידי שימוש במחברים המודפסים בתלת מימד,  על 

היא מעגנת את המבנים הדקורטיביים שהיא יוצרת 

מיכלים,  לסדרת  אותם  והופכת  הפרימה  בתהליך 

במצבים  שרוול  אותו  בעצם  הם  הכלים  כל  כאשר 

שונים של מתיחה, כיווץ, פתיחה או סגירה.

אובייקטים  ליצירת  קבועה  בתבנית  השימוש 

בין  היחסים  סוגיית  וכן  משתנה  ויזואליה  בעלי 

וטכנולוגיות  חומרים  למול  האנושית  היד  מגע 

בעבודות גם  נוכחות  תעשייתיות,   ייצור 

של  "UmpaLumpa"-ו  "Matter Of Motion" 

של  סדרתי  ייצור  פס  מציג  אהרון  אהרון.  מאור 

אובייקטים יחידנים - שרפרפים וגופי תאורה עשויים 

והצורנית  הצבעונית  האסתטיקה  בהם   - פלסטיק 

אהרון  האובייקט. השרפרפים של  למהות  הופכות 

מבוססים על טכניקת יציקה של חומרים לתבנית, 

ייעודית  במכונה  צנטריפוגלית,  תנועה  כדי  תוך 

שהוא פיתח ועיצב. הקומפוזיציות של האובייקטים 

לתבנית  שופך  הוא  אותם  החומרים  מסדר  נגזרות 

החומר  של  ההתהוות  בתהליך  התנועה  ומאופן 

מבוססים  אהרון  של  התאורה  גופי  למוצק.  מנוזל 

על אותו חומר אך העבודה עליהם נעשית בפעולה 

מחרטה.  על  שמסתובבת  תבנית  גבי  על  ידנית 

בעבודתו אהרון מעניק לפעולת העיצוב התעשייתי 

את המגע האישי ואת חותמו של היוצר כאשר חלק 

מהאובייקטים עוברים עיבוד ובחלקם הוא משאיר 

את החומר במצבו הלא מאולף כאלמנט דקורטיבי 

נוסף.

למול אהרון שמצליח ליצור אובייקט מורכב ועתיר 

הפוך  מהלך  לראות  ניתן  אחד,  במהלך  פרטים 

פיש־ דליה  של  בעבודתה  סיזיפית  עמלנות  של 

ממשטחי  אובייקטים  יוצרת  פיש־בנארי  בנארי. 

אורגאניים  במוטיבים  מעטרת  היא  אותם  פורצלן 

 ובדוגמאות שנולדות בתהליך של עבודת יד מחזורית

לכדורי  מקנה  עבודתה  אופן  כאשר  ורפטטיבית, 

פורצלן מראה מתעתע של סריגי תחרה. בתערוכה 

יחידות  עשרות  הבנוי  מיצב  פיש־בנארי  מציגה 

בקומפוזיציה המערבת אלמנטים העולים מהרצפה 

מהאלמנטים  חלק  מהתקרה.  התלויים  כאלה  עם 

מוארים והאור הבוקע מהן מנכיח את דגמי התחרה 

האפקט  את  ומהדהד  מעצים  שסביבן,  בחלל 

הקישוטי שלהן במרחב. 

זיו.  שחר  של  בעבודתה  גם  נוכח  התחרה  מוטיב 

מסורתית  קרושה  מפת  של  בזכרון  משתמשת  זיו 

מבית סבתא כנקודת מוצא לשטיח טלאים ולסדרת 

הסריגה  את  מחליפה  היא  בעבודתה  תאורה.  גופי 

ורקמה  חירור  של  עמלנית  בפעולה  המסורתית 

באופן  חלודים.  פח  גבי משטחי  על  בחבל מקרמה 

זה היא מנכיחה את דוגמאות הקרושה שעיטרו את 

המבנה  אלמנט  אותן  והופכת  סבתא  בבית  המפה 

משאירה  זיו  העבודה  בתהליך  חדשים.  אובייקטים 

התחרה  דוגמת  את  המסמנים  מהחורים  חלק 

חשופים, מהלך בגינו, כשהגופים מוארים, מתקבלות 

גם  התחרה  בדוגמת  ומעטרות  המנכיחות  צלליות 

את החלל שסביבן.

זכרונות  גליה ברקוביץ נשענת על  גם עבודתה של 

משתמשת  במקסיקו,  שגדלה  ברקוביץ,  ילדות. 

המעניקים  קמעות   -  )Milagritos( ב״מילגריטוס״ 

נחשפה  היא  טוב, אליהם  ומזל  לנושא אותם הגנה 

בגיל צעיר - כנקודת מוצא לסדרת אובייקטים בשדה 

טכנולוגיה  משלבת  היא  בעבודתה  התכשיטים. 

עכשווית - הדפסת תלת מימד - ועמלנות המבוססת 

על מלאכת יד מקסיקנית מסורתית. האובייקטים, 

של  צורתו  על  מבוססים  וקישוטים,  פרטים  עתירי 

רגשות  תחושות,  מטביעה  היא  לתוכו  אנטומי  לב 

ואינטרפרטציה עכשווית לזיכרון התרבות בה גדלה. 

בתליון לב נפתח היא מחברת זכרונות משפחתיים 

 -  )Piñata( עם חווית ההפתעה של בובת פיניאטה 

והפתעות.  ממתקים  ממלאים  אותו  צבעוני  מיכל 

בתליון אחר היא מתכתבת עם רקמת חרוזים שבטית 

שנוצרות  פסיכדליות  בדוגמאות  המתאפיינת 

במהלך  מקומי.  קקטוס  מצמח  הזיות  בהשפעת 

מקסיקניים,  חרוזים  אלפי  מחברת  היא  סיזיפי 

יוצרת בעזרתם דפוסים דקורטיביים, מגיבה דרכם 

למהות  הקישוט  את  והופכת  השבטיים  למוטיבים 

האובייקט. 

