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INTRODUCTION
Joshua Simon

The art museum is an institution of the age of 
modern democracy. Real battles took place in the 
halls of the Louvre in Paris and the Hermitage 
in Saint Petersburg. Both palaces were opened 
to the public following the great democratic 
revolutions—the French Revolution and the 
Soviet Revolution. From palaces for rulers they 
transformed into sites where audiences became 
a public. The palace-turned-museum grew into 
a space where, under constant negotiation over 
the judgment of a shared sensibility and common 
sense, subjects turn into citizens. Thus, the art 
museum as an institution of modern democracy 
still holds in it the memory of the revolution that 
gave it birth: it is a site for a civil war of ideas.

The State of Israel was declared at the Tel Aviv 
Museum of Art in 1948, in the midst of a civil 
war. As a state, Israel inherited the institutions of 
modern democracy (the art museum among them) 
while suspending the transformation of subjects 
into citizens. This continues to be the basis of the 
demand for establishing it as a democracy. One 
could therefore see the tent protest in the summer 
of 2011 as the beginning of a collective course 
in becoming citizen wherein Israeli citizenship 
itself was converted from a piece of paper given 
to subjects into a space created by a civil society.

This is the context in which the exhibition 
ReCoCo–Life Under Representational Regimes is 
displayed at MoBY–Museums of Bat Yam. The 
exhibition takes its name from an acronym of the 

words Resignation, Conspiracy, and Corruption. 
Its subject is the meeting of political representations 
and the politics of representatives. The exhibition 
serves as a setting for a discussion; the talks and 
lectures program, the film screenings, and the 
exhibition blog were all constantly updated and 
reconsidered by the curators and artists, in relation 
to the different contexts and venues the show has 
been exhibited in. Work on this exhibition began 
with an interrogation into the rise of conspiracy 
theories in recent years; we wanted to offer a theory 
of conspiracy theories. The ideas that directed us 
were meant to explore a link between political 
passivity under representational regimes and the 
passivity commonplace in connection to political 
representations. We argue that the phenomenon 
of conspiracy theories expresses a hyperactivity 
of political passivity.

In the course of its journey between Zürich, 
Vienna, and Bat Yam ReCoCo evolved in light of the 
current events that took place in Tahrir Square in 
Cairo, Tripoli in Libya, Syntagma Square in Athens, 
Puerta del Sol in Madrid, Zuccotti Park in New 
York City, and Rothschild Boulevard in Tel Aviv. 
The process that unfolded as the exhibition was 
shown expressed a large public’s shift from political 
passivity to activity and a move from current 
representational regimes. In all these cases, even 
those where people demanded the constitution 
of a representational government, it is evident 
that such old-new terms as “the people,” “state,” 
and “revolution” returned to define political life.

A redefinition of social reality is the foundation 
of political work. The vocabulary that developed 
during the Israeli tent protests is a prime example, 
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especially the slogan “The people demand social 
justice,” which seemed too abstract for many who 
wanted “social justice” to have a more concrete 
meaning. Nevertheless, with that slogan, the 
political reality in Israel, where the term “the 
people” was used only in its ethnic meaning, the 
call itself redefined “the people.” “The people 
demand social justice” provided the trodden 
term with a new meaning, with which a new 
collective subject emerged—the people, not as an 
ethnic group but as a social class, the members of 
which joined the tents and the demonstrations 
in thousands.

The recent election in Israel, when Yair Lapid, 
formerly the presenter on commercials for the 
biggest bank in the country, became the minister of 
finance is one of many examples of representational 
regimes around the world—from Ronald Reagan 
to Cicciolina and Silvio Berlusconi. The number 
of media professionals elected to the Knesset, 
the Israeli house of representatives in the recent 
election—beyond their varied political stances—
testifies more than anything to the relationship 
between the representation of politics and the 
politics of representatives in Israel and expresses 
the hermetic grip that the media (controlled by the 
government and owned by a financial oligarchy) 
has on the Israelis’ perception of the political reality.

This catalogue features, alongside a curatorial 
essay accompanying the works in the exhibition, 
works contributed by the participating artists 
especially for it. In addition, it includes three 
essays from different perspectives that all examine 
the location of the political under representational 
regimes. The control over state apparatuses plays a 

central role in in all three essays: North-American 
philosopher Jodi Dean and activist Jason Jones 
deal with representation in the context of the 
Occupy Wall Street movement, European theorist 
Boris Buden writes on the gap between culture 
and politics and the confusion between the two, 
and Israeli thinker Noam Yuran examines the link 
between the media’s inability to offer an opposition 
and its worship of capital.

I would like to thank the participating artists, 
the writers who contributed to the catalogue, 
and the teams at the institutions that partnered 
in this exhibition: White Space in Zürich and 
Kunsthalle Exnergasse in Vienna, as well as the 
team of MoBY–Museums of Bat Yam. A special 
thanks also goes to Siri Peyer, the exhibition’s 
co-curator.

Introduction
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ReCoCo–LIFE UNDER 
REPRESENTATIONAL 
REGIMES
Gestures, structures, forms, 
and knowledge of artistic 
practices negotiate with the 
aesthetic economies produced by 
representational regimes

Siri Peyer, Joshua Simon

For legends attract the very best in our times, just as ideologies 

attract the average, and the whispered tales of gruesome secret 

powers behind the scenes attract the very worst.

—Hannah Arendt1

Resignation, conspiracy, and corruption 
(ReCoCo), have become the ways in which we 
understand and narrate politics. ReCoCo–Life 
Under Representational Regimes comes at a time 
of shared understanding that the political devices 
that have been established since the beginning 
of modern democracy, namely those of liberal 
democracies, are in a deepening crisis, especially 
since the collapse of the Soviet Bloc.2

As we are subjected to a politics of representation 
in two ways—one is the system of political 
representation (parliamentary regimes) and the other 
is that of the representation of politics (through the 
media), we find ourselves to be both the sovereign 

(“The People”) and the audience of viewers (“The 
Spectators”). This double-bound meaning of 
representational regimes includes the system of 
political representation and the representation of 
the political system. Bruno Latour gave a definition 
of this when articulating what his “object-oriented 
democracy” attempts to do: “[…] to bring together 
two different meanings of the word representation 
that have been kept separate in theory although they 
have remained always mixed in practice. The first one, 
so well known in schools of law and political science, 
designates the ways to gather the legitimate people 
around some issue. In this case, a representation is 
said to be faithful if the right procedures have been 
followed. The second one, well known in science and 
in technology, presents or rather represents what is 
the object of concern to the eyes and ears of those 
who have been assembled around it. In this case, 
a representation is said to be good if the matters at 
hand have been accurately portrayed.”3

This dual status of representational regimes 
produces a series of paradoxes: for the majority 
today, political agency takes its form as resignation, 
political truths arrive in the shape of conspiracy 
theories, and governance is synonymous with 
corruption. In these post-democratic times, under 
the rule of capital’s technocratic fascisms, a form 
of conspiratorial knowledge has emerged and we 
find ourselves reading images from the media—
photos, captions, headlines, and news stories—in 
a paranoid way. The 24/7 live catastrophe on the 
news networks produces a constant disbelief. The 
same questions arise over and over again: “Where 
did this image come from? Who brought it to my 
knowledge? Why am I seeing this?”
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ReCoCo–Life Under Representational Regimes 
answers to the discursive explosion of conspiracy 
theories, which stems from a widespread re-
visioning of liberal politics. ReCoCo is a term 
through which we can look at the construction 
and organization of various political concepts of 
representational regimes: transparency and media, 
spectatorship and sovereignty, censorship and 
hegemony, citizenry and Nielsenism.4

ReCoCo–Life Under Representational Regimes 
puts these forms of knowledge and power, and 
the aesthetic economies that they produce, in 
negotiation with artistic practice. The exhibition 
brings together contemporary works that engage 
with questioning truth regimes and representational 
governments, experimenting with the performance 
of representations and the inactivity embedded in 
contemporary parliamentary systems, exploring 
spectacle and conspiracy, political spaces of 
appearance and political resignation, the death 
of journalism, live TV and dead democracy.

CORRUPTION
It seems that corruption has become the 
prevailing concept when addressing the truth 
about politics. There is no other way to discuss 
truth in the political sphere today, other than 
through conspiracy theories and the tracings of 
deals between elected officials, public servants, big 
business, the clergy, lobbyists, and other parties 
of interest. Echoing the nineteenth-century’s 
Restoration era, our political discourse cannot 
offer historical processes. The works of Naomi 
Klein, Michael Moore, and Mark Lombardi, to 
name a few, unfold vast conspiratorial realities, 

backed up by journalistic investigation. These 
have become prevailing expressions of criticality 
in the political sphere. The deep mistrust in the 
mediation of news corporations has generated 
the phenomenon of WikiLeaks, which aimed to 
go beyond representational forms of journalism. 

Several works in the exhibition highlight 
the way the mental and built public spheres are 
constructed through representations. Francesco 
Finizio’s Sign (2013), on the museum’s façade, as 
well as Ira Shalit and Orr Herz’s Circus (2013), 
which occupies the main space on the ground floor, 
both relate to the architectural manifestations of 
what-we-call-democracy. Shalit and Herz’s Circus 
is a modular theatre meant to facilitate gatherings 
during the show at the museum—discussions, talks, 
screenings, and lectures. The theatre—“a place for 
seeing” in ancient Greek—reconstructs the tensions 
of sight and sound that we have inherited from 
Athenian democracy; its main acoustic feature 
is the enhancement of the speaker’s voice at the 
bottom, where the stage is located. While it offers 
transparency (as all are seen by all, performers and 
audience) the physical structure of the theatre 
implies a power relation manifested by visibility 
and acoustics: the speaker represents the listener, the 
performer represents the viewer.5 Köken Ergun’s The 
Flag (2006), focuses on the stadium as the setting 
of representation in the national day ceremonies 
at the Turkish Republic. Shot during the April 23 
Children’s Day, which marks the establishment of 
the new Turkish parliament and the official demise 
of the Ottoman Empire back in 1920, this split-
screen film documents a patriotic performance 
devised by elders to be performed by children. 

Hosted by the mayor and governor of Istanbul, 
with the participation of a high ranking military 
general, the ceremony features poems and oaths 
read out loud by primary schools students. One 
of them, “The Flag,” is recited passionately by a 
girl who vows to “destroy the nest of any bird who 
does not salute [her country’s] flag in flight” and 
“dig the grave of anyone who does not look at the 
flag the way [she does].”

CONSPIRACY
Historian Benedict Anderson presented a 
compelling description of the birth of the nation-
state out of the invention of the press. Imagined 
communities like nations have come to existence 
thanks to the invention of newspapers, and their 
commercial success: “If the development of print-
as-commodity is the key to the generation of wholly 
new ideas of simultaneity, still, we are simply at the 
point where communities of the type ‘horizontal-
secular, transverse-time’ become possible. Why, 
within that type, did the nation become so popular? 
The factors involved are obviously complex and 
various. But a strong case can be made for the 
primacy of capitalism.”6

Images and representations constitute a reality 
that in turn operates as if it is exterior to them, as 
if it preceded them. Following Anderson, we can 
say that this is what the state does as it validates 
itself through images and representations. The 
construction of realities through the circulation 
of representations is the point of departure for 
a selection of works in the exhibition. Thomas 
Galler’s use of print media, movies, and found 
footage from the Internet finds its way into his 

video Week End (2008), and his collection of 
postcards Untitled (Sunset Series) (2011). In 
Untitled (Sunset Series), Galler collected hundreds 
of photographs of sunsets taken by foreign soldiers 
in Iraq and Afghanistan and uploaded to photo-
sharing websites. Galler collected these innocent 
looking images to print them as photographs and 

postcards. Week End is a compilation of YouTube 
videos uploaded by young American soldiers in Iraq 
and Afghanistan. These videos were made during 
the breaks in the fighting, and include brawls, 
vandalism, karaoke, hip-hop lip-sync, synchronized 
dances, dare games. Diego Castro’s The Artwork 
at the Age of Its Technical Reproduction (2009), 
consists of laminated prints of drawings and a 
photocopy machine. It is part of an experiment 
the artist undertook between 2005 and 2010, 
when he founded The Immaterialist International, 
a one-man movement that radically rejected any 
involvement with the art market or any kind of 

As we are subjected to a 
politics of representation 
in two ways—one 
is the system of 
political representation 
(parliamentary regimes) 
and the other is that of the 
representation of politics 
(through the media), we 
find ourselves to be both 
the sovereign ("The People") 
and the audience of viewers 
("The Spectators")

ReCoCo–Life Under Representational Regimes
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sale. Rather, it adopted the conception of radical 
sharing by setting into place alternative ideas of 
distribution, such as an analogue version of Creative 
Commons. The Immaterialist International's 
rule was to only exhibit copies and invite people 
to freely copy and distribute the work. For the 
video On Scene (2013), Anna Witt interviewed 

young people in Vienna, asking them what they 
knew about Israel. As their knowledge is not first 
hand, it consists of fragments gathered from news 
reports, what they learned in school, and their 
imagination, reproducing the European attempt 
of being extremely diplomatic in the use of official 

language concerning Israel’s politics. At the same 
time, this objectivity is broken through the use of 
everyday language, the lack of complex knowledge, 
their youthful interests, clichés, and the lack of 
confidence to take a position. These sound-bites are 
narrated by a live “news correspondent” reporting 
in front of different settings in Tel Aviv, a scene 
familiar to us all from television news reports.

Live broadcasts, especially those of sport events 
present themselves with a strict truth regime. As 
truth regimes they are validated first of all by 
their construction of space and continuation of 
movements (the way they are edited suggests they 
present the event while it is happening). In sports 
broadcasts the referee’s limited perception on site 
validates the mediated knowledge of the viewer as 
better (the TV cameras always see more than the 
referee). With the sport event happening live, in 
front of our eyes as TV viewers, it unfolds through 
our passivity, and our passivity constitutes it as 
a truth regime.7 But as we learnt from so many 
sports conspiracies and conspiracy theories, when 
we were passively watching a sports event on TV, 
a deal has been struck, a crime has taken place: 
fraud, theft, and bribe. And so, we were watching 
corruption as it took the form of a sports event 
on TV. The role of the audience at home is to 
constitute and validate the sport event, rather 
than the crime, as it happens. By accepting the 
truth regime of the sports event we are part of 
the conspiracy.

If we think of our own lives under 
representational regimes, being both sovereign and 
audience, we read the media—photos, captions, 
headlines, and news stories—in a paranoid way. 

Conspiracy theories should be read as models of 
spectatorship. Being politically passive through the 
mechanism of representatives, we are hyperactive 
when decoding representations of politics. TV 
news broadcasts produce a constant disbelief; the 
role of the spectators is to validate the events as 
they unfold, as if the regimes of representations 
and representatives do work, as if what-we-call-
democracy is not a pseudo-event. Roee Rosen’s 
The Death of Cattelan (2011), a series of sixteen 
texts and drawings on paper, brings us into the 
conspiratorial mind. In a paranoid political climate 
of intrigue and suspicion there are consistent 
rumors of terrorists using Steganography in the 
newspapers: “Terrorist instructions hidden online” 
and “Terror groups hide behind Web encryption.” 
Rosen uses a variety of narratives—articles and 
stories from newspapers, advertisements, tales 
of martyrdom, novels, and aphorisms—as cover 
texts for a parasite story laced in them. As much 
as this method follows that of the secret world of 
espionage and coded messages, it is also true to 
the way we perceive the news as a code compelling 
us to connect the dots. Miki Kratsman and Boaz 
Arad’s joint projects in photography and video 
revolve around the visual presence of traumatic 
histories of absence. The image Arad and Kratsman 
are showing in the exhibition, of a pile of skeletons 
and skulls, was taken in Israel. As it suggests various 
readings, the image emphasizes the acute role 
of text in relation to image: the dependency we 
immediately feel and the manner by which we 
are compelled to look for a written explanation 
for this image. Beyond what its visual details 
convey, the photograph remains alien, making 

it a striking example for the opacity of visibility. 
Transported from evidence to witness, this photo 
is an incriminating document for a crime that we 
are now left to narrate. 

Hito Steyerl’s November (2004) and Abstract 
(2012), explore the way images and representations 
constitute and produce a political reality. November 
is a video essay that opens with Steyerl’s childhood 
friend, Andrea Wolf, as a charismatic protagonist 
in an amateur film made by the two friends when 
they were in their teens. From a fictional badass 
feminist vigilante to a martyr for the Kurdish cause, 
the memory of a dear friend forms the axis of a 
meta-narrative on the persistent proximity, and 
even expansion, of political violence in spite of the 
distancing effects of images. The two channel video 
Abstract visits the site where Wolf was killed in 
1998, but through a prism that refracts cinematic 
language against the weapons that killed her friend. 
As the site and circumstances of Wolf ’s death fold 
into the act of witnessing it from a distance, the 
ethical burden of identifying those responsible 
also appears to live and die with the debris that 
remains at the site of the helicopter attack.

RESIGNATION 
Alfred Hitchcock famously illustrated the term 
“McGuffin,” which he used in his suspenseful 
films, with a story: “It might be a Scottish name, 
taken from a story about two men in a train. One 
man says, ‘What’s that package up there in the 
baggage rack?’ And the other answers, ‘Oh that’s a 
McGuffin.’ The first one asks, ‘What’s a McGuffin?’ 
‘Well,’ the other man says, ‘It’s an apparatus for 
trapping lions in the Scottish Highlands.’ The first 

In these post-democratic 
times, under the rule 
of capital's technocratic 
fascisms, a form of 
conspiratorial knowledge 
has emerged and we find 
ourselves reading images 
from the media—photos, 
captions, headlines, 
and news stories—in a 
paranoid way. The 24/7 
live catastrophe on the 
news networks produces 
a constant disbelief. The 
same questions arise over 
and over again: "Where 
did this image come from? 
Who brought it to my 
knowledge? Why am I 
seeing this?"