איתמר  של  בעבודתו  גם  עולה  סיזיפית  עמלנות 

שגיא. שגיא, שפועל בטכניקה של רקמה חופשית 

אותה הוא מכנה רקמה ישראלית, מציג בתערוכה 

)מובייל(  מרצדה   - ְתִחיָלה״  ַעְצְמָך  ״ִקישּוט  את 

אישיים.  ומאוואים  תחושות  של  שיקוף  המהווה 

על  הישובה  זכרית  דמות  בובת  מורכבת  המרצדה 

גבי  על  מתנדנד  כקישוט  ותלויה  ילדים,  כסא  גבי 

חיקוי של ענפי ״יהודי נודד״ - מקבץ צפוף של עלים 

מרקמי  עשויה  הדמות,  שחורים.  מבדים  התפורים 

טלאים ומרוקמת רקמה ישראלית חדשה ופרועה, 

מפונטז  רחם  בתוך  עּוָּבר  רקמת  במרכזה  נושאת 

הפעולה  את  שגיא  הופך  בעבודתו  עיטורים.  עטוף 

הקישוטית של רקמה ממלאכת יד מסורתית לכלי 

כאמצעי  בקישוט  ומשתמש  אקספרסיבי  ביטוי 

למקום  להגיב  גם  כמו  אישיות  חוויות  להצגת 

ולסביבה בה הוא חי ופועל.

אישי  ביטוי  ככלי  הקישוטיים  באמצעים  השימוש 

ענת  מתקיים גם בעבודה ״קיטש ידוע מראש״ של 

התערוכה  לקראת  עבודתה  שבמהלך  גולן,  גולן. 

קלישאתיים  סמלים  הפכה  הריון,  בשמירת  היתה 

של אושר קסום ויופי, כמו גם ביטויים של חששות 

ופחדים סביב הלידה, לסדרת תכשיטים. לידתה של 

ונוס - סמל האהבה והיופי - מהדהדת ומשוכפלת 

שוב ושוב באלמנט של צדפה, חיקוי זול של פנינים 

קרן  חד  בענן,  קשת  של  אלמנט  הופך  חן  ואבני 

קסום או זוג ציפורים על גבי לב קטיפתי לצד ורדים 

של  קטועים  ואיברים  שיוף  נייר  עשויים  ענקיים 

ועומס  ריגשית  הצפה  של  ייצוגים  הופכים  בובות 

פרחוני  טפט  גבי  על  האובייקטים  הצגת  תקוות. 

נוסף  אספקט  המיצב  לתוך  מטעינה  פרטים  עתיר 

הנקשר בקינון ויצירה של סביבה ביתית מקושטת 

ונעימה לרך הנולד והופכת את הטפט למצע גידול 

גולן  העבודה  בתהליך  ורעיוני.  ויזואלי  קיטש  של 

קטיפתית  בשכבה  האובייקטים  את  לרסס  בחרה 

מלטפת בגוון העור. דרך בחירה זו היא מטמיעה את 

הקיטש והקישוט באופן לכאורה טבעי יותר כחלק 

מדמות האדם והמרחב. 

בקיטש  דן   )Tomas Kulka( קולקה  תומס 

״מתאר  שקיטש  וגרס  אסתטית  כקטגוריה 

כלל  בדרך  הנחשבים  נושאים  או  אובייקטים 

וש״את  המלאי׳״  ׳מן  רגשות  לטעונים  או  ליפים 

הקיטש של  הנושאים  ואת   האובייקטים 

צוקרמן  משה  מאמץ״3.  ובלא  מיד  לזהות  אפשר 

וגרס  הקיטש  של  החזותיים  להיבטים  התייחס 

אפקטים  של  תמידית  להצטברות  זקוק  ש״קיטש 

המחזקים זה את זה, של רגשות המגבירים עצמם 

גירוי  רודף  גירוי חושי   ... באמצעות רגשות אחרים 

על  המבוסס  קיטש  של  אלה,  אלמנטים  חושי״4. 

שמבנים  הם  אפקטים  ועומס  מוכרות  נוסחאות 

הפועלת  טמיר,  טמיר.  נועה  של  עבודתה  את 
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עולם  בין  הנע  אובייקט  יצרה  התכשיטים,  בשדה 

של תכשיטים שבטיים להדהוד עץ חג מולד עתיר 

מעורר.  שהוא  הרגשיים  וההקשרים  קישוטים 

וזולים,  מוכרים  חומרים  גיבוב  עשוייה  עבודתה 

וריגשי.  ויזואלי  עומס  ליצירת  אותה  המשמשים 

פרחים  בד,  פרחי  קטיפה,  פונפוני  פלסטיק,  חרוזי 

מתכת,  כוכבי  ונוצות,  פרפרים  חיקויי  טבעיים, 

ענפי עצים,  נוצצים,  עיטורי חג מולד  כדורי קלקר, 

ופונפוני  זהב  דמויות  שרשראות  איצטרובלים, 

עושה  היא  בהם  מהאלמנטים  חלק  רק  הם  חוטים 

סינטטי  בין  גבולות  בטשטוש  מדיון  כחלק  שימוש 

לטבעי, בין פורח לקמל, בין רבגוני לחדגוני ובעיקר 

בין התכשיט לאדם העונד אותו. כל קישוט המבנה 

הדקורטיביים  האלמנטים  של  הצורני  הגיבוב  את 

פרטים  ופרטי  קטנים  מחלקיקים  עשוי  בעבודתה 

חדשה,  משמעות  הפשוטים  לחומרים  המעניקים 

כאשר למול שעות העבודה אותו תובעים הפרטים 

גם תחושת הזמן. לגרסתה של  ומטשטשת  הולכת 

טמיר ״האדם איבד לחלוטין את זהותו ללא התכשיט 

והתכשיט השתלט על העונד עד כי לא ניתן להסירו. 