ReCoCo–Life Under Representational Regimes
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man says, ‘But there are no lions in the Scottish 
Highlands,’ and the other one answers ‘Well, then 
that’s no McGuffin!’ So you see, a McGuffin is 
nothing at all.” Hitchcock has made use of the 
term to define a strategy of diversion. He explained 
the term as a “mechanical element that usually 
crops up in any story. In crook stories it is almost 
always the necklace and in spy stories it is most 
always the papers.” That way, for example, we 
never ask what is whispered into the ear of Dr. 
Ben McKenna (James Stewart) in the Casablanca 
market in Hitchcock’s The Man Who Knew Too 
Much (1956)—the meaning has no meaning. 
The McGuffin is the pseudo-event of the live 
broadcast TV. Our passivity was part of the deal. 
We take part in the pseudo-event of elections and 
news broadcasts. Hence, when we consider both 
meanings of representational regimes, by accepting 
them as what-we-call-democracy, we all become 
part of the conspiracy. We are the alibi.

But this political resignation is answered 
by different strategies for constitution of a civil 
language. Geographer David Harvey explains that: 
“The ‘street’ in Wall Street is being occupied—oh 
horror upon horrors—by others! Spreading from 
city to city, the tactics of Occupy Wall Street are 
to take a central public space, a park or a square, 
close to where many of the levers of power are 
centered, and by putting human bodies there 
convert public space into a political commons, a 
place for open discussion and debate over what 
that power is doing and how best to oppose its 
reach. This tactic, most conspicuously re-animated 
in the noble and on-going struggles centered on 
Tahrir Square in Cairo, has spread across the world 

(Puerta del Sol in Madrid, Syntagma Square in 
Athens, now the steps of Saint Paul’s in London 
as well as Wall Street itself ). It shows us that the 
collective power of bodies in public space is still 
the most effective instrument of opposition when 
all other means of access are blocked. What Tahrir 
Square showed to the world was an obvious truth: 
that it is bodies on the street and in the squares not 
the babble of sentiments on Twitter or Facebook 
that really matter.”8

The gestures of the demonstration seemed 
outmoded just a few years back, and yet now they 
return as part of a repertoire of democratic gestures 
explored in various works in the exhibition. 
Hannes Zebedin’s Untitled (2009) documents 
a demonstration where instead of catching the 
general atmosphere of the statements, slogans, 
and arrangements, the attention is focused on 
a supporting actor—a dog. This dog, loosely 
accompanied by a young punk couple, finds its 
way into the demonstration. Here the march as 
a gesture of political agency becomes a stroll. 
The walking of the dog as a metaphor for the 
demonstration questions the effects of this 
democratic right as a reactive manifestation 
of dissent. Lisa Biedlingmaier’s videos Ninka’s 
Institute For Democracy (2009), and her work 
La Société du spectacle (2010) reflect on cultural 
gestures in politics in a way that incorporates a 
traditional Georgian dance with the accessories 
used for demonstrations—the banner and the 
megaphone, along with a traditional Georgian 
dance move and a dancing costume folded as 
a skull. Oliver Ressler’s three channel video 
installation Take the Square (2012) is based on 

discussions conducted with activists from 15M 
in Madrid, the Syntagma Square movement in 
Athens, and Occupy Wall Street in New York. 
Reenacting the format of the working groups of 
the protest movements, four to six activists discuss 
with each other as a group in front of a camera. The 
discussions cover issues of organization, horizontal 
decision-making processes, the importance and 
function of occupying public spaces, and how social 
change can occur. The films were shot in the spring 
of 2012 in the places used by the movements of 
the squares for meetings and working groups: the 
Plaza de Pontejos, a quiet square in the immediate 
vicinity of the central Puerta del Sol in Madrid; 
at Plaza de la Corrala, a meeting place for the 
neighborhood assemblies of Lavapiès in Madrid; 
in Syntagma Square, the central assembly and 
demonstration point in front of the Parliament in 
Athens; and in Central Park in New York, where 
Occupy Wall Street held the “Spring Awakening 
2012.” Take the Square is an attempt to contribute 
to spreading the organizational knowledge of these 
movements and translate the processes of these 
transitional spaces. 

When the Body Politic Ceases to Be an Idea (2013) 
is a video-lecture and manifesto, commissioned for 
the exhibition of political theorist Ariella Azoulay. 
In this instructive video, Azoulay opens up a visual 
vocabulary for the revolution. Assisted with a 
brochure of images Azoulay guides her viewers 
through the many civil awakenings of this time. 
Through them she attempts to shed a new light 
on the great revolutions of the eighteenth century 
that were immediately replaced by governmental 
power revolution and instead of partnership among 

members of the body politic they constituted 
rulers and those ruled. Azoulay declares: “Civil 
language is not new. It is being revived today 
because all over the world, simultaneously, more 
and more women and men speak to each other in 
civil language.”9 This revival that Azoulay speaks of 
can be speculated upon in relation Rudi Maier’s So 

geht Revolution (As Revolution turns)—Advertising 
and Revolt (ongoing), which shows part of Maier’s 
collection of around 3000 printed ads from 1967 
until today. These ads include signs, symbols, and 
icons of protest and revolt: risen fists, red flags, 
burning barricades, and mass manifestations, Che 
Guevara, Karl Marx, V.I. Lenin, Red Army Faction, 
and more recently the Guy Fawkes mask of the 
Anonymous activists. The use of revolutionary 
iconography in commercials begins—and not 
by chance—in 1967, when a revolution in the 
decolonized world and the capitals of the West have 
threatened the industrialized powers. The failure 
of this revolutionary movement was diverted to 
become a counterculture, mixing consumerism, 

Our passivity was part 
of the deal. We take part 
in the pseudo-events 
of elections and news 
broadcasts. Hence, when 
we consider both meanings 
of representational regimes, 
by accepting them as 
what-we-call-democracy, 
we all become part of the 
conspiracy. We are the alibi

ReCoCo–Life Under Representational Regimes
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the cultural industries, and notions of creativity, 
horizontality, and network managerial ideology. 
On the one hand, these ads can be seen as sad 
examples for the commodification of authentic 
political gestures of revolution. On the other hand, 
we can understand them as time machine–like 
documents of the revolution kept alive by its 
enemies. Following this idea, these ads constitute 
an archive of revolutionary gestures waiting to be 
revived and activated at any moment. This relates 
to the premise of the exhibition and project as a 
whole—an investigation into the ways in which 
we produce political realities by activating images.
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OCCUPY WALL STREET 
AND THE POLITICS OF 
REPRESENTATION
The question of representation 
was at the heart of the 
worldwide movement for social 
justice. While the model of 
representation via the politics 
of identities was rejected and 
the experiments in direct 
democracy reached a dead end, 
the movement took it upon itself 
to represent the class division that 
forms the basis of our society

 Jodi Dean, Jason Jones

September 2011 shattered the ideology of an 
invincible Wall Street much as September 2001 
shattered the illusion of an invulnerable United 
States. All of a sudden and seemingly out of the 
blue, people outraged by the fact that “banks 
got bailed out” and “we got sold out” installed 
themselves in the financial heart of New York City. 
Occupying the symbol of capitalist class power, 
they ruptured it. The ostensible controllers of 
the global capitalist system, still reeling from the 
crash of 2008, appeared to have lost control over 
their own cement neighborhood. Hippies with 

tents and cops with barricades had turned Lower 
Manhattan into a chaotic mess. Those seeking 
to combine the people’s work, debts, hopes, and 
futures into speculative instruments for private 
profit confronted a visible and actual collective 
counterforce. There in the power of the people 
where investment banks and hedge funds had 
already identified an enormous social surplus, a 
cadre of the newly active located an inexhaustible 
political potential. It was like a giant hole had 
been opened up in the steel and glass citadel of 
the financial class. Through it, traders, brokers, 
and market-makers—as well as everybody else, 
even the whole world—could see the possibility 
of something new, something more, a world 
without capitalism, a world where people dance, 
talk, live, and create in common. Wall Street was 
occupied—and this occupation was producing a 
new form of political representation.

Debates over demands, tactics, and the 99 
percent have featured prominently in Occupy Wall 
Street since the movement’s inception. Movement 
participants argue over whether Occupy should make 
demands or whether occupation is its own demand. 
Activists debate whether the movement should 
pursue a diversity of tactics or explicitly disavow 
violence. People with varying degrees of involvement 
in and acceptance of the most significant political 
development on the left since the anti-globalization 
protests ask themselves if they are part of the 99 
percent and what it means if they are. Underpinning 
these debates is the question of representation. What 
does the movement represent and to whom?

To present the disagreements simultaneously 
constituting and rupturing Occupy as 

 Orr Herz, Ira Shalit, Circus, preparation collage, 2013
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fundamentally concerned with representation 
is already to politicize them, to direct them in 
one way rather than another, for the question 
of representation has been distorted to the point 
of becoming virtually impossible to ask. Strong 
tendencies in the movement reject a politics 
of representation. Rather than recognizing 
representation as an unavoidable feature of 
language, process for forming and aggregating 
preferences (always open to contestation and 
revision), or means of producing and expressing 
a common will, these tendencies construe 
representation as unavoidably hierarchical, 
distancing, and repressive (and they think of 
hierarchy, distance, and repression as negative 
rather than potentially generative attributes). For 
them, the strength of Occupy is in its break with 
representation and its creation of a new politics.

Michael Hardt and Antonio Negri contrast 
Occupy’s fight for “real democracy” (which they 
rightly link to the movement of the Spanish 
indignados) with widespread discontent with 
current systems of political representation. Occupy 
isn’t fighting to have previously excluded voices 
and concerns represented in the parliamentary 
process. It’s building an entirely different politics. 
Marina Sitrin emphasizes the horizontality of the 
movement, the involvement of people in non-
hierarchical democratic associations through which 
they directly determine what they want to do 
and how they want to do it. The power of the 
movement comes from the capacities it unleashes 
for people to create new associations and territories, 
to change the shape and space of their common 
lives. David Graeber highlights Occupy’s rejection 

of political institutions and its prefiguration of 
a more egalitarian politics. To represent the 
movement in terms of old divisions would be to 
fail to recognize the becoming of a new politics. 
We agree, but argue that this new politics doesn’t 
eclipse representation. It reinvents representation as 
the active, self-authorizing assertion of division in 
relation to the appearance of antagonism. Occupy 
unleashes practices and incites actions, linking 
them together via the hole in Wall Street. In its 
new politics of representation, division isn’t effaced 
or overcome. It’s asserted and linked to capitalism’s 
fundamental antagonism, class struggle.

Occupy is said to be post or anti-representation 
with respect to the individual subjects participating 
in the movement and with respect to the movement’s 
own relation to its setting in communicative 
capitalism. First, the consensus-based practices 
of Occupy are premised on a rejection of the idea 
that anyone can or should speak for another person. 
To speak for another, it is claimed, effects a kind 
of violence or exclusion, repressing individual 
autonomy. Delegated autonomy is not autonomy 
at all but rather subjection to the opinion, will, 
and decision of another. Occupy thus rejects the 
political representation of the subject by insisting 
that each person speak only for him or herself. Any 
act or decision taken has to be agreed to by each 
and every participant. Or, one participates only 
in those acts with which one agrees, recognizing 
that multiple heterogeneous processes comprise 
the movement. 

Likewise, not only can no one speak for 
another but no one can speak for the movement. 
The movement is leaderless. Thus, the second 

way that Occupy Wall Street is said to be post-
representational moves beyond the practices 
internal to the movement to emphasize the 
movement’s relation to the system it confronts 
and seeks to change. Because Occupy is the 
multiplicity of the ever-changing people and 
practices comprising it, any attempt to represent 
the movement would necessarily restrict, judge, and 
negate it, reducing its potential to the already given 
terms and expectations of the dominant system. No 
one set of demands, tactics, interests, or concerns 
can encompass and stand for the movement as a 
whole. To proceed otherwise elevates some voices 
and concerns over others, reinstating the hierarchies 
the movement works to dismantle.

The rejection of representation—of persons 
and of the movement—comes up against Occupy 
Wall Street’s powerful slogan, “We are the 99 
percent.” The slogan represents the people and the 
political message of the movement by asserting 
division. It interjects the fact of economic inequality 
into political discussion. It announces that those 
who protest and occupy parks and other public 
spaces are acting in the name of the majority 
of the people. Emphasizing the antagonism 
between the people and the top one percent, 
the slogan names the wrong against which the 
movement mobilizes—inequality, exploitation, 
and theft. Indeed, that’s the difference between 
the statistic regarding the one percent’s degree 
of prosperity relative to the ninety-nine and the 
announcement of a political identification with 
the statistic. The former registers an empirical 
fact. The latter politicizes this fact, separating it 
out from the information stream as a fact that 

matters, that is more than simply one among 
many innumerable facts.

Excising the fact from the stream, insisting 
that inequality matters, cuts a hole out of the 
whole. Just as the occupation of Zuccotti Park 
visibly and materially changes the experience of 
Wall Street, so the slogan ruptures the fantasy 

of capitalism. Not all of the people are rich, nor 
can they be. The many have little. The very, very 
few have a lot and without the 99 percent, they 
wouldn’t exist at all; they wouldn’t be the one 
percent. Wall Street’s financial exploits presuppose, 
require, the productive many. The slogan “We are 
the 99 percent” thus represents the power of the 
collective people economically and politically. 

Those who construe 
Occupy as post and anti-
representation misread 
plurality as the negative 
limit to representation 
when they should instead 
recognize plurality as 
representation's positive 
condition. Occupy Wall 
Street is not actually the 
movement of 99 percent 
of the population of the 
United States (or the world) 
against the top one percent. 
It is a movement mobilizing 
itself in the name of the 
99 percent

Occupy Wall Street and the Politics of Representation
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When the 99 percent occupy the place of the ones 
who exploit them, power relations are completely 
transformed. Far from being post-representation, 
the movement divisively asserts, repeatedly and 
with determination, the fundamental economic 
antagonism at the heart of capitalism. The whole 
isn’t a whole at all and Occupy represents this gap.

Occupy Wall Street politicizes the division between 
the rich and the rest of us. A key element of 
occupation is urban camping—bodies sleeping 
out of doors. This practice by itself is not directly 
political. Homeless people inhabit the capitalist 
metropolis. Consumers sometimes sleep on 
sidewalks and sometimes in tents as they queue 

up for tickets, sales, and events. Occupy explicitly 
announces its irreducibility to practices of sleeping 
out of doors by representing them as political, 
as deliberate and collective tactics of struggle. 
The movement is not simply a fluid, inclusive, 
and variable assortment of people and practices. 
It is the re-presenting of people and practices 
as components of a political collectivity via the 
common name “Occupy.” The name marks the 
gap between practices and their politicization.

Holding open the gap, retaining the power of 
Occupy to represent actions in and as political struggle 
against capitalism, is hard. Consider the reactionary 
moves to evict occupiers. City governments and 
mainstream media condensed occupation to sleeping 
out of doors, making occupiers indistinguishable 
from the homeless (and hence crazy, dirty, and 
dangerous). Displacing the political message of 
occupation, they treated the movement as reducible 
to practices that they described as injurious to public 
health, as if Occupy didn’t represent at all, as if its 
practice of sleeping out of doors did not and could 
not confront the particular interests of the privileged 
with the real of a collective people amassed against 
them, as if the same old poverty was so sedimented 
into everyday life that it could not be forced loose and 
politicized. More concretely, by evicting occupiers 
from open and public spaces, by smashing their 
tents and destroying their common kitchens and 
libraries, city officials attempted to rebuild the barrier 
of invincibility around Wall Street—no hole, no 
alternative, nothing to see here folks, just move along.

Treatments of Occupy as post-representational 
or anti-representational disavow division and 
thereby miss the new form of political representation 

Occupy is inventing. Those urging that each speak 
only for him or herself disavow division within 
persons. Assuming that an individual can clearly 
know and represent her own interests, they avoid 
confronting the ways subjects are internally divided, 
not fully conscious of the desires and drives that 
motivate them. Furthermore, to the extent that 
they position the individual as the primary site and 
ground of political decisions, those arguing against 
representation fail to acknowledge how subjects 
are configured under capitalism. Speaking a liberal 
language of autonomy and a capitalist language of 
choice, they neglect the biases, misconceptions, 
and attachments structuring individual subjects. 
It’s almost as if they fail to get their own critique, 
stopping it too soon—if representation excludes 
and hierarchizes, then these processes occur within 
persons as well as between them (an insight found 
not only in psychoanalysis but also in countless 
discussions of subject formation, discipline, 
and normativity).

Those who insist on the unrepresentability of 
Occupy also disavow division between persons. 
Failing to take division seriously enough, they 
embrace a nearly populist presumption of organic 
social totality. As fearful of exclusion and partiality 
as they are of hierarchy, they avoid confronting 
fundamental divisions within the movement, 
circumventing these divisions by focusing on the 
immediate tasks of occupation—and thereby falling 
back into the very immediacy on which reactionary 
forces rely when they evict. The consensus-based 
practices of Occupy Wall Street illustrate this point 
insofar as they prioritize the agreement of all over 
a collectivity capable of encompassing organized 

factions or a “loyal opposition.” The procedure of 
blocking is a more specific example. As explained 
in the NYC General Assembly Guide, a person’s 
use of the “block” means that she has serious 
moral or ethical objection to a proposal and will 
consider leaving the group if the proposal passes. 
On the one hand, the possibility of a block gives 
participants an incentive to search for outcomes 
that everyone can accept. On the other, it invests 
agency and responsibility in individuals. Purely 
an individual decision, the block has no necessary 
connection to collective plans and principles. It 
rests on the assumption that interests can converge, 
that the long term is nothing more than the 
sequence of short terms, and that a large, inclusive 
movement is better than one that takes a divisive 
stand. Compromise is better than exclusion, so 
whatever appeals to everybody wins (the political 
philosopher Jean-Jacques Rousseau might describe 
the block as a procedure that confuses the will of 
all with the general will). At any rate, the fantasy 
at work in the insistence on the unrepresentability 
of Occupy is a fantasy of multiplicity without 
antagonism, of difference without division. The 
fantastic nature of this assumption of underlying 
unity came out early in the movement as Native 
Americans contested the language of occupation 
in the name of their experience of having already 
been occupied.

The Occupy movement brings together 
different political tendencies, varying degrees of 
radicality, and multiple interests and concerns. 
That the movement encompasses a wide field of 
tactics and demands, however, does not mean 
that it evades or moves beyond representation. 

Our options, our futures, 
aren't closed off; our 
practices and procedures 
aren't already determined 
for us. We are making them 
and we don't know what 
will happen. Differently 
put, in Occupy, political 
representation isn't that 
of persons aggregated 
according to boundaries 
and procedures inscribed 
by the state. It is that 
of wills mobilized in 
terms of the antagonism 
between the people and 
those who would exploit 
and control them

Occupy Wall Street and the Politics of Representation
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On the contrary, this broadness points to the 
unavoidability of representation as well as 
to its constitutive openness and malleability. 
What actions fit with the movement, which 
ones to take, and how directly they link up are 
ongoing questions. Ever-changing plurality is the 
condition of representation, not its overcoming. 
Those who construe Occupy as post and anti-
representation misread plurality as the negative 
limit to representation when they should instead 
recognize plurality as representation’s positive 
condition. Occupy Wall Street is not actually the 
movement of 99 percent of the population of the 
United States (or the world) against the top one 
percent. It is a movement mobilizing itself in the 
name of the 99 percent. Asserting a division in 
relation to the fundamental antagonism Occupy 
make appear, it represents the wrong of the gap 
between the rich and the rest of us.

Occupy doesn’t represent a constituency, 
position, or interest that could be said to be whole. 
It asserts division—the division between the ninety-
nine and the one, within the ninety-nine, and 
between the practices of the movement and their 
place. Critics of representation miss the way Occupy 
reinvents the politics of representation because 
their image of representation remains deeply tied 
to parliamentarianism. It’s obviously true that 
Occupy eschews mainstream electoral politics. It is 
also true that Occupy rejects the nested hierarchies 
that conventionally organize political associations. 
But neither of these facts eliminates representation. 
Rather, they point to a rejection of the current 
political and economic system because of its failure 
adequately to represent the people’s will.

Occupy’s rejection of conventional politics 
incites political experimentation. In place of the 
established sites of politics—the caucus, party 
meeting, or congressional office—there are 
assemblies of people out of doors, assemblies open 
to anyone with the time, inclination, and ability 
to attend. Participation isn’t authorized by prior 
selection. Participants authorize themselves. What 
qualifies them to speak is their representation of 
their speech and action in relation to an occupied 
Wall Street. They position themselves in their 
speech and action with respect to the hole opened 
up by occupation, a hole that is less the emptiness 
of loss than the emptiness of possibility—our 
options, our futures, aren’t closed off; our practices 
and procedures aren’t already determined for us. 
We are making them and we don’t know what 
will happen. Differently put, in Occupy, political 
representation isn’t that of persons aggregated 
according to boundaries and procedures inscribed 
by the state. It is that of wills mobilized in terms 
of the antagonism between the people and those 
who would exploit and control them.

The politics of representation Occupy 
is inventing installs new institutions in the 
sites vacated through capitalist dispossession. 
Institutions represent collective will. The will may 
be past or present; but as long as an institution 
functions, it is active. Many working groups mirror 
crumbling state institutions, groups such as library, 
town planning, sanitation, security, and medical. 
Other working groups embody the orientation 
to equality and collectivity that people will but 
that capitalism represses or diverts, groups such as 
the people’s kitchen, nonviolent communication, 

tech-ops, and sustainability. They represent their 
will for more just and equitable associations by 
coming up with new practices for distributing work 
and sharing responsibilities. As with traditional 
parliamentary representation, not every person 
directly takes and executes every decision. Labor 
is divided on the basis of skill, interest, and 
opportunity. People self-delegate.

Representing themselves and their actions in 
relation to the hole of an occupied Wall Street, 
working groups collectively take on previously 
public functions that have been monetized, 
privatized, and neglected. A striking instance was in 
October 2011 when New York’s Mayor Bloomberg 
threatened to evict Zuccotti Park because it was 
filthy and needed to be cleaned; thousands took up 
brooms and dustpans to perform the work. After 
the eviction in November, Bloomberg brought in 
an official cleaning crew, providing retroactively 
the setting for Occupy’s representational politics. 
Similarly, in December, occupiers wearing 
construction helmets took over a building in East 
New York. Tools in hand they went into the home, 
ready to fix it up and make it livable again. They 
looked like “real” construction workers; they were 
real doing construction work. The only difference, 
the difference that matters, is the source of their 
authorization. Rather than coming from official 
channels, it was a self-authorization legitimized 
by its relation to Occupy Wall Street. The active 
political will of the occupiers represents the gap 
between a state occupied by capital and one 
occupied by the people.

The relation to the hole that enables Occupy 
to represent politically, that is to say, to assert a 

division that signifies as something beyond what 
it immediately is, links up the multiple actions 
the movement undertakes. Endeavors such as 
Occupy Education and Occupy Colleges and 
Universities seize and politicize the division 
between an educational system designed for the 
public good and one distorted by private interests.

Representation is necessary because the movement 
isn’t a unity or a whole; it’s a combination of 
disparate, sometimes contradictory elements that 
vary in their relation to the movement’s setting. 
In traditional theories of representation, the 
combination of disparate interests happens through 
voting, whether for delegates and legislators or 
on laws and propositions. In Occupy, combining 
happens through active willing in relation to the 
hole opened up in Wall Street. The duration of 
combination—as in any model of representation—
is temporary and variable.

That combining occurs in the course of active 
willing in relation to the hole in Wall Street, to 
the politics that is the specificity of this gap, is 
overlooked by those who see the movement as a 
swarm or meme. These interpretations are one-
sided. They highlight aggregation and circulation 
but omit the very relation that makes Occupy 

The practices and actions 
of Occupy Wall assert 
division in relation to the 
fundamental antagonism 
between rich and power, 
few and many

Occupy Wall Street and the Politics of Representation
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political, that enables its practices not just to 
present but to re-present. To say that anything 
can be occupied, that the originality of Occupy is 
in the creation of an open source political brand 
that anyone can access, misses the actual politics 
of the movement, the fact that it happens in the 
space of a relation to the hole in Wall Street. The 
more distant and dispersed an action is from that 
relation, the less representative it is. It’s just an 
activity like any other. Similarly, enthusiasm for 
Occupy’s political opening fetishizes openness itself, 
disavowing the active will to occupy and repeating, 
in a way, the very displacement of political will 
for which traditional accounts of representation 
are rightly criticized. For all their much celebrated 
inclusivity, the movement’s General Assemblies, 
like parliamentary bodies more broadly, distance 
themselves from active political willing. Whereas 
parliamentary bodies do so by transferring will 
from author to authorized, from the represented 
to the representative, in a process that progressively 
concentrates the will in some will diminishing it 
in most, GAs either progressively dilute the will 
to what can be shared by many or deflect it—with 
the result that it will be concentrated in some and 
rejected by most (any group can undertake an 
action in the name of Occupy).

Rapacious capitalism has eaten us up and 
spit us out. It has ravaged communities, the 
environment, the food supply, the very lives and 
futures of the majority of the people on the planet. 
It has made the people not a part of their own lives. 
Occupy Wall Street is a politics that represents 
the “not-a-part-ness” of the people through the 
practice of occupation in relation to the hole in 

Wall Street. It thus offers a new form of political 
representation. In the place of a relation between 
the people and those who would take their place, 
willing in their stead, the practices and actions 
of Occupy Wall Street assert division in relation 
to the fundamental antagonism between rich 
and power, few and many. This new mode of 
representation doesn’t attempt to reconcile. It 
doesn’t aggregate interest, extract division, and 
assert a forced false unity in a different place. 
Rather, it is the repetition of division, the creation 
of new practices, institutions, and will that remain 
divisive as they are held open and together via their 
relation to the fundamental antagonism between 
rich and poor, few and many, ninety-nine and one 
percent. Occupy makes this antagonism appear. 
Asserting division, it represents possibility.
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IT LOOKS DAZZLING: 
THE SIGHT OF 
WEALTH AND THE 
DEMISE OF THE 
OPPOSITION
Capital’s dominance is not 
only obtained by control over 
economics and communications. 
Its image is what gives it its 
dominance

Noam Yuran

When we refer to the threat inherent in the 
relationship between capital and the media, 
we usually describe it in terms of media outlets 
and wealthy people. A moneyed individual who 
controls this or that media outlet can use it to 
forward his or her interests, disguise information 
that may put them at risk, and provide content 
that is at his or her service. The disclosure of such 
hidden links generates a lot of interest—and 
seemingly a lot of pleasure—in critical circles. 
But to be honest, it is not all that important. Why 
should we care if one rich person, with the help 
of some cunning deceit, swindles from another 
moneyed person? After all, there would always 
be someone with means, and even if not all are 
complete plunderers, it is clear that none of them 
are interested mainly in the good of the many. It is 
much more important to try and understand the 

way the media services capital in general, rather 
than this or that wealthy person.

Naturally, the more abstract question is the 
tougher one. But maybe it could be approached 
via its mirror image, through a question related 
not to wealth—meaning the process of making 
money—but in connection to consumption, that 
is, the spending of money. There we discover an 
echo of the same dilemma: the critical attention 
seeks first and foremost the interests hidden behind 
content related to consumption. There’s a lot of 
interest, for example, in hidden advertising and the 
selling of articles or interviews in television shows 
(largely insignificant ones). This is also a faulty 
channeling of anger. Does it matter if, with some 
cunning deceit, one type of commodity is pushed 
at the expense of another piece of merchandise? 
Even if not all of them are necessarily harmful, it 
is clear that they were fashioned to be sold, more 
than as the result of thinking of the common 
good. The important thing is to understand how 
the media are related to consumption in general, 
more so than how they are related to the purchase 
of this or that item.

But in this case, in the context of consumption, 
the answer to the more abstract question is pretty 
clear. Television programs that deal with economic 
life, consumers’ information, and all the content 
labeled under “lifestyle” clearly show it to us. 
The important thing is not whether this or that 
commodity is falsely promoted. It is the promotion 
of the consumerist worldview at large that matters. 
Meaning, it does not really matter whether or not 
a reporter who writes about cars exaggerates in his 
or her assessment of some car. The important thing 
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is the parameters according to which reporters 
measure cars, the end point of which is that a great 
car is equivalent to an orgasm. The point is not that 
we were convinced that a certain car would bring 
us to climax, but that we measure cars according 
to an orgasm scale. That we take for granted that 
a car could bring about pleasure—a thought that 
isn’t completely obvious (every car owner knows 
that. How quickly does it take for the pleasure 
of a new car to fade? How long does it take for 
it to become an inanimate, almost transparent 
object? A day, a week, maybe a month, to give 
a generous estimate. In any case, not a duration 
that has any reasonable relation to the amount 
of interest generated around cars and pleasure). 
The media’s dedication to consumption is plain to 
see in the parameters and the language in which 
consumption is discussed, in the adjectives used 
for commodities—the kind of language where 
a vacation is supposed to be “dreamy” and a car 
is “indulgent”—more than in reference to other 
kinds of commodities. In fact, one could criticize 
any car for not supplying an orgasm, but that 
only goes to prove the assumption that a car is 
supposed to be an orgasm.

This is the level of the basic, most elusive, 
ideological stretch of the media. It is ideological 
because the financial-consumerist discourse in the 
media accepts the assumption that consumption 
leads to happiness, which lies at the heart of late 
capitalism. But it’s also elusive because it appears 
in the shape of a language of objects, bathed in 
the basic ways of speaking of commodities, as if 
it is the result of the things themselves. Television 
presents the most puzzling—and therefore the most 

insistent—form of this demise of an opposition 
to the rule of consumer economy, one in which 
the sight of the things themselves silences any 
resistance. (If we were to ask television hosts why 
they speak with such excitement about, say, a new 
gadget or iPhone #X, they’d probably shrug and 
say there is no other way. Without it, things would 
simply be boring. In a certain way it’s true. It is 
boring to talk about commodities. But with this 
answer they only expose television’s ideological role. 
The fear of boredom is ingrained in the ontology 
of television, and in the context of commodities it 
points to television’s role as an advertising tool in 
consumer culture: to turn inanimate commodities 
into something interesting.)

This function of television brings up a 
question of principles. In what terms should we 
think about television? What terms should we 
use in order to explain the economic and political 
functions of television? This question comes up 
because, in the context of consumer culture, it 
seems impossible to think about television within 
the traditional realm of communications (for 
example, providing information, entertaining, 
or generating public discourse). In the context 
of consumption, television operates as something 
beyond communications. It is necessary to think 
about it as a public, impersonal arena for the 
presentation of wealth. This is television in the 
service of a force of circumstances that in a way 
we should call financial, to present wealth, to 
give it an image. For that reason we should turn 
to Thorstein Veblen, who few people still refer 
to as an economist. (It is a historical irony that 
someone who was considered to be one of the 

foremost economists in the early twentieth century 
in the United States is read today by sociologists, 
anthropologists, and cultural critics, but not by 
economists.) We should return to Veblen’s writing 
in order to think about television and the economy, 
not only because he systematically took up the 
different forms of the display of wealth, but also 
because he insisted on understanding this display 
of wealth as an economic phenomenon.

Let us see what theoretical tools Veblen can 
supply us with to understand the economy of the 
display of wealth on television.

THEORETICAL DEVIATION
An important idea in Veblen’s thinking is the 
consideration of private property as the symbolic 
continuation of violence. Maybe the main reason 
why economists today cannot read Veblen is 
that he thinks of property as separate from the 
satisfaction of needs. He claims that the historical 
origins of property are clearly divorced from the 
satisfaction of needs (a trivial idea that economists 
are consistently blind to, if they even bother to 
think about the institution of private property: 
after all, it is ridiculous to think that archaic 
societies satisfied their needs via the mediation 
of the institution of private property). Veblen 
sees the origin of property in things external to 
the cycle of satisfaction of needs. At first it was, 
Veblen speculates, women, taken hostage during 
struggles between opposing tribes, who were seized 
by those tribes’ leaders as a way to demonstrate 
their power in the eyes of their tribesmen. Later 
on, this cycle of property expanded to include 
objects these women crafted. Of course, this sort 

of historical speculation would be nothing but 
an intellectual pastime if we did not consider the 
idea of property today in its light. There lies the 
importance of Veblen’s thought. Today we satisfy 
our needs via property, but Veblen claims that 
this is simply the result of the fact that all goods 
became private property. It does not mean that the 

urge to display wealth or power has disappeared 
completely from the economy; only that it is no 
longer possible to separate the satisfaction of needs 
from the realm of the spectacle. The same things 
that satisfy our most basic needs are also the ones 
used for the display of wealth: “Any consumer who 
might, Diogenes-like, insist on the elimination 
of all honorific or wasteful elements from his 
consumption, would be unable to supply his most 
trivial wants in the modern market.”1

Please note that this is a wholly new trajectory 
for the origin of the “the economic predicament,” 
a new way to understand people’s fundamental 
distress in economic life. The problem is not how 

Why should we care if one 
rich person, with the help 
of some cunning deceit, 
swindles from another 
moneyed person? After 
all, there would always 
be someone with means, 
and even if not all are 
complete plunderers, it is 
clear that none of them are 
interested mainly in the 
good of the many
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to provide for all—something that humanity 
could have probably achieved a long time ago. 
The problem is that in the wealthy societies, 
people satisfy their fundamental needs with things 
meant for completely different purposes, namely 
the purpose of display. And for that reason many 
others find it difficult to satisfy even their most basic 

needs. (The parents of teenagers are well aware of 
the odd role showcase objects play. When children 
ask their parents for expensive, branded sneakers, 
they do not expect to draw pleasure from the object; 
they simply wish to avoid the embarrassment of 
not having that object. Once it is theirs, the object 
becomes transparent very quickly. Ownership is 

not measured by benefits; it is an entry ticket to 
society. Just like consumption, according to Veblen, 
becomes the ordinary means of decency.)

The crucial point here is that Veblen allows us 
to think of property as first and foremost a relation 
to others, in complete contrast to the economic 
orthodoxy of today. In economic thought—and 
in fact, in commonplace parlance—we refer to our 
things as if they were “ours.” Meaning, we falsely 
assume that private property really is private, and 
not a social construct on each and every level. In 
short, Veblen proposes that we think of property as 
something that firstly “does not belong to others,” 
and only as a result of it is “ours.”

This inversion also points to the relevance of 
Veblen’s historical speculation, which points out 
to a distant, outrageous, and distressing (for the 
modern sensibility) origin of the institution of 
ownership. In Veblen’s theory, however, we can 
find not only a movement of distancing from 
the origin, but also an understanding of the way 
the barbaric origin of property is conserved in 
its modern form. Moreover, in his historical 
account we can recognize also a process of 
becoming explicit of the social origin of private 
property. This retroactive historical progression is 
recognizable in the shift Veblen predicts between 
the display of wealth via practices (“conspicuous 
leisure”) and its display mainly through objects 
(“conspicuous consumption”). In a traditional 
society, wealth can be displayed in one’s lifestyle: 
the home and its running, education, manners, 
leisure, sports, hunting—all things we identify 
with “old money.” In the contemporary urban 
society, where “One’s neighbors, mechanically 

speaking, often are socially not one’s neighbors, 
or even acquaintances,”2 lifestyle is no longer an 
efficient device for the presentation of wealth, 
which explains why it was replaces by property 
(and this can be identified with the nouveau riches, 
excluding any nostalgia, of course, for the old 
money culture). The truly innovative idea here 
is that the showcase object is meant for the eyes 
of a stranger; it is not supposed to be a part of 
an intersubjective relation (the same way that the 
conspicuous leisure was), but is a social construct 
irreducible to the relationship between people.