את  האחד  ומבטלים  מקיימים  שניהם  זה  באופן 

השני בו זמנית״.

וסביבה  אובייקט  בין   - זהות  איבוד  של  אחר  סוג 

שניידרמן,  שי שניידרמן.  של  במיצב  לראות  ניתן   -

סורג  מחבר,  תופר,  פורם,  פוער,  טוטאלי,  יוצר 

ורוקם אובייקטים וסביבות. כורסא קלאסית הופכת 

נקודת מוצא לאובייקט פיסולי עתיר צבע ודפוסים. 

מאפשר  שמבנהו  ציפור  מקור  בהשראת  רמקולים 

צורני  לטיפול  זוכים  למרחקים  קולות  לשלוח  לה 

המבוסס על מתיחה של סריג ורקמה. מנורת קריאה, 

נעליים, מחברות רישום, שניידרמן מתערב ומכסה 

בסוגי טקסטיל ורקמה כל מה שנקרה בדרכו. חלל 

הגלריה משמש עבורו קנווס, הוא מציב ויוצר בתוכו 

עומס ויזואלי המשתלט על הסביבה, כמו גם ממשיך 

משתנה  בגינם  נוספים  פרטים  ולהעמיס  להתערב 

מראה המיצב לאורך התערוכה. 

חיבורי טקסטיל עתירי דקורציה ויצירה המתאפיינת 

בסדרת  גם  לראות  ניתן  סיזיפית  יד  בעבודת 

בשדה  פרידמן, שפועלת  פרידמן.  יעל  של  הסיכות 

התכשיטים, בחרה להשתמש באינטרפרטציה לראש 

הצבי, המוכר כאלמנט דקורטיבי התלוי על קירות 

בתים, כמוטיב חוזר בסדרת סיכות שניתן לענוד אך 

קומבינציות  מ־49  מורכבת  הסדרה  עינינן.  זה  לא 

שונים,  והדפסים  בצבעים  בדים  שכבות  של  שונות 

לכדי  עמלנית  תפירה  בפעולת  מחברת  היא  אותם 

יחד  דרך הצבתם  כאשר  מימדיים,  צבי תלת  ראשי 

היא יוצרת קומפוזיציה דקורטיבית עתירת צבעים. 

נוספת של  יצרה סדרה  זו פרידמן  בהמשך לסדרה 

ראשים  תפרה  היא  זו  בסדרה  מגן.  בצורת  סיכות, 

שונים של בעלי חיים ממשפחת האיילים על רקע 

אלמנט  ההופכים  וצבעוניים  מודפסים  בדים  פסי 

דקורטיבי אך בו זמנית מבדל בין הפרטים בקבוצה. 

גם  דומיננטי  אלמנט  מהווה  הדקורטיבי  הדפוס 

צורת  מג׳נטה.  סטודיו  של   -  Paul כוננית   - ברהיט 

תיבות  סדרת  על  מבוססת  הרהיט  של  הבסיס 

לכיוון  דחיסה  של  לחץ  עליהן  הופעל  שלכאורה 

ביטוי  מקבל  הדחיסה  פעולה  של  העיוות  הקיר. 

ביצירת תחושה של תנועה המתחילה בשינוי צורני 

בקופסאות המבנות את הרהיט וממשיך אל דוגמת 

הדפוס המודפסת עליו. דוגמת דפוס זו - המשלבת 

בין דפוסים אורגאניים ומוטיבים של טבע, לעיבוד 

טכנולוגי ועיוות שלהם במהלך המחקה את תנועת 

הדחיסה - מעצימה את תחושת התנועה המתרחשת 

המהלך  את  והופכת  הרהיט  שמאחורי  בסיפור 

הקישוטי לאלמנט המרכזי של האובייקט.

איגר  איגר.  שלומי  של  עבודתו  היא  דופן  יוצאת 

עצמו  מוצא  הצעצועים  עיצוב  בשדה  שפועל 

סביב  ומאבקים  דילמות  עם  מתמודד  אחת  לא 

פתיינות  על  המבוסס  בתחום  הקישוטיות  עניין 

דוגמת  אלמנטים  באמצעות  ויזואלית  והעמסה 

עזה,  צבעוניות  לד,  נורות  נוצות,  סינתטיות,  פרוות 

אדולף  אודות  בדיון  ועוד.  מרובות  דפוס  דוגמאות 

לֹוס ובעיית האורנאמנט5 סוקר ריינר בנהם דעות של 

לגישתו  הוגים בתחילת המאה העשרים בהתייחס 

של לֹוס, ביניהם הוא מצטט את ט.ג׳. ג׳קסון שאמר 

איגר  הקישוט״6.  אל  נמלט  לתכנן  יודע  שאינו  ״מי 

נמלט מן הקישוט. בעבודתו הוא מפשיט צעצועים 

ומהמאפיינים  הקישוטיות  מהשכבות  תעשייתיים 

החזותיים העודפים המעטרים אותם, חוזר לקליפת 

ומתמקד  אותם  המניע  ולמנגנון  הצורנית  הבסיס 

צעצועי  בסיסית.  כאנטומיה  מגדיר  שהוא  במה 

בתוכן  פשוטות  צורות  עשויים  מציג  שהוא  החיות 

הוא פוער פתחים - לכאורה עיטור אך בפועל אלמנט 

גישה למנגנון הפונקציונאלי ולחלקים המבנים את 

ומצטט  לֹוס  אודות  בדיון  ממשיך  בונהם  הדמות. 

התעשייתי  שהסגנון  שאמר  גרוס,  קארל  את  גם 

״מנסה להוליך שולל בכסותו צורה עלובה בהבלים 

אורנאמנטאליים חסרי ערך״ וש״יפי הצורה הנו מהנה 

גם בהעדר כל אורנאמנט״7. איגר, במהלך ביקורתי 

החלקים  ואת  הצעצוע  עור  את  מפשיט  משהו, 

של  הצורנית  המהות  את  בחזית  שם  הקישוטיים, 

האובייקט עירומה מתוספות קישוטיות ומקרב את 

האובייקט בחזרה אל התפיסה לה הטיף לֹוס.