That is why this inversion symbolizes not 
only development and change, but also a return 
to origins. Property is becoming what it always 
was: a connection to others that is set apart from 
someone’s immediate reality. In other words, 
in showcase consumption—once we see it as 
addressed for the gaze of others—the display of 
wealth is irrevocably divorced from the individual’s 
experience. We can no longer experience the 
economic role of display since we cannot experience 
the impression we make on others.

It is no coincidence that the representations 
of the most luxurious commodities draw most 
directly on the barbaric origins of the institution 
of property. A commercial for Jaguar bluntly 
repeats the pairing that allegedly became too 
obscene to publicly exhibit: a car and a woman. 
The commercial uses the adjective gorgeous time 
and again, in a series of scenes focusing on young 
and beautiful high-society women (having dinner, 
on a yacht, in bed), interposed with images of 
cars. The presenter repeatedly reads short lines 
that relate to the uniqueness of these women (or 

the car): “Gorgeous demands your immediate 
attention. Gorgeous makes effort look effortless. 
Gorgeous stays up late and still looks gorgeous. 
Gorgeous has no love for logic, gorgeous loves fast. 
Everyone cares what gorgeous says. [...] Gorgeous 
can’t be ordinary even if it tries [...] Gorgeous 
doesn’t care what others are doing. Gorgeous was 
born that way.”

How does such vulgar imagery present itself 
now, and in the depiction of aristocratic society? The 
answer is clear in Veblen’s work. In the economic 
sense, what we consider refined is nothing but a 
disavowed version of barbarism. It seems refined 
exactly in that it erases its barbaric origins (and 
thus, in another way, conserves them). But there 
is another element to point out in this refined 
piece of barbarism. What exactly is the image of 
the woman doing in a car commercial? Clearly, 
that woman is the unreachable woman. And that 
is her odd role. The commercial does not try to 
“convince” us: buy the car and you’ll get the girl 
(the response to this kind of reading should be that 
we may indeed be idiots, but not in that specific 
manner). It is exactly the opposite. The woman 
symbolizes the unachievable element that makes 
the car luxurious, meaning, an object of display. 
What it really says is “even when you buy the car, 
it will not be completely yours.” This paradoxical 
claim can be understood when considering Veblen’s 
idea of display. Display is that same aspect of 
property meant for the eyes of strangers and thus 
impossible to experience—unachievable. In that 
sense, the woman in the commercial recreates the 
theoretical role that ownership of women plays 
in Veblen’s speculation on history. He points to 

This function of television 
brings up a question of 
principles. In what terms 
should we think about 
television? What terms 
should we use in order 
to explain the economic 
and political functions of 
television? This question 
comes up because, in 
the context of consumer 
culture, it seems impossible 
to think about television 
within the traditional 
realm of communications 
(for example, providing 
information, entertaining, or 
generating public discourse)
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women as the first form of property in order to 
conceive of property as a social construct, as an 
institution that is first and foremost social. He 
points to women in order to conceive of property 
as something beyond objects. The relationship to 
an object can be direct; the savage that Veblen 
imagines treats his things as quasi-personal fringe, 
but that is the reason why we cannot imagine 
the institution of property growing out of the 
possession of things. Women, on the other hand 
“continue to be obviously distinct from their captor 
in point of individuality, and so are not readily 
brought in under the quasi-personal fringe.”3 That 
is to say, women are the first form of ownership 
precisely because they cannot be fully owned.

TELEVISION
Let us return to television. How can we think of 
it not only as the media but also as the arena in 
which wealth is displayed? The most important 
thing Veblen’s thought allows us to do is consider 
television not only as a screen for the sight of 
wealth. It allows us to think about these sights 
as a component of wealth, as a substantial part 
of the reality of wealth; to think about television 
as a directly economic arena, and not only as a 
mirror of the economy. His claim that “wealth 
must be put in evidence” needs to be read as an 
ontological predicate of property. In its origin, 
property was meant primarily for the gaze, and 
that role once again wins over an independent 
stature. On television, showcase property exposes 
its fundamental term: before anything else, it does 
not belong to others (meaning, it is not ours), and 
that is why it is property.

In other words, television maintains the 
radicalization of the impersonal logic of property. 
It can be described as yet another stage in the 
process Veblen points to of the progression from 
conspicuous leisure to conspicuous consumption. 
In conspicuous consumption, the display of 
wealth is dissociated from a relationship with 
a specific addressee. This is a display directed 
at society at large. On television, on the other 
hand, the display of wealth is divorced from a 
specific addresser as well. Wealth is presented as 
a being without a person, without an owner, that 
presents itself to us. Sticking to the example of 
cars, the best illustration of this is the show Top 
Gear, which oftentimes covers luxury cars. Part 
of the show’s success probably lies with the hosts’ 
ability to extrovert the pleasure they derive from 
using the cars. Their talents lie in their power 
of describing expensive gadgets and design, and 
more importantly of demonstrating the pleasures 
derived from them. When necessary they can even 
shout with excitement over a car’s performance. 
These cars are the contemporary embodiment of 
property—they do not belong to anyone, which 
makes them property in its most distinct form.

Can we draw any conclusions about television’s 
role in the context of capital from its role in the 
context of consumption? It may not be simple, since 
capital is a faceless form of wealth. Still, we can find 
a doorway into such thinking in Veblen. In modern 
societies, where private property is a dominant 
institution, Veblen claims, “One of the salient 
features of the code of morals is the sacredness of 
property.” This use of the term sacred should be 
considered not only as a metaphor, but also for 

its literal meaning, that is, a thing that radically 
exceeds the matters of individuals. Only this can 
explain that odd inversion based on the sacredness 
of private property: “The thief or swindler who 
has gained great wealth by his delinquency has a 
better chance than the small thief of escaping the 
rigorous penalty of the law and some good repute 
accrues to him from his increased wealth and from 
his spending the irregularly acquired possessions 
in a seemly manner.”4 The great thief has an easier 
time avoiding punishment since property is truly 
sacred. Property itself carries a moral weight that 
justifies itself, insomuch that, to a certain extent, 
it can erase its owner’s moral deviation.

This moral paradox can explain the role of 
television, and media as a whole, in relation to 
capital. It allows a split stance where the media 
can be very critical of some of the rich, but still 
love wealth in general. How can we notice this 
split? For example, through the media’s typical 
affection of wealth and capital when they first 
appear on the scene. It is much easier to love 
capital that does not yet have an evident history. 
Take, for instance, the difference between Google’s 
public image and that of Microsoft. At a time 
when almost everyone took pleasure in scorning 
Microsoft, Google appeared as a different kind 
of company—almost utopian—with numerous 
moral characteristics tied to its name. There is 
no point trying to explain this difference in the 
two companies’ contribution to humanity; they 
both completely transformed the day-to-day 
lives of masses of people (and particularly of 
the lives of anyone involved with the media, the 
realm in which public images thrive). There is 

also no point in explaining it by way a radical 
difference between their respective economic 
conduct (though it should be noted that the 
illusion that Google puts vision before profit is 
preposterous). The difference is simply in the 
extent of dirty, accessible history compiled about 
both companies. (This difference in image is 

especially ridiculous when we recall the fact that 
Microsoft was hated for its bullying in the creation 
and exploitation of monopolies for financial 
benefit—while Google is the largest monopoly 
of information to have ever existed.)

SACREDNESS AND PLEASURE
Veblen’s use of the term sacred is not coincidental. 
It allows him to present the institution of private 

The media can be very 
critical of some of the rich, 
but still love wealth in 
general. How can we
notice this split? For 
example, through the 
media's typical affection of 
wealth and capital when 
they first appear on the 
scene. It is much easier to 
love capital that does not 
yet have an evident history. 
Take, for instance, the 
difference between
Google's public image
and that of Microsoft
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property in a manner radically different from 
utilitarian economic thought, and in fact also 
from the quotidian, commonplace thought on 
property. That is why the perverse character of 
private property is most prominent in Veblen’s 
reading of the economy of religion.

It may also be in place to notice that in all 
communities, especially in neighborhoods where 
the standard of pecuniary decency for dwellings 
is not high, the local sanctuary is more ornate, 
more conspicuously wasteful in its architecture 
and decoration, than the dwelling houses of the 
congregation. […] At the same time the sanctuary 
commonly contributes little if anything to the 
physical comfort of the members.5

Veblen represents religious practices in terms 
of “vicarious consumption.” Veblen coined this 
term to relate to the manners in which other 
people—servants, women—consume not only 
for themselves, but as a way of displaying the 
wealth of the head of the household. That is 
how he understands the wearing of liveries and 
occupying spacious servants’ quarters. It is clear 
that a servant’s uniform is not meant to help in 
their work, to the contrary. The livery is another 
man’s conspicuous consumption. Applying this 
logic on to devout consumption is the peak of 
the perverse logic of capital.

It is worthwhile mentioning the example of 
religion because a recent series of commercials 
for Nespresso coffee machines allows us to insert 
it to the context of television. George Clooney 
buys a coffee machine. When he leaves the store, 
a piano suddenly falls from the sky threatening 
to crush him to death. In the next frame, we see 

him climbing a stairway to heaven, at the end of 
which he meets John Malkovich. As they speak, 
we learn that Clooney is dead, but in the heavens 
they are willing to bring him back to life, in one 
condition: that he leave the Nespresso machine 
with them.

The only cunning here is that we may consider 
the commercial as a void, hyperbolic image. In 
fact it explicitly represents the sacred nature of 
pleasure in consumer culture. Like the temple 
that needs to be more extravagant than the homes 
of the perish members, but not to service their 
comfort, television presents a heightened version 
of our material life by way of a flow of images of 
unachievable pleasure. Vicarious consumption 
is a fitting term for our use of commodities that 
television presents in advertising or in lifestyle 
programs. We’re not supposed to enjoy them that 
much—we consume them for the pleasure of a 
distinct other. And that is exactly how pleasure 
is sacred.

Noam Yuran is a fellow at the Minerva Center for Humanities 
at the Tel Aviv University. His book What Does Money Want? 
is forthcoming this year from Stanford University Press.

1.  Thorstein Veblen, Theory of the Leisure Class (Bremen: 
DOGMA, 2013), 109

2. Ibid., 60.
3.  Thorstein Veblen, “The Beginnings of Ownership,” 

The American Journal of Sociology, Vol. 4, No. 3 
(November, 1898): 364.

4. Leisure Class, 81.
5. Ibid., 83.

It Looks Dazzling



RECOCO39

THE PIT OF BABEL, 
OR: THE SOCIETY 
THAT MISTOOK 
CULTURE FOR 
POLITICS
In the process of turning 
everything into culture, our 
society extracted the politics out 
of more and more fields of our 
shared life, insomuch that today 
we confuse culture and politics

Boris Buden

What are you building?

I want to dig a subterranean passage. 

Some progress must be made.

My station up there is much too high. 

We are digging the pit of Babel.

—Franz Kafka

Can culture be translated? It is not often that we 
are confronted with a question that becomes all 
the more difficult, the easier it is to answer: no. 
Culture cannot be translated, we can state that 
much with certainty. All our experiences—of both 
the here and the beyond—have been translated 
into the language of culture, but the experience of 
culture itself no longer finds any language that it 

could be translated into. Culture is untranslatable, 
because it is itself the ultimate translation.

This insight is derived from a different 
question: How has translation—this relatively 
insignificant term from linguistic and literary 
practice—had such an important societal and 
emancipatory role ascribed to it today? Something 
strange has happened in the course of answering 
this question. The concept of society has been lost, 
or rather it dissolved into a different concept, that 
of culture. What used to be society has now become 
culture. The fate of the concept of translation 
mirrors this process of transformation like a kind 
of symptom.

In the beginning, in its purely literary form, 
translation was given a clear social significance: 
this was found in its task, as defined by Alexander 
von Humboldt, of forming the national cultural 
community. Thereafter we find translation as a 
kind of terminus technicus in a comprehensive 
project of social emancipation, conceived within 
the framework of a social criticism respectively 
inspired by Marxism or psychoanalysis. In the 
form of “cultural translation” it ultimately became 
the concept of a new transnational culture, and 
as such also a model of universal emancipation.

From this perspective of the history of the 
term, there is no point in talking about the social 
significance of translation, as though this were one 
of its—more or less important—characteristics. 
Translation is no more social today than it was 
in Humboldt’s day. Then it was national. Now it 
is cultural, which means both transnational and 
transsocial. “Nation,” “society,” and “culture” are 
not epochal attributions in a diachronic sense in 
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this context, but rather paradigms, which only tell 
us today how translations should be much more 
than translations. What is the basis of the national, 
social, or cultural added value of the translation 
concept, which can no longer be traced back to the 
facticity of multilingualism? The paradigms form 
a kind of perspective, a view from the Tower of 
Babel, which changes again and again in historical 
time. In one of these perspectives—from the view 
of culture—we have perceived the blueprint of 
today’s “post-emancipatory” emancipation, yet 
not as an added value of translation, but rather 
as this—cultural—translation itself. As though 
emancipation were not the landscape that could 
be seen from the Tower of Babel, but instead 
the tower itself.

“Every translation is an indeterminate, 
endless task,” wrote Friedrich Schlegel.1 As such, 
it conforms perfectly to the notion of a postmodern 
and postcolonial emancipation. It relates to the 
old ideal of revolutionary politics in the same 
way that Walter Benjamin’s translation relates 
to the original, namely as its cultural afterlife. It 
remains quietly in the background, authorizes 
no ideological content and no social agents and 
takes no responsibility for reality. Since there is 
no longer any stable original today that it could 
betray and no authoritative instance that could 
hold it accountable for its infidelity, it may 
constantly invoke its immaculate innocence. As 
an expression of a virtually ideal imperfection, 
the concept of translation thus best conforms to 
the needs of postmodern emancipation politics, 
which have long since canceled the occupation 
of old centers of power—especially the nation-

state—from their strategic program. Since these 
politics no longer need to fear any fateful defeat 
and can be a little victorious everywhere, they 
can always feel superior to even the worst reality 
and one of their greatest enemies, nationalism. 
They can always find a blasphemous poem, a 
heretical play, an iconoclastic exhibition, or a 
transgressive performance that has successfully 
subverted the respective nationalism. The real 
victims of these nationalisms, the millions of people 
dead and exiled, are left to the rigid and essentialist 
identities believed to have been overcome, and 
their political and militaristic institutions, in the 
final consequence this nation-state or another.

The anti-nationalism of postcolonial theory is 
notorious. In an emphatic sense it is also expressed 
in the concept of cultural translation, which not 
only represents a normative counterpoint to 
nationalist identification, but also challenges its 
political practice—by constructing a radically 
hybrid space, in which every claim to a pure, 
essential identity principally becomes impossible. 
The main problem of an emancipation project of 
this kind has already been named several times: 
it no longer happens in any real place, in which 
the hybrid identities conceived by postcolonial 
theory as absolutely singular could be politically 
articulated. It lacks a political form that could 
turn its cultural mission into concrete historical 
reality. In short, it lacks a state, and this still can 
only be a nation-state. Yet this is exactly what 
postcolonial theory wants nothing to do with. 
For this reason, no matter how loudly anti-
nationalism is expressed culturally, politically it 
necessarily remains silent. It is specifically in this 

depoliticization that the sharpest critics see the 
ultimate downfall of postcolonial theory and its 
emancipation project.2 Instead of fostering it, they 
hinder what is regarded as the most important 
political task of our time—the articulation of 
completely inclusive and egalitarian political 
principles, which are specific to the special situation 
in which they are declared, yet nevertheless 
transcend their immediate cultural environment.

In the world of late capitalism, culture is 
thought to have finally lost the autonomous status 
that it once enjoyed alongside other areas of societal 
life. Fredric Jameson, one of the most famous 
theoreticians and critics of postmodernism, who 
propounded this diagnosis, wants us to imagine this 
dissolution of the autonomous sphere of culture 
not as a mere disappearance or extinction, but 
rather as a kind of explosion: culture expands 
throughout the entire area of society to a point 
where we could say that our entire societal life—
from economic value to state power all the way 
to the structure of our psyche itself—has become 
“cultural” in a sense that has not yet been reflected.3 
Dispensing with a separate, clearly delimitable, 
and easily localizable sphere has not resulted in any 
disadvantage for culture, according to Jameson. On 
the contrary, in its omnipresence it has achieved 
a dominant position in society. In its own way, it 
permeates postmodern society just like “religion 
in the Middle Ages, philosophy in Germany of 
the early nineteenth century, or natural sciences 
in Great Britain of the Victorian age.”4

The general culturalization of the whole of 
societal life is not only an objective fact of the 
postmodern world. It has also become a symptom 

of reflection. Critics of British Cultural Studies, 
such as Francis Mulhern, refer to a similar 
phenomenon in cultural theory.5 Here too, culture 
has become the authority of a discourse on social 
conditions, specifically thanks to a peculiarity of 
Cultural Studies that distinguishes it from other 
theories or sociologies of culture: the peculiarity 

of postulating its analytical object, culture, as 
its subject. This self-referentiality of culture, its 
manner of speaking of itself, is what Mulhern calls 
“metaculture”: the discourse in which culture, 
regardless of how it is defined, makes itself the 
object of its own reflection in its generality and 
in reference to the conditions of its existence. In 
the ability to generate a metacultural discourse, 
Cultural Studies resemble, according to Mulhern, 

The concept of translation 
best conforms to the 
needs of postmodern 
emancipation politics, which 
have long since canceled the 
occupation of old centers 
of power—especially the 
nation-state—from their 
strategic program. Since 
these politics no longer need 
to fear any fateful defeat 
and can be a little victorious 
everywhere, they can 
always feel superior to even 
the worst reality and one 
of their greatest enemies, 
nationalism

The Pit of Babel



RECOCO4342

the old Cultural Criticism, the tradition of which 
the discipline sought to overcome: both regarded 
culture as the neglected truth of a society that 
has, for its part, succumbed to politics. What 
the old Cultural Criticism and Cultural Studies 
most essentially have in common, however, is 
their utopian impulse to resolve the tension in the 
relationship between politics and culture. Mulhern 
warns that this attempt ends in a culturalist 
dissolution of politics itself: culturalization is 
understood as a form of depoliticization.