השפיעו  כתב  שהוא  והטקסטים  לֹוס  של  דמותו 

סביב  ואידאולוגיות  אסתטיות  בסוגיות  הדיון  על 

עיצוב בעידן המודרני והן בעלות משמעות ונוכחֹות 

סוגיית  זאת,  עם  אנו.  ימינו  עד  עיצוב  אודות  בדיון 

תלוית  היא  אחרות,  רבות  סוגיות  כמו  הקישוט, 

הקישוט  משמעות  כאשר  ומקום,  זמן,  הקשר, 

ולתפיסות  היסטוריות  לנסיבות  בהתאם  משתנה 

הפוסט־מודרנית,  התפיסה  ותרבותיות.  חברתיות 

והעומס  העודפות  את  גם  העיצוב  לשדה  החזירה 

עיצוב  בין  היחסים  מערכת  את  שינתה  הוויזואלי, 

לבין אמנות ופתחה פתח ליצירת אובייקטים בשדה 

עולה  שלהם  האסתטי/רעיוני  הערך  בהם  העיצוב 

בעיצוב  ממגמה  כחלק  בהמשך,  השימושי.  זה  על 

מטביע  דרכו  מבדל  אמצעי  הפך  קישוט  העכשווי, 

היוצר את חותמו לתוך היצירה ומייחד אותה, כאשר 

הכותרת  תחת  לכלול  שניתן  שונים  היבטים  דרך 

״קישוט״ הופכים האובייקטים השימושיים )או לא( 

לחלק מחוויה אסתטית, רגשית, תכנית ותרבותית 

שמזמן המעצב למשתמש.

ליצירת  הנעה  מקור  ששימשו  לֹוס,  של  אמירותיו 

זו, מזמינות התייחסות  והצגת העבודות בתערוכה 

למהו קישוט, לעומד מאחורי תפיסת העולם בגינה 

ולתנועת  נחרץ  כה  באופן  לקישוט  התנגד  לֹוס 

המטוטלת התמידית בין פשטות לעודפות. סוגיות 

אלה עולות במאמרים מאת דר׳ יונתן ונטורה וגלית 

רק  ״זה   - אורין  דורי  ומאת   - לֹוס״  ״לגבי   - ְשבֹו 
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מירב רהט מעצבת, אוצרת 

עצמאית, מרצה בחוג לעיצוב 

ולאמנות בבית הספר לאמנויות 

של סמינר הקיבוצים, חוקרת 

וכותבת אודות עיצוב עכשווי 

והיחסים בין עיצוב אמנות 

ותרבות.

בוגרת התואר השני בעיצוב 

תעשייתי - אודות עיצוב - 

בבצלאל )בהצטיינות(. כותבת 

מחקר אודות גלריה פריסקופ 

והתפתחות הקטגוריה של 

עיצוב־אמנות בשדה העיצוב 

בישראל במחלקה לאמנויות 

באוניברסיטת בן־גוריון.
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איריס ארד
Iris Arad

עמודים וחולדות

]סריגה במכונה ידנית.
חוטים סינטטיים

לורקס
גומי

אקרילן
וניילון[

צילום: מירב רהט, גיא עמיעד
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איתמר שגיא
Itamar Sagi

ִקישּוט ַעְצְמָך ְתִחיָלה

 ]טקסטיל
 רקמה ישראלית חדשה

ועץ[

צילום: מירב רהט 
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גליה ברקוביץ
Galia Bercovich

לב העניין

]יציקות
ציפוי זהב

רקמת חוטים צבעוניים
שזירת חרוזי פלסטיק 

ודיסקיות אמאייל[
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גלית שבו
Galit Shvo

כלי רפאים פרומים

]שרוול ארוג מנחושת מבודלת, 
ABS בהדפסת תלת מימד[

צילום: דור קדמי
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דליה פיש־בנארי
Dalia Fisch Benari

מושבות אור

]פורצלן[

צילום: טל פיש
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יעל פרידמן
Yael Fridman

פרוייקט האיילים

]טקסטיל
וחוטי רקמה[

צילום: ניר פרידמן
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מאור אהרון
Maor Aharon

Matter Of Motion

]חומר על בסיס שרף

פולימרי בשילוב חלקי ריהוט

ממתכת ועץ[

UmpaLumpa

]חומר על בסיס

שרף פולימרי

עץ[

צילום: מירב רהט, גיא עמיעד
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נועה טמיר
Noa Tamir

כמה מדי זה יותר מדי?

]חרוזי פלסטיק
פונפוני קטיפה

פרחי בד
פרחים טבעיים

חיקויי פרפרים ונוצות
כוכבי מתכת
כדורי קלקר

עיטורי חג מולד נוצצים
ענפי עצים

איצטרובלים
שרשראות דמויות זהב

פונפוני חוטים
ועוד[

צילום: מירב רהט, גיא עמיעד 
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סטודיו מג'נטה
Magenta Studio

Paul כוננית 

]לביד
מתכת

והדפסה[

צילום: מיכאל פיש
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עדנה פישר
Edna Ficher

קאזוארינות

]זכוכית
גבס

אדמה
קוצים

וענפי קאזוארינה[

צילום: אבי הירשפלד
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ענת גולן
Anat Golan

קיטש וצרבת

]פוליאוריתן
ניירות שיוף
קריסטלים

פנינים
חרוזי זכוכית

חרוזי פלסטיק
חוטי משי

Ready-made חלקי
טפט

סיבי ניילון
כסף 925

פלדה קפיצית
MDF

וטפט[

צילום: מירב רהט
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קבוצת אוממי
Umamy Group