Gayatri Spivak formulates a similar criticism of 
Cultural Studies, in which she refers directly to 
Jameson’s theory of the explosive expansion of 
culture into every sphere of postmodern society. 
“Recoding a change in capital relations as a cultural 
change,” writes Spivak, “is a terrible symptom 
of Cultural Studies and especially of Feminist 
Studies. Everything has been made into culture. I 
hope the reader will notice the difference between 
this statement and Jameson’s.”6 The difference, 
of course, is in the word “made.” For Jameson, 

everything has “become” culture. For Spivak, 
culturalization is not a social fact, but rather a 
symptom of Jameson’s methodology, which declares 
everything as culture. What Jameson regards as 
culture—in the form of its heterogeneity and 
its relativism—is for Spivak only one culture, 
specifically the dominant Western culture.7 
Similarly to Aijaz Ahmad, she accuses Jameson 
of universalizing his own—particular—cultural 
experience. This criticism implicitly applies to 
Judith Butler’s and Homi Bhabha’s concepts 
of cultural translation or hybridity as well. The 
position from which culture is no longer regarded 
as an essentialist totality, unified and homogeneous 
in itself, but rather as an endless process of cross-
cultural translation (Butler), is for Spivak only one 
particular—but privileged—position, namely that 
of the dominant culture.

In her theoretical approach, Spivak remains 
true to the dualism of politics and culture. This 
is especially evident in her concept of “strategic 
essentialism.” This is based on her recognition of the 
political inadequacy of critical thinking: although 
we can easily deconstruct an essentialist identity in 
theory, it still continues to function smoothly at 
the level of political practice, as though it had never 
heard of its “merely imaginary” character. Conscious 
political engagement cannot simply disregard this 
simple, yet often forgotten truth, as Spivak knows, 
because aside from the language of theory there is 
also another language or another textuality: that of 
politics, whose terms—such as that of the nation-
state—cannot simply be replaced with cultural 
terms. Yet she considers communication between 
these two languages principally possible; it is to be 

taken for granted that this could only be imagined 
as precise translation work. However, this kind 
of translation certainly could have emancipatory 
effects. Nevertheless, we must not confuse Spivak’s 
concept of translation with Bhabha’s concept of 
cultural translation. For him the language of culture 
has become the universal language of all human 
experience, for which reason it can also no longer be 
(re-)translated into another language, such as that of 
politics. Specifically as the language of culture, it is 
already the language of politics and emancipation.

Ernesto Laclau’s political theory is also called 
“post-foundationalism.”8 What this means is that 
society no longer has a foundation and that it 
circulates in its political being around the empty 
place of the universal. In Laclau’s view this empty 
place is occupied by hegemony. For Bhabha and 
Butler it is (re-)articulated via the process of cultural 
translation, through which emancipation also takes 
place. This sheds a new light on the metaphor of 
the Tower of Babel, the collapse of which, as we 
all know, caused the need for translation. Is it 
not the consequence that after the “death of the 
grounding,” there is no longer any foundation in 
the place of the collapsed tower? How can one 
translate, if there is nothing left to build on? One 
obviously translates “groundlessly.” In fact, one digs 
the pit of Babel. “Some progress must be made,” 
writes Kafka. And emancipation too, we add.

To conclude by illustrating the dangers of an 
emancipation that has become the untranslatable 
language of culture, we call to mind a famous 
psychiatric case of “cultural translation”:

Dr. P., one of Oliver Sacks’s patients, had 
developed a strange symptom—he mistook his 

wife for his hat.9 Whenever he wanted to put on 
his hat, he reached for his wife. Due to an illness 
of his brain, Dr. P. had lost the capacity of visual 
perception, or more precisely the ability to see 
certain things. Yet while he overlooked faces and 
scenes, for example, his visualization of various 
abstract schemata remained intact or became even 
more clearly focused. Despite his illness, Sacks’s 
patient, who was a teacher in a music school, was 
able to continue working almost normally in his 
profession. In everyday life, on the other hand, or 

at home, he could no longer do anything without 
translating his actions into some song. So he sang 
all the time—songs of eating, songs of getting 
dressed and undressed, songs of washing, songs of 
everything possible. For him, all the places where 
images had been were taken over by music. Yet 
Dr. P. was not at all unhappy. He even maintained 
that he had never felt better.

What music was for Dr. P.—the universal 
language of life—is what culture has become for 
the highly developed, postmodern societies of 
the West. Here too, people are no longer able to 
do anything without translating it into culture. 

No matter how loudly 
anti-nationalism is 
expressed culturally, 
politically it necessarily 
remains silent. It is 
specifically in this 
depoliticization that the 
sharpest critics see the 
ultimate downfall of 
postcolonial theory and its 
emancipation project

Although we can easily 
deconstruct an essentialist 
identity in theory, it still 
continues to function 
smoothly at the level 
of political practice, as 
though it had never heard 
of its "merely imaginary" 
character

The Pit of Babel
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Thus they not only have their culture of eating, 
culture of sleeping, culture of clothing, culture of 
shopping, or body culture, they also have, first and 
foremost, what they believe to be a continuously 
progressing—democratic!—political culture, which 
even now promises to rid the world of all social 
conflicts in the near future.

Poor Dr. P. also had a hobby. He was not only 
a talented singer, but also a talented painter. His 
paintings, which were initially naturalistic and 
realistic, in time became increasingly more abstract, 
even wholly geometrical or cubist.

Sacks discussed this phenomenon with Dr. P.’s 
wife and pointed out to her the growing absurdity 
of her husband’s most recent works. For Sacks 
these paintings were nothing more than a bunch 
of chaotic lines and spots of color thrown together 
without any kind of logic.

“Oh, you doctors are such philistines,” she 
cried. “Don’t you see his artistic development?”

Of course, what was actually progressing was 
not the art, but rather the illness, noted Sacks.

Perhaps we should remember the fate of 
poor Dr. P., when we celebrate the next cultural 
victory—a heretical novel or a subversive play—
over rigid nationalism. It could, in fact, be the 
case that we have just experienced the progress 
of our political pathology.

What was actually the illness that caused the 
relentless progression, misinterpreted as art, of 
the unfortunate Dr. P.’s suffering? Oliver Sacks 
tells us that too: it was the complete breakdown 
of the left side of his field of vision. The man had 
become blind on the left.

Translated from the German by Aileen Derieg
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במושגים תרבותיים. אך היא מוצאת קשר בין שתי השפות 
האלו כאפשרות. מובן מאליו שניתן רק לדמיין שזוהי 
עבודת תרגום מדויקת. אך סוג זה של תרגום בהחלט 
אין  ועדיין,  אמנציפטוריות.  תוצאות  לו  שיהיו  יכול 
לבלבל את רעיון התרגום של ספיבק עם רעיונו של 
באבא על תרגום תרבותי. אצל באבא, שפת התרבות 
הפכה לשפה אוניברסלית של החוויה האנושית ועל כן 
לא ניתן לתרגם אותה (מחדש) אל שפה אחרת, כמו למשל 
שפת הפוליטיקה. בייחוד כיוון ששפת התרבות היא כבר 

השפה של הפוליטיקה והשיחרור.

התאוריה הפוליטית של ארנסטו לקלאו נקראת ”פוסט–
מסדית" (post-foundationalism).8 משמעות הרעיון 
בהוויתה  סובבת  והיא  בסיס  עוד  אין  שלחברה  היא 
הפוליטית סביב המקום הריק של האוניברסלי. על פי 
לקלאו, המקום הריק הזה מתמלא בהגמוניה. אצל באבא 
ובאטלר הוא הוסבר (מחדש) דרך תהליך התרגום התרבותי, 
שבאמצעותו מתרחשת גם האמנציפציה. הרעיון הזה 
מאיר באור חדש את מטאפורת מגדל בבל, שהתמוטטותו, 
כפי שכולנו יודעים, יצרה את הצורך בתרגום. האין זו 
התוצאה שאחרי ”מות המסד" אין עוד שום יסוד במקום 
המגדל שהתמוטט? איך ניתן לתרגם אם לא נשאר על 
מה לבנות? כמובן, יש לתרגם ”ללא קרקוע". במציאות, 
יש לחפור את בור בבל. ”יש להתקדם", כותב קפקא. 

ואמנציפציה גם, אנו מוסיפים.
אסיים בהדגמת סכנות השיחרור שהפך לשפה בלתי 
ניתנת לתרגום של התרבות, דרך מקרה פסיכיאטרי מפורסם 
של ”תרגום תרבותי": ד"ר פ., אחד המטופלים של אוליבר 

סאקס, פיתח סימפטום מוזר — הוא התבלבל בין אשתו 
והכובע שלו.9 בכל פעם שרצה לחבוש את כובעו, הוא הושיט 
את ידו אל אשתו. עקב מחלת מוח, ד"ר פ. איבד את יכולת 
התפיסה החזותית שלו, או ליתר דיוק, את היכולת לראות 
דברים מסוימים. אך כשהוא לא הסתכל על פנים וסצנות, 
התפיסה החזותית שלו של דברים מופשטים נותרה שלמה 
או הפכה אפילו יותר ממוקדת. למרות מחלתו, המטופל של 
סאקס, שהיה מורה בבית ספר למוסיקה, המשיך בעבודתו 
באופן כמעט נורמלי. בחיי היומיום שלו, לעומת זאת, או 
בבית, הוא לא יכול היה לעשות כמעט דבר מבלי לתרגם 
את מעשיו לאיזשהו שיר. אז הוא שר כל הזמן — שירים 
על אכילה, שירים על התלבשות או התפשטות, שירים על 
המקלחת, שירים על כל דבר אפשרי. כל הדימויים הוחלפו 
במוסיקה. אך ד"ר פ. לא היה מאוד עצוב. הוא אפילו טען 

שהוא מעולם לא הרגיש טוב יותר.
בשביל ד"ר פ., מוסיקה היתה השפה האוניברסלית 
של החיים. זה מה שתרבות הפכה להיות בחברות הפוסט–
מודרניות המפותחות של המערב. גם כאן, אנשים אינם 
מסוגלים עוד לעשות דבר מבלי לתרגם אותו לתרבות. 
על כן יש להם לא רק את תרבות האכילה, תרבות השינה, 
תרבות הלבוש, תרבות הקניות או תרבות הגוף, יש להם 
גם, בראש ובראשונה, את הדבר שהם האמינו שמתקדם 
כל הזמן — דמוקרטיה! — התרבות הפוליטית, שעתה 
אפילו מבטיחה לפטור את העולם מכל קונפליקט חברתי 

בעתיד הקרוב.
לד"ר פ. המסכן היה תחביב. הוא לא היה רק זמר 
מוכשר אלא גם צייר מוכשר. ציוריו, שבתחילה היו 
ריאליסטיים, הפכו עם הזמן יותר ויותר מופשטים, אפילו 
גיאומטריים או קוביסטים לחלוטין. סאקס דיבר בעניין 
עם אשתו של ד"ר פ. והצביע על האבסורדיות הגוברת 
של עבודותיו האחרונות של בעלה. בעיניי סאקס, הציורים 
האלו לא היו דבר פרט לקבוצות קווים כאוטיים וכתמי 

צבע ללא כל היגיון.
”הו, אתם הרופאים אינכם אנשי תרבות", היא צחקה. 

”אתה לא רואה את ההתפתחות האמנותית שלו?". 

למרות שאנחנו יכולים בקלות 
לפרק זהות מהותנית בתאוריה, 
היא ממשיכה לתפקד למישרין 

ברמה הפוליטית, כאילו היא 
מעולם לא שמעה שאופייה הוא 

"רק דמיוני"

כמובן, מה שהתפתח לא היה האמנות של ד"ר פ. אלא 
המחלה שלו, אמר סאקס.

אולי כדאי שנזכור את גורלו של ד"ר פ. האומלל כשאנו 
חוגגים את הניצחון התרבותי הבא — רומן כופר או מחזה 
חתרני — על הלאומנות הנוקשה. יכול להיות שמה שחווינו 

זה עתה היה ההתקדמות של הפתולוגיה הפוליטית שלנו.
מה הייתה המחלה שגרמה להתקדמות הבלתי–נלאית, 
שנקראה בטעות כאמנות, של ד"ר פ. חסר המזל? אוליבר 
סאקס אומר לנו זאת: זו הייתה התמוטטות מוחלטת של 
שדה הראייה השמאלי שלו. האדם הפך עיוור בשמאל.
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בקביעות לתמימות ללא רבב. כביטוי של אי–שלמות 
כמעט אידאלית, רעיון התרגום אם כן משתלב בצורך של 
הפוליטיקה האמנציפטורית הפוסט–מודרנית שהוציאה 
מזמן את כיבוש מרכזי הכוח הישנים — בעיקר מדינת 
הלאום — מהתכנית האסטרטגית שלה. מאחר והפוליטיקה 
הזו לא צריכה לדאוג עוד ממפלה גורלית ויכולה, אם 
כן, להיות מעט מנצחת בכל מקום, היא יכולה להרגיש 
נעלה תמיד אפילו במציאות הגרועה ביותר ואל מול אחד 

מאויביה הגדולים ביותר, הלאומנות. היא תמיד יכולה 
למצוא שיר נאצה, מחזה של כופרים, תערוכה שמתנגדת 
לאמונות ולהשקפות הנפוצות, או מיצג טרנסגרסיבי, 
שהצליחו לחתור כנגד הלאומנות. הקורבנות האמיתיים 
של הלאומנות, מיליוני המתים והגולים, נותרים מתבוססים 
בזהויות הקשוחות והמהותניות שהאמנו כי ניצחנו, על 

המוסדות הפוליטיים והצבאיים שלהן.
האנטי–לאומנות של התאוריה הפוסט–קולוניאלית 
ידועה לשמצה. היא באה לידי ביטוי ברעיון של תרגום 
תרבותי, שלא רק מייצג טענה נורמטיבית כנגד הזדהות 
לאומית, אלא גם מאתגר את הפרקטיקה הפוליטית הזו 

על ידי בניית מרחב היברידי באופן רדיקלי, שבו כל 
טענה לזהות טהורה ומהותית הופכת בלתי אפשרית. 
הבעיה המרכזית של פרויקט שיחרור מסוג זה זוהתה כבר 
מספר פעמים: הוא לא קורה עוד בשום מקום אמיתי בו 
הזהויות ההיברידיות שנתפסו על ידי התאוריה הפוסט–
קולוניאלית כיחידות לחלוטין מסוגלות להיות מוגדרות 
מבחינה פוליטית. חסרה לו הצורה הפוליטית שיכולה 
להפוך את המשימה התרבותית שלו למציאות היסטורית 
מעשית. בקיצור, חסרה לו מדינה — וזו עדיין יכולה 
להיות רק מדינת–לאום. אבל זה בדיוק מה שהתאוריה 
הפוסט–קולוניאלית רוצה להיפטר ממנו. מסיבה זו, לא 
חשוב עד כמה האנטי–לאומנות מתבטאת ברעש בצורתה 
ת, מבחינה פוליטית היא נותרת אילמת.  י ת ו ב ר ת ה
המבקרים החריפים ביותר רואים את מקור כשלונה של 
התאוריה הפוסט–קולוניאלית והפרויקט האמנציפטורי 
שלה בדיוק בדה–פוליטיזציה זו.2 במקום לעודד אותה, 
הם מעכבים את המשימה הפוליטית החשובה ביותר של 
ימינו — ניסוח פוליטי של עקרונות פוליטיים מכילים 
ושוויוניים לחלוטין, שמנוסחים באופן פרטני למצבים 
היחודיים בהם הם מוכרזים, אך עדיין יכולים להתעלות 

מעל לסביבתם התרבותית המיידית.
החושבים  יש  המאוחר,  הקפיטליזם  של  בעולם 
שתרבות איבדה את הסטטוס האוטונומי שהיה לה בעבר, 
לצד צדדים אחרים של חיי החברה. פרדריק ג'יימסון, 
אחד מההוגים והמבקרים המפורסמים ביותר להציע את 
האבחנה הזו, רוצה שנדמיין את ההתפרקות הזו של הממד 
האוטונומי של התרבות לא רק כהיעלמות או היכחדות, 
אלא כסוג של פיצוץ: תרבות מתפשטת דרך אזורים שלמים 
של החברה עד לנקודה בה ניתן לומר שהחיים החברתיים 
שלנו — מערך כלכלי, דרך כוחה של המדינה ועד למבנה 
הנשמה שלנו — הפכו ”תרבותיים" במובן שעוד לא הוצג 
בפנינו.3 על פי ג'יימסון, תוצאתו התרבותית של הויתור 
על מימד נפרד, שניתן לתחום בקלות ולמקם באותה קלות, 
לא היתה שלילית. להיפך, התרבות נמצאה בכל מקום וכך 
השיגה עמדה דומיננטית בחברה. בדרכה שלה, היא חדרה 

לחברה הפוסט–מודרנית בדיוק כמו ”הדת בימי הביניים, 
פילוסופיה בגרמניה של תחילת המאה התשע–עשרה, או 