קיסוס

 ]ABS בהדפסת

תלת מימד
וחוטי רקמה[

צילום: דורי אורין



2020

רות נעם
Ruth Noam

הפרעת התמוטטות 
המושבה

]יציקות פליז
מצופות זהב[ 

צילום: ינאי מנחם
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שחר זיו
Shachar Ziv

Granny-Lace

 ]מתכת
וחוטי מקרמה[

צילום: מירב רהט



2222

שי שניידרמן
Shai Shnaiderman

TEXTILEMANN

]טקסטיל
סריגה במכונה ידנית 

ורקמה על אובייקטים 
קיימים[ 

צילום: גיא עמיעד
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שלומי איגר
Shlomi Eiger

קליפות

]פלסטיק
פרווה סינטטית

מנגנון מכני[

צילום: גיא עמיעד



לגבי לֹוס   ד״ר יונתן ונטורה, גלית שבו

Good״  Design Is as Little Design as Possible״ 

(Dieter Rams, 10 Principles of Good Design) 

דיטר  הגרמני  המעצב  השפיע  עבודתו  במהלך 

הוא  בהם  שהנודע  מעצבים,  של  דורות  על  ראמס 

 .Jonathan Ive  - "אפל"  חברת  של  הראשי  המעצב 

גישת המינימליזם העיצובי של ראמס מושתתת על 

מיס והאדריכל  המעצב  של  המפורסמת   האמירה 

  - Ludwig Mies van der Rohe ,ון־דר־רוהה

על  נשענה  בתורה,  זו,   .)1886-1969( Less is more

 Louis( תפיסותיהם של האדריכל האמריקני סאליבן

אדולף  האוסטרי  ועמיתו   )Sullivan, 1856-1924

מפורסם  בטקסט   .)Adolf Loos, 1870-1933( לוס 

הדוגמא  הוא  הטבע  כי  סאליבן,  כתב   1896 משנת 

של  ותלותה  הפונקציה  של  לנחיצותה  המוחלטת 

מערכת  פיתח  תנין   - לדוגמא  זו.  בפונקציה  הצורה 

וגורר  שיניים, המתאימות לצורה בה הוא לוכד טרף 

אותו למעמקי הנהר. באותה צורה קבע אדולף לוס 

הוא  עיקריות:  סיבות  משתי  פשע,  הוא  הקישוט  כי 

עבודה,  שעות  ומייתר  המוצרים  מחיר  את  מעלה 

שאינן מועילות למוצר או למשתמשים בו. 

השפעותיהם  בה  )שניכרת  לוס  של  תפיסתו  לפי 

הסוציאליסטים,  ראסקין  וג'ון  מוריס  ויליאם  של 

נובע  שאינו  מה   ,)Arts and Crafts-ה אסכולת  בני 

האובייקט,  של  הקונפיגורציה  או  מהקונסטרוקציה 

או מה שלא מתאים לסיטואציה בה נעשה בו שימוש 

- הוא קישוט מיותר ולפיכך חטא. באחד הציטוטים 

ותשובתו  יפה?"  עין  "מהי  לוס  שואל  המפורסמים 

אינה עין כחולה או ירוקה, כמקובל במחוזותינו, אלא 

"עין שרואה היטב". כלומר, הפונקציה היא ההופכת 

את האובייקט ליפה. הטיעון אם כן, הוא טיעון מוסרי, 

ולהראות  המשתמש  את  לכבד  צריך  המעצב  לפיו, 

ה־ תנועת  מעצבי  שעשו  )כפי  העבודה  אופי  את  לו 

"לשם  סתמית  בתוספת  להשתמש  לו  ואל   )De Stijl

שנעשה  כפי  לתפישתו,  הסופי",  המחיר  העלאת 

בתקופות הבארוק והרוקוקו. 

האמריקנית  האנתרופולוגית  דאגלס,   מרי 

המפורסמת, טוענת )2003( כי הסיטואציה החברתית 

נעלי  היא ההופכת לכלוך ל-לכלוך. לדוגמא, בוץ על 

ספורט במהלך מרתון נחשב סימן למאמץ, אך בוץ על 

הספה בסלון נחשב ללכלוך. באותה מידה, דם בגופנו 

הוא סימן לבריאות, אך דם הנוזל החוצה מהגוף, הוא 

סימן לסכנה רפואית. 

נדמה, שאנו מסוגלים להסכים עם קביעתו הנחרצת 

שקשה  הדבר  פשע.  הוא  קישוט  כי  לוס,  אדולף  של 

יהיה לנו יותר להסכים לגביו, הוא: מהו קישוט. אם 

להסירו  שיש  כליכלוך  הקישוט  תפישת  את  נאמץ 

של  סיזיפית  עבודה  של  תחילתה  זו  תהיה  מהחפץ, 

עד  החפץ  ומירוק  ציחצוח  מלאכת  והפרדה,  אבחנה 

לא  הנראה  שככל  מלאכה,  לקישוט.  זכר  כל  להסרת 

תסתיים לעולם. אין לדעת מתי החפץ נקי דיו משיירי 

נתפס  הקישוט  לכך,  בהמשך  אם,  וקישוט.  לכלוך 

)שהיא  החפץ  של  האמת  את  המסווה  שקר,  כחזות 

גם  תסתבר  האמת  חשיפת  לֹוס(,  על־פי  "תכליתו", 

היא כתהליך אינסופי, ומכיוון שככל הנראה אין אמת 

כנראה,  יסתיים,  אחריה  האובססיבי  החיפוש  אחת, 

ברגע שנתעייף.

בין  היחסים  את  לחלק  לנסות  יועיל  אולי  כך  לצורך 

האובייקט לעיטוריו הבעייתיים לשלוש קטגוריות:

קישוט1#: אם מאמצים לגמרי את הגישה, כי הקישוט 

ע"י  המוגדר  העיקר,  גבי  על  הוא הדבקה של הטפל 

להפריד  עלינו  יהיה   ,)1( כ"תכליתיות" המדוברת  לוס 

מכל  עירום  החפץ  את  להשאיר  ולנסות  השניים  בין 

לחפץ  אפילו  זה  במקרה  עליו.  שהודבק  אורנמנט 

ולהשאר  מעליו  הציפוי  את  להשיל  יהיה  קל  עצמו 

"טהור": כולנו מכירים את הקישוטים הזולים הנושרים 

מחפצים, אשר אליהם הודבקו ברשלנות או בקפידה. 

היווניים,  הפסלים  גם  בחסרונם.  נרגיש  לא  כמעט 

לאחר שהזמן ציחצח את השיש מהציור הריאליסטי 

שציפה אותם, הם ללא ספק הרבה יותר "נקיים".

והוא צומח  זהו קישוט, ששורשיו במבנה  קישוט2#: 

ממנו ומפתח חיים עצמאיים ומפוארים משל עצמו. 

כאן נשאלת השאלה: היכן נגמרת הפונקציה ומתחיל 

הקישוט. מתי נוצות הטווס הופכות לקישוט? כנראה 

באותו רגע בו הן נתלשות מגוף הטווס. שכן עד לאותו 

רגע הוא זקוק להן. מה יעשה טווס נטול זנב מפואר? 

יתחיל  אולי  לחלוטין.  שלו  התיפקוד  ישתנה  כנראה 

לחשוב כמו חוגלה.

בו  עבורנו,  ביותר  המעניין  המקרה  זהו  קישוט3#: 

המבנה  על  משתלט  אורנמנט  או  דקורטיבי  אלמנט 

 DNA-והופך להיות המבנה בעצמו, כך שהוא חלק מה

של החפץ. במקרה זה מלאכת ההפרדה מסובכת עד 

מעצמותיו  חלק  הוא  הקישוט  שכן  אפשרית,  בלתי 

של החפץ. אולי אף החליף אותו בתהליך התאבנות 

החפץ  של  החלקיקית  ההצטברות  שצורת  או  ארוך, 

המבנה  שכזה  במקרה  קישוטי.  כאלמנט  לנו  נדמית 

שזור  קיומם  המבנה.  הוא  והקישוט  הקישוט,  הוא 

אחד בשני וכל ניסיון לנקות את התכלית מהקישוט 

היא  פשוטה  דוגמא  עצמו.  החפץ  את  תהרוס 

בורולק  הצרפתיים  האחים  שעיצבו   Vegetal הכיסא 

בכיסא  ניכר   .)Vitra( ויטרה  לחברת   )bouroullec(

להפריד  וקשה  בקונסטרוקציה  שלובים  עיטוריו  כי 

שניהם  האובייקט.  של  לפונקציונאלית  הקישוט  בין 

שזורים במבנה כשותפים שווים.

יפרש  האחר  כקישוט,  יפרש  שאחד  מה  זה  במקרה 

כמהות ההכרחית של הכסא.

כנראה שלא נדע לעולם עד כמה משפיע הקישוט על 

הוא  צורך  איזה  האמיתית:  חשיבותו  ומה  התיפקוד 

ממלא ומה הפונקציה האמיתית שלו. בהיותו ממלא 

הנדמה  לעיתים,  הכרחי.  כנראה  הוא  כלשהו,  צורך 

לנו כעיטור, הוא בעצם פרט הכרחי לתיפקוד, בלתי 

יחדל  שיסולק,  שברגע  וכזה  ממנו  להפרדה  ניתן 

כי  יתכן  כלומר,  ויהפוך לדבר אחר.  החפץ להתקיים 

אנו מפרשים אותו כעיטור, בעוד הוא איננו כזה.כמו 

כן, בהסירנו כל פרט הנדמה כעיטור, אנחנו מכוונים 

לסוג תיפקוד מסויים מאד. תיפקודים רבים אחרים, 

עקיפים או פרוזאים פחות, לא מתאפשרים בגישה זו. 

כחותר תחת השאיפה  גם תפקידו של הקישוט  לכן 

לצימצום ויעילות החפץ, הוא לא פחות חשוב.

כתפישה  לוס  של  התיאוריה  על  נחשוב  אם  מאידך, 

קישוטית אחת שהחליפה תפישה קישוטית אחרת, 

שקדמה לה, נוכל לפרש את גישתו כשאיפה לקישוט 

נטול קישוט. אפשר להמשיך לחפש אחר האף "שקל 

ידי  על  מיטבית,  בצורה  הנושם  זה   ,)2( איתו"  לנשום 

הגדרה מחדש של המושג "מיטבי" או "הכי טוב". הרי 

לוס בעצמו סבר כי אין יופי מוחלט )3( וכי יש להיזהר 

בשימוש בתואר "לא פרקטי" )4(. 

אדולף לוס, דיבור לריק למרות הכל, רהיטי ישיבה, 1898, הוצאת בבל: 1. 
יכפור  לא  יפה…..החפץ  להיות  יכול  איננו  בוודאי  לא-פרקטי  "משהו 

בתכליתיות שלו.
שם: "יש לה העיניים היפות ביותר, עיניים פרקטיות, חדות ולא קצרות 2. 

ראייה, לא מטופשות, יש לה המצח היפה ביותר, השיער היפה ביותר, 
האף היפה ביותר. אף שקל לנשום איתו".

שם: "אפשר להסביר יופי של חפץ שימושי רק על יסוד תכליתו. לחפץ 3. 
כזה לא יכול להיות יופי מוחלט".