מדעי הטבע בבריטניה הויקטוריאנית".4
הפיכת חיי החברה לתרבות היא לא רק עובדה 
אובייקטיבית של העולם הפוסט–מודרני. היא הפכה גם 
לסימפטום או השקפה. מבקרים של לימודי התרבות 
הבריטיים, כמו פרנסיס מולהרן, מתייחסים לתופעה 
דומה בתיאוריית התרבות.5 גם כאן תרבות הפכה לסמכות 
בדיון על מצבים חברתיים, בעיקר הודות למוזרות של 
לימודי התרבות המפרידה את הנושא משאר תיאוריות 
או סוציולוגיות של התרבות: המוזרות היא העובדה 
שלימודי התרבות הם תהליך תרבותי אשר שם בבסיסו, 
כדבר האנליטי אותו הוא סוקר, כנושא, את עצמו. ההיבט 
המתייחס–לעצמו של התרבות, הצורה שבה תרבות מדברת 
על עצמה, היא מה שמולהרן קורא לו ”מטא–תרבות": הדיון 
בו תרבות, ללא קשר לאופן הגדרתה, הופכת בעצמה לנושא 
בו היא דנה, בכלליותה ובקשר לתנאי קיומה. ביכולת ליצור 
שיח מטא–תרבותי, לימודי התרבות דומים, על פי מולהרן, 
לביקורת התרבות הישנה, שעל מסורותיה לימודי התרבות 
ניסו להתגבר: שניהם ראו את התרבות כאמת המוזנחת 
בידי חברה שנכנעה לפוליטיקה. הדבר המשותף לביקורת 
התרבות הישנה וללימודי התרבות העכשוויים הוא הדחף 
האוטופי שלהם לפתור את המתיחות שבמערכת היחסים 
בין פוליטיקה ותרבות. מולהרן מזהיר שהניסיון הזה יסתיים 
בהתמוססות תרבותית של הפוליטיקה עצמה: ההפיכה 

של דבר לתרבותי מובנת כצורה של דה–פוליטיזציה.
גיאטרי ספיבק, מנסחת ביקורת דומה ביחס ללימודי 
תרבות, בה היא מתייחסת ישירות לתאוריה של ג'יימסון 
על ההתפרשות המתפוצצת של התרבות אל כל מימד של 
החברה הפוסט–מודרנית. ”לקודד מחדש שינוי ביחסי ההון 
כשינוי תרבותי" ספיבק כותבת, ”הוא סימפטום נוראי 
של לימודי התרבות ובמיוחד לימודים פמיניסטיים. הכל 
נעשה לתרבות. אני מקווה שהקורא ישים לב להבדל בין 
ההצהרה הזו וזו של ג'יימסון".6 ההבדל הוא, כמובן, במילה 
”נעשה". בעבור ג'יימסון, הכל ”הפך" לתרבות. אצל ספיבק, 

ההפיכה לתרבות איננה עובדה חברתית, אלא סימפטום של 
המתודולוגיה של ג'יימסון המצהירה על הכל כתרבות. מה 
שג'יימסון רואה כתרבות — בצורה של ההטרוגניות והיחסיות 
שלה — נתפס אצל ספיבק כתרבות אחת בלבד, התרבות 
המערבית השלטת.7 בדומה לאייג'ז אחמד, היא מאשימה 
את ג'יימסון בהצגת החוויה התרבותית שלו כאוניברסלית. 
הביקורת הזו מיושמת באופן מרומז גם ברעיונות של ג'ודית 
באטלר והומי באבא על תרגום תרבותי והיברידי. העמדה 

לפיה תרבות איננה עוד טוטאליות מהותית, אחדותית 
והומוגנית בעצמה, אלא תהליך אינסופי של תרגום בין 
תרבויות (באטלר), היא עמדה אחת בעיני ספיבק, שנהנית 

מזכויות יתר כיוון שהיא עמדתה של התרבות השלטת.
בגישתה התיאורטית, ספיבק נותרת נאמנה לדואליות 
של פוליטיקה ותרבות. זה ברור במיוחד בתיאור שלה את 
רעיון ה"מהותנות האסטרטגית". זה מבוסס על ההכרה 
בכך שהתיאוריה הביקורתית איננה מספקת מבחינה 
פוליטית: למרות שאנחנו יכולים בקלות לפרק זהות 
מהותנית בתאוריה, היא ממשיכה לתפקד למישרין ברמה 
הפוליטית, כאילו היא מעולם לא שמעה שאופייה הוא 
”רק דמיוני". מחויבויות פוליטיות מודעות לא יכולות 
פשוט להתעלם מהאמת הפשוטה הזו, שנשכחת בקלות, 
כפי שספיבק יודעת, כיוון שלצד שפת התאוריה ישנה 
גם שפה או טקסטואליות אחרת: זו הפוליטית, שאת 
מושגיה — כמו מדינת הלאום — לא ניתן להחליף בקלות 

בל ב ר  ו ב

לא חשוב עד כמה האנטי–
לאומנות מתבטאת ברעש 

בצורתה התרבותית, מבחינה 
פוליטית היא נותרת אילמת. 

המבקרים החריפים ביותר 
רואים את מקור כשלונה של 

התאוריה הפוסט–קולוניאלית 
והפרויקט האמנציפטורי שלה 

בדיוק בדה–פוליטיזציה זו

רעיון התרגום אם כן משתלב 
בצורך של הפוליטיקה 

האמנציפטורית הפוסט–מודרנית 
שהוציאה מזמן את כיבוש 

מרכזי הכוח הישנים — בעיקר 
מדינת הלאום — מהתכנית 
האסטרטגית שלה. מאחר 

והפוליטיקה הזו לא צריכה 
לדאוג עוד מהפסד גורלי ויכולה, 
אם כן, להיות מעט מנצחת בכל 
מקום, היא יכולה להרגיש נעלה 

תמיד אפילו במציאות הגרועה 
ביותר ואל מול אחד מאויביה 

הגדולים ביותר, הלאומנות
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בור בבל, או החברה 
שבלבלה בין תרבות 

לפוליטיקה
כשהפכה כל דבר לתרבות, החברה שלנו 

רוקנה עוד ועוד תחומים של החיים 
המשותפים מפוליטיקה, עד כדי כך 
שהיום אנחנו מתבלבלים בין השתיים

בוריס בודן

מה אתם בונים? 

אני רוצה לחפור מעבר. 

יש להתקדם. מקומי שם למעלה גבוה מדי. 

אנחנו חופרים את בור בבל.

— פרנץ קפקא

האם ניתן לתרגם תרבות? לעתים רחוקות אנו מתמודדים 
עם שאלה שהופכת קשה יותר ויותר. יותר קל לענות לא. 
לא ניתן לתרגם תרבות, אפשר להכריז על כך בביטחון. 
כל החוויות שלנו — פה ומעבר לכאן — תורגמו אל שפת 
התרבות, אבל חוויית התרבות עצמה לא מוצאת עוד שפה 
שניתן לתרגם אותה אליה. לא ניתן לתרגם תרבות כיוון 

שתרבות היא התרגום האולטימטיבי.
מקור התובנה הזו בשאלה אחרת: מדוע לתרגום — 
מושג לא מאוד חשוב שנגזר מהספרות והבלשנות — יש כזו 
חשיבות חברתית? מדוע בימינו מייחסים לו תפקיד משחרר? 
משהו מוזר קרה במהלך התשובה על השאלה הזו. מושג 
החברה אבד, או התמוסס אל תוך מושג אחר — התרבות. 
מה שפעם היה חברה, היום הוא תרבות. גורלו של רעיון 
התרגום משקף את תהליך השינוי הזה כמו סוג של סימפטום.

בתחילה, בצורתו הספרותית הטהורה, לתרגום היתה 
חשיבות חברתית ברורה: החשיבות היתה במשימה — כפי 
שאלכסנדר פון הומבולדט הגדיר אותה — ליצור את קהילת 
התרבות הלאומית. שם אנו מוצאים תרגומים כסוג של גבול 
טכני בפרויקט מקיף לשחרור חברתי, במסגרת הביקורת 
החברתית שהשראתה במרקסיזם או בפסיכואנליזה. הצורה 
של ”תרגום תרבותי" היא רעיון של תרבות תרגומית 

חדשה ועמה דגם לאמנציפציה אוניברסלית.
מנקודת המבט ההיסטורית של המושג ”תרגום", אין 
טעם לדבר על החשיבות החברתית של תרגום כאילו היתה 
זו אחת התכונות היותר או פחות חשובות שלו. תרגום איננו 
יותר חברתי היום משהיה בימיו של הומבולדט. אז הוא 
היה לאומי. היום הוא תרבותי, כלומר גם טרנס–לאומי וגם 
טרנס–חברתי. בהקשר הזה, ”לאום", ”חברה" ו”תרבות" 
אינם מושגים תקופתיים במובן דיאכרוני, אלא פרדיגמות 
שהיום יכולות רק לומר לנו עד כמה תרגומים צריכים 
להיות יותר מרק תרגומים. מהו הבסיס של הערך הלאומי, 
החברתי או התרבותי של רעיון התרגום, שלא ניתן עוד 
לקשרו לעובדות של ריבוי שפות? הפרדיגמות יוצרות סוג 
של נקודת מבט, נוף ממגדל בבל, המשתנה שוב ושוב עם 
הזמן וההיסטוריה. באחת מנקודות המבט האלו — מנקודת 
המבט של התרבות — מצאנו את השרטוט לשחרור ה"פוסט–

אמנציפטורי" של היום, אך לא כערך מוסף של תרגום אלא 
כתרגום שהוא תרבותי בעצמו. כאילו האמנציפציה לא 
היתה הנוף שניתן לראות ממגדל בבל, אלא המגדל עצמו.

”כל תרגום הוא משימה בלתי נגמרת ובלתי מוגדרת" 
כתב פרידריך שלגל.1 כך תרגום משתלב באופן מושלם 
ברעיון הפוסט–מודרני ובאמנציפציה הפוסט–קולוניאלית. 
הוא קשור לאידאל הישן של הפוליטיקה המהפכנית 
באותה צורה שבה תרגומיו של וולטר בנימין מתקשרים 
למקור, כלומר כעולם–הבא התרבותי שלו. הוא נותר 
בשקט ברקע, איננו מאשר תוכן אידאולוגי או גופים 
חברתיים ואיננו לוקח אחריות למציאות. כיוון שאין עוד 
מקור מבוסס היום שניתן לבגוד בו ואין ערכאה סמכותית 
שתוכל לקבוע את האחריות לבגידה, התרגום מסוגל לטעון 

Lisa Biedlingmaier, La Société du spectacle, traditional Georgian costume, Styrofoam, 2010
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החברות (ההבדל בדימוי מוצג באור מגוחך במיוחד כאשר 
זוכרים כי את מיקרוסופט שנאו על ההתנהגות הבריונית 
שלה ביצירה וניצול של יתרונות מונופוליסטיים לצרכים 
כלכליים — כל זאת בשעה שגוגל היא מונופול המידע 

הגדול ביותר שהתקיים אי פעם בתולדות האנושות).

והנאה קדושה 
השימוש של ובלן במונח ”קדושה" אינו מקרי. הוא מה 
שמאפשר לו להציג את מוסד הרכוש הפרטי באור שונה 
כל כך מהמחשבה הכלכלית התועלתנית, ולמעשה גם 
מהמחשבה היום–יומית הרווחת על רכוש. משום כך הדוגמא 
שבה האופי הפרוורטי של מוסד הרכוש הפרטי בולט יותר 
מכל היא הניתוח של ובלן את כלכלת הדת: "אולי זה 
המקום לציין שבכל הקהילות, ובמיוחד באזורים שבהם 
קנה המידה הכלכלי למגורים נאותים אינו גבוה, המקדש 
המקומי יהיה מפואר, בזבזני בצורה בולטת בארכיטקטורה 
ובעיצוב שלו, יותר מאשר בתיהם של בני הקהילה [...] עם 
זאת, המקדש לרוב לא תורם הרבה, אם בכלל, לנוחותם 

הפיזית של בני הקהילה".5 
משום כך, ובלן חושב על הצריכה הדתית במונחים 
 .(vicarious consumption) "של ”צריכה עקיפה
המונח הזה מציין אצלו בדרך כלל את האופנים שבהם 
אנשים אחרים — משרתים, נשים — צורכים לא למען 
עצמם אלא כדרך להפגין את המוניטין של ראש משק 
הבית. כך למשל הוא מבין את מדיהם של משרתים ואת 
מגוריהם המרווחים. מדיו של המשרת לא נועדו בשום 
צורה לסייע בעבודתו, אלא אם כבר להיפך. בדיוק כך 
המדים שלו הם צריכה ראוותנית בשביל אדם אחר. החלת 
ההיגיון הזה גם על ”צריכה פולחנית" מביא את ההיגיון 

הפרוורטי של רכוש לשיא.
שווה להזכיר את הדוגמא הדתית הזאת, משום שסדרת 
פרסומות המשודרת לאחרונה למכונות הקפה של נספרסו 
מאפשרת לנו לחשוב עליה בהקשר של טלוויזיה. הפרסומות 
בנויות סביב דימוי דתי מפורש. ג’ורג’ קלוני רוכש מכונת 
קפה, אך ביציאה מהחנות נופל עליו מהשמים פסנתר. 

בתמונה הבאה אנחנו רואים אותו מטפס על גרם מדרגות 
שמיימי לבן, שבקצהו הוא פוגש את ג’ון מלקוביץ’. בדיאלוג 
ביניהם מתברר שקלוני מת, אך בשמיים מוכנים להחזירו 

לעולם הזה אם ישאיר אצלם את המכונה. 
התרמית היחידה כאן היא שאנחנו עלולים לחשוב 
על הפרסומת כדימוי היפרבולי מופרך. למעשה היא 
פשוט מציגה במפורש את האופי המקודש שיש להנאה 
בתרבות הצריכה. כמו המקדש שצריך להיות מפואר יותר 
מבתיהם של בני הקהילה אך לא לשרת את נוחותם, 
הטלוויזיה מציגה גרסה מועצמת של חיינו החומריים, 
בשטף של דימויי הנאה בלתי מושגת. ”צריכה עקיפה" 
הוא המונח המתאים לתאר את השימוש שלנו בסחורות 
שמציגה הטלוויזיה בפרסום או בתוכניות לייף סטייל. 
אנחנו לא אמורים ליהנות מהן כל כך, אנחנו צורכים 
אותן להנאתו של אחר מוחלט. וזה בדיוק האופן שבו 

ההנאה היא מקודשת.

נועם יורן הוא עמית מחקר במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל 
? יראה אור השנה בהוצאת אוניברסיטת  ף ס כ ה ה  צ ו ר אביב. ספרו מה 
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שתמיד היה: יחס אל אחרים, במנותק ממציאות החיים 
המיידית של אדם. במלים אחרות, צריכת הראווה מחלצת 
מהרכוש את האופי הלא–אישי הפרדוקסלי שהיה בו 
אותה  מבינים  כאשר  הראווה,  בצריכת  מלכתחילה. 
כממוענת למבטם של זרים, הצגת העושר מתנתקת סופית 
מעולם החוויה של היחיד. התפקיד הכלכלי של הראווה 
אינו ניתן עוד לחוויה, שהרי איננו יכולים לחוות את 

הרושם שאנו מותירים על זרים.
לא במקרה, המקור הברברי של מוסד הרכוש חוזר 
בצורה המפורשת ביותר דווקא בעולם הדימויים של 
הדברים היוקרתיים ביותר. פרסומת למכונית יגואר מעלה 
שוב בצורה הבוטה ביותר את הזיווג שנדמה שכבר אי 
אפשר להציג בפומבי: מכונית ואשה. הפרסומת חוזרת שוב 
ושוב על שם התואר ”נהדרת" (gorgeous) בסדרה של 
סצינות שבמרכזן נשים צעירות ויפות בנות החברה הגבוהה 
(בארוחת ערב, על יאכטה, במיטה) עם דימויי מכוניות 
בין לבין. הקריין חוזר על שורות קצרות המתייחסות 
לייחודיות המוחלטת של הנשים (או המכונית): "נהדרת 
דורשת את תשומת ליבך המיידית. נהדרת מתאמצת 
להיראות נטולת מאמץ. נהדרת נשארת ערה עד מאוחר 
ועדיין נראית נהדר. נהדרת לא אוהבת היגיון, היא אוהבת 
מהירות. כולם מתעניינים במה שלנהדרת יש לומר [...] 
נהדרת לא יכולה להיות רגילה גם אם תנסה [...] לנהדרת 

לא איכפת מה אחרים עושים. נהדרת נולדה כך".
כיצד חיבור וולגרי כזה עולה עכשיו, ודווקא מתוך 
דימויי חברה אריסטוקרטית? מתוך ובלן, התשובה היא 
מיידית. בהקשר הכלכלי, מה שנחשב למעודן אינו אלא 
גלגול של ברבריות. הוא מופיע כמעודן בדיוק במידה 
שהוא מוחק את מקורותיו הברבריים (כלומר, במובן 
אחר, משמר אותם). אבל יש עוד דבר לומר על פיסת 
הברבריות המעודנת הזאת. מה בעצם עושה דימוי האשה 
בפרסומת למכונית? האשה הזאת היא במובהק האשה 
הבלתי מושגת. וזה בדיוק התפקיד המוזר שלה. הפרסומת 
לא מנסה ”לשכנע" אותנו: ”תקנה את המכונית ותקבל 
גם את הבחורה" (על פרשנות כזאת יש לומר: אמנם 

אנחנו אידיוטים, אבל לא מהסוג הזה...). בדיוק להיפך. 
האשה מסמנת את היסוד הבלתי מושג שהופך את המכונית 
ליוקרתית, כלומר לאובייקט ראווה. מה שהיא אומרת 
הוא בעצם: ”גם כשתקנה את המכונית, היא (המכונית) 
לא תהיה לגמרי שלך". את הטענה הפרדוקסלית הזאת 
אפשר להבין על רקע רעיון הראווה של ובלן. הראווה היא 
אותו היבט ברכוש הממוען לזרים, ועל כן אינה ניתנת 
לחוויה, כלומר בלתי מושגת. במובן הזה, האשה בפרסומת 
משחזרת את התפקיד התיאורטי שיש לבעלות על נשים 
בספקולציה ההיסטורית של ובלן. ובלן מצביע על נשים 
כצורת הרכוש הראשונה כדי לחשוב על רכוש כיחס חברתי, 
כמוסד שהוא מלכתחילה חברתי, כלומר, כדי לא לחשוב 
על רכוש רק במונחים של דברים. היחס לדבר יכול להיות 
יחס בלתי אמצעי — הפרא שובלן מדמיין מתייחס לחפציו 
כשוליים או המשך של אישיותו — אבל בדיוק משום כך 
אי אפשר לדמיין כי מוסד הרכוש צומח מתוך האחזקה 
הישירה של דברים. נשים, לעומת זאת, ”מוסיפות להיות 
נבדלות בבירור מהשובה שלהן [...] ומשום כך אינן יכולות 

להיכלל באותם שוליים אישיים למחצה".3
כלומר, נשים הן הצורה הראשונה של בעלות דווקא 

משום שהן אינן ניתנות לבעלות.

יזיה ו טלו
נחזור לטלוויזיה. כיצד נחשוב על הטלוויזיה לא רק 
כתקשורת אלא כזירה להצגת עושר? הדבר החשוב שובלן 
מאפשר לנו הוא לחשוב על הטלוויזיה לא רק כמסך 
למראות של עושר. הוא מאפשר לחשוב על המראות 
האלה כמרכיב של העושר ממש, כחלק מהותי ממציאות 
העושר. כלומר: לחשוב על טלוויזיה כזירה כלכלית באופן 
ישיר, ולא רק כמבט על כלכלה. את הטענה שלו כי ”עושר 
חייב להיראות" יש להבין כתכונה ראשונית של הרכוש. 
במקורו רכוש נועד בראש ובראשונה למבט, והתפקיד 
הזה ממשיך ללוות אותו גם כיום, כאשר רכוש מספק את 
צרכינו. בטלוויזיה התפקיד הזה מקבל שוב מעמד עצמאי. 
בטלוויזיה, רכוש ראוותני חושף שוב את הבסיס המושגי 

שלו: הוא קודם כל ”לא של אחרים" (כלומר, לא שלנו), 
ורק משום כך הוא רכוש.

במלים אחרות, הטלוויזיה ממשיכה את הקצנת 
ההיגיון הלא–אישי של הרכוש. אפשר לתאר זאת כשלב 
נוסף בתהליך שובלן מצביע עליו בהתקדמות מפנאי 
לראווה לצריכת ראווה. בצריכת ראווה הצגת העושר 
מתנתקת מיחס אל נמען מסוים. זוהי הצגה המכוונת אל 
”החברה" באופן כללי. בטלוויזיה, לעומת זאת, הצגת 
העושר מתנתקת גם מממוען מסוים. העושר מוצג כישות 
לא אישית, חסרת בעלים, המתייצבת מול מבטנו. אם 
נישאר בדוגמת המכוניות, הדוגמא הטובה ביותר לכך היא 
התוכנית ”טופ גיר", המרבה לעסוק במכוניות יוקרה. חלק 
מההצלחה של התוכנית טמון בוודאי ביכולת של המנחים 
להחצין את ההנאה משימוש במכוניות. הם מוכשרים 
בתיאור האבזור והעיצוב היוקרתי, ובהפגנת ההנאה 
מהמכונית. כשצריך הם יכולים גם לצרוח מרוב ריגוש 
מהביצועים. המכוניות האלה הן הצורה העכשווית של 
רכוש. כלומר, הן לא של אף אחד ומשום כך הן רכוש 

בצורתו המובהקת ביותר.
האם אפשר להשליך מהתפקיד של הטלוויזיה בהקשר 
הצריכה לתפקיד שלה בהקשר ההון? זה לא פשוט, מכיוון 
שהון הוא צורה חסרת פנים של עושר. אבל בכל זאת אפשר 
למצוא אצל ובלן פתח למחשבה. בחברות המודרניות, 
שבהן מוסד הרכוש הפרטי הוא דומיננטי, כותב ובלן, 
”אחת התכונות הבולטות של קוד המוסר היא קדושתו 
של הרכוש הפרטי". את השימוש הזה במושג קדושה יש 
לקבל לא רק כמטאפורה, אלא במלוא משמעותו, כלומר 
כמה שחורג באופן רדיקלי מענייניהם של יחידים. זה מה 
שיכול להסביר את ההיפוך המוזר שנובע מקדושתו של 
הרכוש הפרטי: ”לגנב או לרמאי שהשיג בעבריינותו רכוש 
רב יש סיכוי טוב יותר להימלט מעונשו הנוקשה של החוק, 
ומידה של מוניטין דבקים בו מעושרו הרב ומכך שהוא 

מבזבז באופן נאות את העושר שנצבר בדרך חריגה".4
הגנב הגדול יכול בקלות רבה יותר להתחמק מעונש, 
משום שהקדושה היא באמת של הרכוש. הרכוש עצמו 

נושא משקל מוסרי המצדיק את עצמו, עד כדי כך שהוא 
יכול למחוק במידת מה את החריגה המוסרית של בעליו.

הפרדוקס המוסרי הזה יכול להסביר את העמדה של 
הטלוויזיה, ושל התקשורת בכלל, ביחס להון. הוא מאפשר 
עמדה מפוצלת שבה התקשורת יכולה להיות ביקורתית 
מאוד כלפי בעלי הון מסוימים ובכל זאת לאהוב את ההון 
באופן כללי. איך מבחינים בפיצול הזה? למשל דרך 
החיבה הטיפוסית של התקשורת להון ולעושר כאשר הם 
מופיעים לראשונה בזירה הפומבית. את ההון שאין לו עדיין 

היסטוריה גלויה מסוימת קל הרבה יותר לאהוב. חשבו 
לדוגמא על ההבדל בין הדימוי הציבורי של מיקרוסופט 
לזה של גוגל. בתקופה שבה כמעט כולם כבר נהנו לבוז 
למיקרוסופט, הופיעה גוגל כחברה מסוג אחר, שאינספור 
מעלות מוסריות נקשרו בשמה — כמעט אוטופיה. אין טעם 
לנסות להסביר את ההבדל הזה לפי תרומתן של החברות 
לאנושות. שתי החברות שינו ללא הכר את חיי היום–יום 
של המונים (בוודאי של כל מי שנוגע במרחב התקשורתי 
שבו מתקיימים הדימויים שלהן). גם אין טעם להסביר אותו 
בהבדל בהתנהלות הכלכלית שלהן — אם כי כדאי לציין 
כמה מופרכת האשליה שנדמה כי השתררה לרגע כאילו 
גוגל מעמידה ”חזון" לפני שיקולי רווח. ההבדל הוא פשוט 
בכמות ההיסטוריה הנגישה והמלוכלכת שהצטברה לשתי 

התקשורת יכולה להיות 
ביקורתית מאוד כלפי בעלי הון 
מסוימים ובכל זאת לאהוב את 

ההון באופן כללי. איך מבחינים 
בפיצול הזה? למשל דרך החיבה 

הטיפוסית של התקשורת להון 
ולעושר כאשר הם מופיעים 
לראשונה בזירה הפומבית.

את ההון שאין לו עדיין 
היסטוריה גלויה מסוימת קל 

הרבה יותר לאהוב

מהמם אה  ר נ ה  ז
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במישור הזה נמצאת ההטייה האידיאולוגית הבסיסית 
הטייה  אכן  זאת  התקשורת.  של  ביותר  והחמקמקה 
אידיאולוגית מכיוון שהשיח הצרכני–כלכלי בתקשורת 
מקבל את ההנחה שצריכה גורמת אושר, שהיא הנחה 
יסודית לקפיטליזם המאוחר. אבל היא גם חמקמקה מכיוון 
שהיא מופיעה בצורה של שפת אובייקטים, טבועה בצורות 
הבסיסיות לדיבור על סחורות — כאילו היא נובעת מהדברים 
עצמם. הטלוויזיה מציבה את הצורה החידתית ביותר, ומשום 
כך גם אולי העיקשת ביותר, של חיסול אופוזיציה למשטר 

של כלכלת הצריכה: צורה שבה מראה הדברים עצמם 
משתיק התנגדות. אם נשאל את אנשי הטלוויזיה מדוע הם 
מדברים בריגוש כזה, נאמר, על גאדג’ט חדש או על אייפון 
מס’ X, הם בוודאי ימשכו כתפיים ויאמרו שאין אפשרות 
אחרת. בלי זה הדברים פשוט יהיו משעממים. במובן מסוים 
זה בוודאי נכון. זה באמת משעמם לדבר על סחורות. אבל 
בתשובה שלהם הם רק חושפים את התפקיד האידיאולוגי 
של הטלוויזיה. הפחד משעמום טבוע באונטולוגיה של 
הטלוויזיה, ובהקשר של סחורות הוא מציין את תפקידה 
של הטלוויזיה בתרבות הצריכה כפרסום–באופן–כללי: 

להפוך את הסחורות הדוממות למעניינות.

התפקוד הזה של הטלוויזיה מעלה שאלה עקרונית. באילו 
מושגים עלינו לחשוב על טלוויזיה? באילו מושגים יש 
להשתמש כדי להסביר את הפעולה הכלכלית–פוליטית של 
הטלוויזיה? השאלה העקרונית הזאת עולה משום שבהקשר 
תרבות הצריכה דומה שאי אפשר עוד לחשוב על טלוויזיה 
במושגים המסורתיים של תקשורת (למשל, מסירה של 
מידע, בידור, שיח ציבורי). בהקשר הצריכה הטלוויזיה 
עושה משהו אחר מתקשורת גרידא. מתבקש לחשוב על 
טלוויזיה כזירה פומבית, לא–אישית, של הצגת העושר. 
זוהי טלוויזיה המשרתת כורח, שבמובן מסוים צריך לקרוא 
לו כלכלי, להציג את העושר, להעניק לו מראה. משום 
כך עלינו לחזור לתורסטין ובלן, שהיום כבר כמעט ולא 
קוראים אותו ככלכלן. (האירוניה ההיסטורית היא שמי 
שנחשב לאחד הבולטים בין הכלכלנים בארצות הברית 
בתחילת המאה העשרים, נקרא היום על ידי סוציולוגים, 
אנתרופולוגים, חוקרי תרבות — רק לא על ידי כלכלנים). 
צריך לחזור היום לובלן כדי לחשוב על טלוויזיה וכלכלה 
לא רק משום שהוא עסק בצורה שיטתית בצורות של 
הפגנת העושר, אלא גם משום שהוא התעקש להבין את 

הפגנת העושר כתופעה כלכלית.
כדאי לסטות לרגע, כדי לראות אילו כלים ובלן 
הצגת  של  הכלכלה  את  להבין  כדי  לנו  לספק  יכול 

העושר בטלוויזיה.

תיאורטית סטייה 
הוא  ובלן  של  ממשנתו  להעלות  שכדאי  חשוב  רעיון 
המחשבה על רכוש פרטי כהמשך סמלי של אלימות. 
אולי הסיבה המרכזית לכך שובלן לא יכול להיקרא 
היום על ידי כלכלנים היא שהוא חושב על רכוש בנפרד 
מסיפוק צרכים. לטענתו, במקורו ההיסטורי מוסד הרכוש 
נבדל בצורה ברורה מסיפוק צרכים (רעיון טריוויאלי 
שנעלם באופן עקבי מעיני הכלכלנים, במידה שבכלל 
טרחו לחשוב על מוסד הרכוש הפרטי: הרי זה מגוחך 
לחשוב על חברה ארכאית שמספקת את צרכיה בתיווך 
מוסד הרכוש הפרטי). ובלן מאתר את מקורו של הרכוש 

בדברים חיצוניים למעגל של סיפוק הצרכים. בתחילה 
היו אלה, לפי הספקולציה שלו, נשים שנלקחו בשבי 
במאבקים בין שבטים יריבים, והמנהיג לקח אותן לעצמו 
כאמצעי להפגין את כוחו מול שאר בני השבט, ולאחר 
מכן הצטרפו למעגל הרכוש גם החפצים שנשים אלה 
מייצרות. כמובן, הספקולציה ההיסטורית הזאת תהיה 
שעשוע אינטלקטואלי עקר אם לא תאיר גם על מוסד 
הרכוש היום. וכאן בדיוק טמונה החשיבות של המחשבה 
של ובלן. היום אנחנו מספקים את צרכינו בעזרת רכוש, 
אבל זו, טוען ובלן, פשוט תוצאה של העובדה שכל הטובין 
נהיו רכוש פרטי. אין זה אומר שהדחף להפגין עושר או 
כוח נעלם מהכלכלה, אלא רק שאי אפשר עוד להפריד 
בין סיפוק צרכים לבין ראווה. אותם דברים שמספקים את 
צרכינו היסודיים ביותר הם גם אלה שמשמשים להפגנת 
עושר: "צרכן שיתעקש, כדיוגנס, לחסל כל יסוד של כבוד 
או בזבוז מהצריכה שלו, לא יוכל לספק גם את צרכיו 

הפשוטים ביותר בשוק המודרני".1
שימו לב: יש כאן שרטוט חדש לחלוטין למקורה של 
”בעיית הכלכלה", דרך חדשה להבין את המצוקה היסודית 
של אנשים בחיי הכלכלה. הבעיה היא לא כיצד לספק צורכי 
קיום לכל — עניין שהאנושות בוודאי יכולה היתה לפתור 
כבר מזמן — הבעיה היא שבחברות השבעות אנשים מספקים 
את צורכיהם היסודיים ביותר בעזרת דברים שנועדו, גם, 
למטרות אחרות לחלוטין, כלומר לראווה — ושמשום כך יש 
רבים אחרים שמתקשים לספק אפילו צורכי קיום. הורים 
לילדים מתבגרים מודעים היטב לתפקיד המוזר של חפצי 
ראווה. כאשר ילד דורש מהוריו נעלי ספורט של מותג 
יוקרתי, הוא לא מצפה להנאה או תועלת מהחפץ. הוא 
בעיקר רוצה להימנע מהבושה או המבוכה של אי–בעלות 
על חפץ כזה. כשהוא בבעלותו, החפץ הופך מהר מאוד 
לשקוף. הבעלות לא נמדדת בתועלת אלא היא בשבילו 
תנאי כניסה מינימלי לחברה המהוגנת. כשם שצריכה הופכת 

להיות, לפי ובלן ”אמצעי שגור למהוגנות".
העניין העקרוני כאן הוא שובלן מאפשר לנו לחשוב 
על רכוש, בראש ובראשונה, כיחס אל אחרים — ניגוד 

מוחלט למחשבה הכלכלית האורתודוקסית היום. במחשבה 
הכלכלית — ובעצם גם בלשון הרווחת — אנחנו מתייחסים 
לדברים שלנו כאילו היו ”שלנו". כלומר, אנחנו שוגים 
במחשבה שרכוש פרטי הוא באמת עניין פרטי, ולא מוסד 
חברתי בכל רמה שלו. ובלן, לעומת זאת, מאפשר לנו לחשוב 
על החברתיות שלו כבר ברמה של החפץ הבודד. בניסוח 
מקוצר: ובלן מציע לחשוב על רכוש כמה שמבחינה מושגית 
הוא קודם כל ”לא של אחרים", ורק כתוצאה מכך ”שלנו".
ההיפוך הזה הוא גם מה שמסביר את הרלוונטיות 
הספקולציה  ובלן.  של  ההיסטורית  הספקולציה  של 
הזאת מצביעה על מקור מרוחק ושערורייתי, פוגעני 
לרגישות מודרנית, של מוסד הבעלות. אבל בתיאוריה 
של ובלן אפשר למצוא לא רק תנועה של התרחקות 
מהמקור, אלא גם הבנה לאופן שבו המקור הברברי של 
מוסד הרכוש משתמר בצורותיו המודרניות. יתר על כן, 
בדין וחשבון ההיסטורי שלו, אפשר לזהות תהליך של 
התגלות מפורשת של המקור החברתי של רכוש פרטי. 
את התנועה ההיסטורית הרטרואקטיבית הזאת אפשר 
לזהות בשינוי שובלן חוזה בין הפגנת עושר בעיקר על ידי 
פרקטיקות (”פנאי לראווה") לבין הפגנתו בעיקר על ידי 
חפצים (”צריכת ראווה"). בחברה מסורתית אפשר להפגין 
עושר על ידי אורחות חיים (משק הבית וניהולו, חינוך, 
נימוסים, פעילויות פנאי, ספורט, ציד — כל מה שאנחנו 
מזהים עם תרבות ”הכסף הישן"). בחברה האורבנית, 
שבה ”לעתים קרובות, שכניו של אדם אינם באמת שכניו 
מבחינה חברתית, או אפילו מכריו"2 אורחות החיים כבר 
אינן אמצעי יעיל להפגנת עושר, ולכן מחליפה אותן 
הפגנת העושר על ידי רכוש (ואת זה אפשר הרי לזהות 
עם ”כסף חדש" — בלי הרבה נוסטלגיה, כמובן, ל"כסף 
הישן"). הרעיון החדשני כאן הוא שאובייקט הראווה 
ממוען לעיניו של זר. כלומר הוא לא נועד להיות חלק 
מיחס בין–אישי (כמו פנאי לראווה), אלא הוא יחס חברתי 

שאינו ניתן עוד לרדוקציה ליחסים בין–אישיים.
אבל משום כך החילוף הזה מסמן לא רק התפתחות 
ושינוי, אלא גם חזרה אל המקור. הרכוש מתפתח למה 

מהמם אה  ר נ ה  ז

מה זה באמת משנה אם 
מקדמים, בעזרת קצת מרמה 
ועורמה, סחורה אחת על פני 

סחורה אחרת. הרי גם אם לא 
כולן בהכרח מזיקות לנו, ברי 

שהן מיועדות בראש ובראשונה 
להימכר — יותר משנוצרו מתוך 

מחשבה על טובתנו. כלומר 
העניין החשוב הוא להבין כיצד 

התקשורת קשורה לצריכה 
באופן כללי יותר מאשר כיצד 

היא קשורה לצריכה של סחורה 
זו או אחרת
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 זה נראה מהמם:
מראה העושר וחיסול 