שם: "בכלל, כדאי מאד להיזהר בשימוש בתואר "לא-פרקטי". קודם לכן 4. 
ציינתי שבנסיבות מסויימות עשוייה תנוחה לא-נוחה להפוך לנוחה".
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ד"ר יונתן ונטורה עמית מחקר 

 Helen Hamlyn Centre forב־

Design ב־RCA בלונדון. מרצה 

בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל 

- מכללה אקדמית הדסה, 

באקדמיה בצלאל ובמוסודת 

נוספים. תחומי התמחותו 

כוללים אנתרופולוגיה ישומית, 

אנתרופולוגיה עיצובית, תרבות 

חומרית וחזותית, עיצוב חברתי, 

מתודולוגיות מחקר בעיצוב 

ותיאוריות בעיצוב.

גלית שבו מעצבת תעשייתית 

ומרצה לעיצוב, בעלת סטודיו 

עצמאי. עוסקת בעשור האחרון 

במחקר ופיתוח של מוצרים, 

ממשקים וריהוט, ובפרויקטים 

אישיים, הנעים על הציר בין 

תעשיה ואקדמיה. בוגרת 

המחלקה לעיצוב תעשייתי 

בבצלאל והתכנית לתואר שני 

)בהצטיינות( בבצלאל )2007(.

http://www.archdaily.com/tag/design
http://www.archdaily.com/tag/design


זה רק קישוט?  דורי אורין

בין  לבארוק,  קלאסי  בין  שנעה  הגדולה  המטוטלת 

מודרניזם לפוסט מודרניזם בין החיפוש האנושי אחר 

הנמצאים  המניעים  הכוחות  חיפוש  לבין  חוקיות 

באדם עצמו, נמצאת בתנועה שוב. טרם עברו שלוש 

שנים מאז שנראה היה שספינת הדגל של הקישוט 

טבעה והנה היא שבה ומפליגה.

לפני כשלוש שנים, בשמיני בספטמבר 2013 הכריז 

מערכת  השקת  על  קוק,  טים  אפל,  חברת  מנכ"ל 

החברה.  של  הניידים  למכשירים   ,OS7 ההפעלה 

רבים  טכנולוגים  שינויים  נכללו  ההפעלה  במערכת 

היה  הדרמטי  השינוי  המשתמשים  רוב  עבור  אבל 

הפרידה מן הממשק הסקמורפי )המבוסס על חיקוי 

והמעבר  האמיתי(  מהעולם  אלמנטים  של  ויזואלי 

 .flat designלעיצוב ממשק בעקרונות ה־

עשיר  מציאות  עולם  יצר  הסקמורפי  העיצוב 

הניידים.  המכשירים  בתוך  וחומרים  בטקסטורות 

יומן הפגישות היה עטוי בכריכת עור בעלת תפרים 

נעה  ההקלטה  בישומון  היטב;  ועשויים  מודגשים 

מחט אנלוגית דמוית מחט עוצמה במכשיר הקלטה 

עץ  בספרית  נחו  הדיגיטליים  הספרים  אנלוגי; 

ובכדי לקבוע שעה ותאריך היה עלינו לגלגל גלגלי 

מספרים. כל אלה היו ניגוד מושלם למכשיר הטלפון 

בעל  מלבן  ומינימליסטי,  נקי   - האייפון   - עצמו 

וכפתור בודד, אשר מרגע הופעתו  פינות מעוגלות 

כמעט והכחיד כל אופציה עיצובית אחרת למכשיר 

כפתורים,  מרובי  מכשירים  עוד  לא  נייד.  טלפון 

מקלדות נשלפות מלמטה ומהצד, לא עוד תאורות 

לד המקיפות את המכשיר, לא עוד צדפות, לא עוד 

מגוון. צורה אחת שתשלוט בהם כולם.

היה   flat designה־ לעקרונות  ב־2013  המעבר 

הוירטואלית  הסימנים  מערכת  של  התאמה 

לעקרונות העיצוב הפיזיים שהובילו את חברת אפל 

כמעט מיום היווסדה. עקרונות שאת היסודות להם 

הניח דיטר ראמס בעיצוביו האיקוניים בעבור חברת 

בראון הגרמנית.

המעצב  היה  השינוי  מאחורי  שעמד  שמי  פלא  לא 

התעשייתי ג'וני איב )סר( שבימי ג'ובס היה מופקד 

על העיצוב הפיזי של כל מכשירי החברה. בסרטונים 

שבה  הדרך  על  מתפייט  אותו  לראות  ניתן  ברשת 

את  היוצרים  האחודים  האלומיניום  גופי  מיוצרים 

מדבר  הפשטות,  מן  מתפעם  המק־פרו,  מחשבי 

חסר  המאבק  על  צדק  לוחם  של  בהתלהמות 

לכאורה,  יותר.  דקים  מכשירים  להשגת  הפשרות 

סיומו  את  סימל  ההפעלה  מערכת  בעיצוב  השינוי 

זה השלים  נצחונו של איב. שינוי  ואת  של המאבק 

את השתלטותה של המודרניות, הפשטות והנקיון 

מהחומרה  כולו,  הניידים  המכשירים  עולם  על 

אלא  והכפתורים.  האייקונים  לאחרון  ועד  הפיזית 

שהנצחון נראה מוחץ פחות כשמפנים את המבט אל 

כיסויי המגן המכסים כמעט כל מכשיר נייד. כיסויים 

בעלי  מעור,  מסיליקון,  מעץ,  ומגושמים,  עבים 

ברבי  לבבות,  קישוטי  יהלומים,  עיטורי  שפן,  אוזני 

החתירה  כי  מעידים  אלה  כל  הכוכבים.  ומלחמת 

לפשטות של התיעוש והרצון להאחדה לא הצליחה 

להכחיד את רצונו של הפרט ביחוד, וגם אם מדובר 
רק ב"מאמץ אינדיווידואלי כביר להיות כמו כולם"1 

)מוהר, 1999(.

המאבק על זכות הקיום של אובייקטים יחידניים אל 

מול הדורסנות הגורפת של האוביקטים המיוצרים 

באופן סדרתי, עתיק כמהפכה התעשייתית עצמה. 

מרד הלודיטים, כנגד מכונות הטוויה האוטומטיות, 

התנגד אמנם בראש ובראשונה לכך שהמכונות גזלו 

לאנשים את מקומות העבודה אבל לא רק. הלודיטים, 

כמו זרם ה־Arts and Crafts שנוצר שנים אחריהם 

)דרור,  אומנים2  של  עבודתם  על  הויתור  כנגד  מחו 

וטענו  נשמה,  חסרות  במכונות  והחלפתם   )2005

כי התיעוש מגדיר עבורנו מה טוב ומה רע. מכונות 

היצור "מעדיפות"  לייצר אוביקטים  פשוטים. ריבוי 

יותר,  מסובכים  יצור  תהליכי  שמשמעו  פרטים 

שלבים,  רבי  יצור  פסי  מורכבות,  תבניות  הפקת 

הארכת זמן היצור, והגדלת הפחת, גורמים ליצרנים 

יותר.  ונקיות  פשוטות  אופציות  לבחור  בתעשייה 

בני האדם  בייתה את  כי החיטה  לטעון  כפי שניתן 

ניתן לומר שהמכונות מאלפות את  )הררי, 2011(3, 

דמיוננו וגורמות לנו להעדיף צורות שקל להן לייצר.

קבלת הטיעון של לוס, כי הקישוט הוא פשע, היא 

קבלת תפיסת העולם המניחה כי קנה המידה לטוב 

או רע הוא היעילות ואין בלתה. זו תפיסת עולם שהיא 

חלק בלתי נפרד מהמודרנה ומהעולם הקפיטליסטי. 

של  ונשנית  החוזרת  הראש  הרמת  גם  כמוה  אבל 

במטרו  אר־נובו  בסגנון  המתכת  ביציקות  הקישוט. 

וכמובן  ממפיס,  קבוצת  של  בעבודות  הצרפתי, 

תיאורטיקנים  אף  שעל  עצמו,  האמנות  בעולם  גם 

בעידן  השעתוק  "תולדות  מחבר  בנג'מין,  כוולטר 

המודרני", ואמנים כאנדי וורהול, שבחנו את גבולות 

יחידניות  סביב  סובב  עדיין  והמשוכפל,  התעשיתי 

האובייקט ויחודו של היוצר.

התערוכה "מאבדים את לֹוס" משרטטת מסלול חדש 

יעילות,  עבר שבו שולטים  בין  לתנועת המטוטלת, 

הקישוט,  מולך  בה  תקופה  לעבר  ונקיון  פשטות 

בתערוכה  המוצגות  העבודות  והריבוי.  העיטור 

המשכפל  התיעוש  כנגד  בהתרסה  עוסקות  אינן 

ומהלכי הפישוט, הן רק מפנות את המבט לקישוט 

באובייקטים  עצמו.  האובייקט  שהוא  ומבהירות 

המוצגים בתערוכה הקישוט שנתפס לא פעם כדבר 

להיות  הופך  האמיתי"  ה"דבר  את  העוטף  שטחי 

הפונקציונליות  שאלת  את  דוחק  הוא  כך  המרכז. 

זווית. התערוכה מבהירה שדווקא אותו דבר  לקרן 

ומיותר הוא שמייצג  שנתפס לכאורה כשולי, צדדי 

את האנושי בחפצים והוא שמדגים את הדרך שבה 

סביבתנו  את  להגדיר  בכדי  אדם  כבני  נאבקים  אנו 

כסביבה אישית, פרטית, יחודית. הקישוט הוא הדבר 

האמיתי בעוד שדווקא הפונקציה היא רק טריוויה 

נחוצה.  

התערוכה מתקיימת ברגע מעניין בהיסטוריה, רגע 

בין   הדיכוטומית   ההבחנה   מחדש   נבחנת  שבו 

ואישיים'.  ייחודיים  ל'מוצרים  מתועשים'  'מוצרים 

כלים  בתוכם  המשלבים  חדשים  ייצור  תהליכי 

תלת  הדפסה  ועד  בלייזר  מחיתוך  ממוחשבים, 

אישיים  אוביקטים  של  יצירה  מאפשרים  מימדית, 

אנושית. יד  מגע  ללא  גם  ומקושטים   יחודיים 

אופי  אומן,  יד  של  מגע  משווים  אלו  תהליכים 

שהם  ויתכן  התעשייתי  לאובייקט  וייחודיות  אישי 

המהפכה  בתחילת  שנוצרה  ההפרדה  את  מבטלים 

התעשיתית.

התערוכה "מאבדים את לֹוס" היא רק טעימה מעולם 

הקישוט, המכריחה אותנו לשאול שאלות על היחס 

בין  המתועש,  בעולם  פיתחנו,  אשר  הסימביוטי 

המוצרים אותם אנו רוצים לבין המוצרים אותם אנו 

מייצרים.

מוסף . 1 הארץ,  ואני",  הטרנד  הלוק,  "האופנה,  מוהר,  עלי 
שבועות, 20.5.1999, 4-5. 

יובל דרור, הפוליטיקה של הטכנולוגיה, הוצאת מפה, 2005, . 2
עמ' 17.

יובל נח הררי, קיצור תולדות האנושות.  הוצאת דביר 2011, . 3
עמ" 86-92 
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דורי אורין ממקימי וחבר 

בקבוצת אוממי. ראש תחום 

עיצוב המוצר במחלקה לעיצוב 

בסמינר הקיבוצים. מרצה 

בבצלאל ובמכללה למנהל. 

חוקר את יחסי חברה־עיצוב־

טכנולוגיה וכן את השילוב בין 

עיצוב וטכנולוגיה. כותב בימים 

אילו עבודת דוקטורט במסגרת 

התוכנית הבין תחומית למדע 

חברה וטכנולוגיה באוניברסיטת 

בר־אילן.
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