ההתנגדות
 שלטון ההון לא נבנה רק על גבי

פירמידות שליטה בגופי תקשורת וכלכלה. 
שלטון ההון נבנה מתוך הדימוי שלו

נועם יורן

כאשר מתייחסים לסכנה של החיבור בין הון לתקשורת, 
מתארים אותה לרוב במונחים של כלי תקשורת ובעלי 
הון. בעל הון זה או אחר השולט באמצעי תקשורת זה או 
אחר, יכול להשתמש בו כדי לקדם את האינטרסים שלו — 
להסתיר מידע שמסכן אותו, ולספק תכנים שמשרתים 
אותו. ההצבעה על קשרים כאלה מעוררת הרבה עניין, 
ונדמה שגם תענוג, בחוגים ביקורתיים. אבל למען האמת 
היא לא כל כך חשובה. הרי מה באמת אכפת לנו אם 
בעל הון אחד, בעזרת קצת מרמה ועורמה, גוזל מחלקו 
של בעל הון אחר? הרי תמיד יהיה שם בעל הון כלשהו, 
וגם אם לא כולם נבזים גמורים, ברי שאף אחד מהם לא 
מעמיד בראש מעייניו את טובתנו. הרבה יותר חשוב 
לנסות להבין כיצד התקשורת משרתת את ההון באופן 

כללי, ולא רק הון כזה או אחר.
מטבע הדברים, השאלה המופשטת יותר היא גם 
יותר קשה. אולי אפשר לגשת אליה דרך תמונת המראה 
שלה, לא בהקשר של ההון, כלומר של עשיית הכסף, אלא 
בהקשר הצריכה, כלומר בזבוז הכסף. כאן אנחנו מוצאים 
הד ברור של אותה דילמה: תשומת הלב הביקורתית 
מחפשת כצעד ראשון אינטרסים סמויים מאחורי תכנים 
הקשורים לצריכה. יש לא מעט עניין, למשל, סביב פרסום 

סמוי, ומכירה של כתבות או ראיונות בתוכניות טלוויזיה 
(שוליות לרוב). גם כאן יש מידה של תיעול שגוי של כעס. 
הרי מה זה באמת משנה אם מקדמים, בעזרת קצת מרמה 
ועורמה, סחורה אחת על פני סחורה אחרת. הרי גם אם 
לא כולן בהכרח מזיקות לנו, ברי שהן מיועדות בראש 
ובראשונה להימכר — יותר משנוצרו מתוך מחשבה על 
טובתנו. כלומר העניין החשוב הוא להבין כיצד התקשורת 
קשורה לצריכה באופן כללי יותר מאשר כיצד היא קשורה 

לצריכה של סחורה זו או אחרת.
אבל במקרה הזה, בהקשר הצריכה, התשובה לשאלה 
המופשטת יותר היא ברורה יחסית. תוכניות כלכלה 
בטלוויזיה, פינות צרכנות וכל מה שמכונה ”לייף סטייל" 
מראים לנו אותה. העניין החשוב הוא לא אם מקדמים בהן 
סחורה זו או אחרת בצורה שקרית. העניין הוא הקידום 
של ראיית העולם הצרכנית באופן כללי. כלומר, לא ממש 
משנה אם כתב רכב מגזים בהערכה של מכונית זו או 
אחרת. העניין החשוב הוא קנה המידה שמולו הוא מודד 
מכוניות, שבשיאו מכונית טובה משולה לאורגזמה. העניין 
הוא לא ששיכנעו אותנו שמכונית מסוימת תגרום לנו 
אורגזמה, אלא שמודדים מכוניות לפי סולם האורגזמה. 
שמקבלים כמובן מאליו את המחשבה שמכונית יכולה 
לגרום עונג — מחשבה לגמרי לא מובנת מאליה (כל 
נהג יודע את זה. כמה מהר מתפוגגת ההנאה ממכונית 
חדשה? תוך כמה זמן היא חוזרת להיות חפץ דומם, שקוף 
למחצה? יום, שבוע אולי חודש בהערכה נדיבה — בכל 
מקרה לא פרק זמן שנמצא ביחס הגיוני לכמות העניין 
שמיוצרת סביב מכוניות והנאה). ההתמסרות של התקשורת 
לצריכה באופן כללי ניכרת בקנה המידה, בשפה שבה 
מדברים על צריכה, בשמות התואר הזמינים לסחורות (שפה 
שבה חופשה אמורה, באופן עקרוני, להיות ”חלומית", 
ומכונית אמורה, באופן עקרוני, להיות ”מפנקת", וכו’), 
יותר מאשר בהתייחסות לסחורה זו או אחרת. למעשה 
אפשר לבקר כל מכונית מסוימת על שהיא לא מספקת 
את האורגזמה הנדרשת, אבל בכך רק לאשש את ההנחה 

שמכונית צריכה להיות אורגזמה.
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הפער הזה שכובשת אוקיופיי הוא שמאפשר לה לייצג 
באופן פוליטי ולקשר בין פעולות רבות שהתנועה לוקחת 
על עצמה. מפעלים כגון אוקיופיי–חינוך ואוניברסיטת–

אוקיופיי מנצלים את הפערים בין מערכת החינוך שנוצרה 
אינטרסים  ידי  על  שעוותה  וזו  הציבורי  הטוב  למען 
פרטיים — ומצביעים על האופי הפוליטי של הפערים האלו.
ייצוג הוא הכרחי כיוון שהתנועה איננה איחוד או 
שלם: היא שילוב של אלמנטים שונים שלעיתים נוגדים 
זה את זה ושיש להם קשרים שונים לרקע של התנועה. 
בתאוריות ייצוג מסורתיות, שילובם של אינטרסים שונים 
מתרחש דרך הצבעה, בין אם לאנשים שייצגו את המצביע 
או על חוקים והצעות. באוקיופיי, השילוב הזה קורה 
דרך רצון פעיל לקשר עם החיץ שנפער בוול סטריט. 
משך השילוב הזה — כמו בכל צורה של ייצוג — הוא 

זמני ומשתנה.
הפרשנויות שרואות בתנועה התנהגות של נחיל או 
חיקוי עדרי מתעלמות מהפוליטיקה שייחודית לפער הזה. 
פרשנויות אלה הן חד צדדיות — הן מבליטות התקבצות 
ושיתוף אך משמיטות את ההקשרים שהופכים את אוקיופיי 
לפוליטית, ואת מה שמאפשר לפרקטיקות של התנועה 
לא רק להציג אלא גם לייצג. לומר שניתן לכבוש כל דבר, 
כאילו אוקיופיי הוא יצירה של סמל פוליטי של מקור–פתוח 
לכולם, זהו פספוס של הפוליטיקה האמתית של התנועה. 
אמירה כזאת מפספסת את העובדה שאוקיופיי מתרחשת 
מתוך המרחב שנפער בוול סטריט. ככל שפעולה היא יותר 
מרוחקת מההקשר הזה, כך היא פחות מייצגת. היא פשוט 
פעולה כמו כל פעולה אחרת. באותו אופן, ההתלהבות 
מהפתיחות הפוליטית של אוקיופיי עושה פטישיזציה 
לפתיחות כשלעצמה ומותירה מאחור את הרצון הפעיל 
לכבוש ועל כן, בצורה מסוימת, היא חוזרת על ההעתקה 
של הרצון הפוליטי אותו אנו מבקרים — ובצדק — על 
ביטויי הייצוג המסורתיים שלו. למרות שהכוללנות שלהן 
הפכה מפורסמת, האספות הכלליות של אוקיופיי וול 
סטריט, כמו כל גוף פרלמנטרי, מרחיקות את עצמן מהרצון 
הפוליטי הפעיל. היכן שגופים פרלמנטריים עושים זאת 

על ידי העתקת הרצון מהאדם לאדם–המוסמך, מהמיוצג 
למייצג, בתהליך שמרכז את הרצון באזור שמצמצם אותו, 
האסיפות הכלליות מוהלות בהדרגה את הרצון למשהו 
שרבים יכולים לחלוק או לדחות — והתוצאה היא שהרצון 
ירוכז בידי כמה ויידחה על ידי הרוב (כל קבוצה יכולה 

לפעול תחת השם אוקיופיי).
הקפיטליזם החמדני אכל אותנו ואז ירק אותנו. הוא 
עשה שמות בקהילות, באיכות הסביבה, באספקת אוכל, 
בחיים ובעתיד של רוב האנשים בכדור הארץ. בעקבותיו 
אנשים לא לוקחים עוד חלק בחייהם שלהם. אוקיופיי 
וול סטריט מציעה פוליטיקה שמייצגת את היותם של 
אנשים ”לא–חלק", לא מיוצגים בכלכלה ובפוליטיקה. 
היא עושה זאת באמצעות פרקטיקה של כיבוש–ביחד 
בלב וול סטריט. אם כן, היא מציעה צורה חדשה של 
ייצוג פוליטי. הפרקטיקות והפעולות של אוקיופיי וול 
סטריט הן הכרזה על החיץ של האנטגוניזם הבסיסי שבין 
העשירים והכוח, המעטים והרוב. הייצוג החדש הזה 
לא מנסה לפייס. הוא לא משלב אינטרסים, מטשטש 
פערים ומכריז על איחוד כוזב במקום אחר. במקום זאת, 
זו החזרה על פערים, היצירה של מוסדות, פרקטיקות 
ורצונות חדשים שיוותרו חלוקים כיוון שהם מוחזקים 
יחד, פתוחים, דרך הקשר שלהם לאנטגוניזם היסודי 
שבין העשירים והעניים, המעטים והרוב, ה–99 אחוז 
והאחוזון האחד. אוקיופיי הופכת את האנטגוניזם הזה 
לנראה. בהכרזתה על הפער, התנועה מייצגת אפשרות.

ג'ודי דין היא פילוסופית פוליטית מארה"ב שמלמדת במעלה מדינת ניו 
ת:  ו י ל ר ב י ל – ו א י נ ת  ו י ז ט נ פ ר  שא ו ה  י ט ר ק ו מ יורק. בין ספריה: ד
פק  ו א ת (2009), וה י ל שמא קה  י ט י ל ו פ ו י  נ ת ר ו תקש ם  ז י ל ט י פ ק

י (2012). ט ס י נ ו מ ו ק ה

ג'ייסון ג'ונס הוא אמן ואקטיביסט החי בברוקלין. הוא מייסד–שותף של 
קולקטיב האמנים Not an Alternative בניו יורק.

ג ו צ י י ה של  ה  ק י ט י ל ו פ ה ו ט  י ר ט ס ל  ו ו י  י פ ו י ק ו Ariella Azoulay, When the Body Politic Ceases to Be an Idea, HD video, 01:08:00 min., 2013 א
, וידאו HD, 01:08:00 דק', 2013 אה י ד י א ת  ו י ה ל ל  ד ח י  ט י ל ו פ ה ף  ו ג שה אריאלה אזולאי, כ
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של בחירות, הם מותירים מאחור את הדעות הקדומות, 
אי ההבנות והקישורים שמרכיבים את האינדיבידואל. זה 
כמעט כאילו הם נכשלים בהבנת הביקורת של עצמם, 
או עוצרים אותה מוקדם מדי — אם ייצוג מדיר ויוצר 
היררכיות, אזי התהליכים האלו קורים בתוך אנשים 
בדיוק כפי שהם קורים ביניהם (תובנה שקיימת לא רק 
בפסיכואנליזה אלא גם במספר רב של דיונים על היווצרות 

הסובייקט, משמעת ונורמטיביות).

אלו המתעקשים על חוסר הייצוג של אוקיופיי מתכחשים 
להפרדה בין אנשים. בכך שהם לא לוקחים את ההפרדה 
הזו באופן רציני מספיק, הם מאמצים השערה כמעט 
פופוליסטית של טוטאליות חברתית אורגנית. בכך שהם 
מפחדים מהדרה ומשיפוט כפי שהם מפחדים מהיררכיה, 
הם נמנעים מהתמודדות עם חלוקות משמעותיות בתוך 
במשימות  התמקדות  ידי  על  אותן  ועוקפים  התנועה 
שהם  הסיבה  זו  באוקיופיי.  הכיבוש  של  המיידיות 
נסמכים  שעליה  המיידיות  אותה  אל  בחזרה  נופלים 
הכוחות השמרניים כשהם מפנים אותם. הפרקטיקות 
מבוססות הקונצנזוס של אוקיופיי וול סטריט מראות 
להגיע  היא  התנועה  חברי  של  שהעדיפות  בכך  זאת 
להסכמה בתוך קולקטיב המסוגל להקיף את כל חלקיו 

או יצירת ”אופוזיציה נאמנה". תהליך החסימה הוא 
דוגמא טובה. כפי שהוסבר במדריך של האסיפה הכללית 
בניו יורק, אדם יכול ל"חסום", כלומר להסביר שיש 
לו התנגדות מוסרית או אתית חזקה להצעה מסוימת 
ושישקול לעזוב את הקבוצה אם ההצעה תתקבל. מצד 
אחד, אפשרות החסימה נותנת למשתתפים תמריץ לנסות 
להגיע למסקנות שיהיו מקובלות על כולם. מצד שני, היא 
נותנת לאינדיבידואל כוח, השפעה ואחריות. החסימה 
היא החלטה אינדיבידואלית לחלוטין שאין לה בהכרח 
שום קשר לתכניות ולעקרונות הקולקטיביים. ההשערה 
שבבסיסה היא שהאינטרסים יכולים להיות משותפים, 
קצרים  טווחים  של  רצף  פשוט  הוא  הארוך  שהטווח 
ושתנועה גדולה וכוללנית עדיפה על תנועה שיש לה 
עמדה החלטית. פשרה עדיפה על הדרה, אז רק הדברים 
שקורצים לכולם מנצחים (הפילוסוף הפוליטי ז'אן–ז'אק 
רוסו אולי היה מתאר את החסימה כהליך שמבלבל את רצון 
הכל עם הרצון הכללי). בכל מקרה, הפנטזיה שמתעקשת 
על אי–הייצוגיות של אוקיופיי היא פנטזיה של ריבוי ללא 
אנטגוניזם, של הבדל ללא הפרדה. העובדה היא שהפנטזיה 
הזו על הדבר שמאחד את כולנו נחשפה מוקדם בתולדות 
תנועת אוקיופיי, כשילידים–אמריקניים התנגדו לשימוש 

במילה ”כיבוש", כיוון שהם נכבשו כבר לפני שנים.
תנועת אוקיופיי מאחדת נטיות פוליטיות שונות, 
דרגות שונות של רדיקליות, ודאגות ואינטרסים שונים. 
טקטיקות  של  רחב  שדה  מאחדת  שהתנועה  העובדה 
ודרישות אין משמעותה שהיא מתחמקת מייצוג. להיפך, 
הכוללניות הזו מצביעה על העובדה שלא ניתן להתחמק 
מייצוג בדיוק כפי שהיא מסמלת את הפתיחות והגמישות 
שבבסיס התנועה. אילו פעולות מתאימות לתנועה, אילו 
מהן לעשות, ועד כמה הן קשורות זו לזו: כל אלו הן 
שאלות לא סגורות. רבגוניות שמשתנה בכל רגע היא תנאי 
לייצוג, לא סימן של התגברות על רעיון הייצוג. האנשים 
שרואים את אוקיופיי כפוסט–ייצוגית או אנטי–ייצוגית 
קוראים את הרבגוניות הזו כגבול שלילי לייצוג כשהם 
צריכים לזהות אותה כתנאי חיובי של הייצוג. אוקיופיי 

וול סטריט איננה באמת התנועה של 99 אחוזים מאזרחי 
ארצות הברית (או העולם) כנגד האחוזון העליון. היא 
תנועה הפועלת בשם 99 האחוזים. הכרה בחלוקה הזו 
ביחס לאנטגוניזם הבסיסי שאוקיופיי משקפת מייצג את 

הרע שבפער בין העשירים לכל השאר.
אוקיופיי לא מייצגת ציבור, עמדה, או אינטרס שניתן 
לומר שהוא שלם. היא מכריזה על פערים — הפער בין 
99 האחוזים והאחוזון העליון, הפערים שבקרב ה–99 
ובין הפרקטיקות של התנועה ומקומן. מבקרי הייצוג 
מחדש  ממציאה  אוקיופיי  שבה  הדרך  את  רואים  לא 
את הפוליטיקה של הייצוג כיוון שבעיניהם דימויו של 
הייצוג נותר קשור לשיטה הפרלמנטרית. ברור כשמש 
שאוקיופיי מתנערת מפוליטיקה פרלמנטרית מצויה. נכון 
גם שאוקיופיי דוחה את ההיררכיות המצויות בבסיסן 
של מפלגות פוליטיות. אך אף אחת מעובדות אלה לא 
מבטלת את רעיון הייצוג. מעבר לכך, הן מצביעות על 
דחייה של המערכות הפוליטיות והכלכליות העכשוויות 

כיוון ששתיהן נכשלו בייצוג רצונו של העם.
דחייתה של התנועה את הפוליטיקה אליה הורגלנו 
מניעה ניסויים פוליטיים. במקום המיקומים הקבועים של 
הפוליטיקה — בנייני מפלגות, משרדי עסקנים או אסיפות 
מפלגתיות — ישנן התכנסויות באוויר הפתוח ואסיפות 
כלליות הפתוחות בפני כל אחד שיש לו זמן, רצון או יכולת 
להשתתף. אין תנאים מוקדמים להשתתפות. המשתתפים 
מאשרים את עצמם. הדבר שמכשיר אותם לדבר הוא הייצוג 
שלהם את הדיבור והפעולה שלהם בקשר לוול סטריט 
הכבושה. בדיבורם ובפעולותיהם הם ממקמים את עצמם 
ביחס לפער שהכובשים פערו, פער שהוא יותר הריק של 
אפשרות מאשר האין של אובדן. האפשרויות שלנו והעתיד 
שלנו אינם סגורים בפנינו. הפעולות וההליכים שלנו אינם 
קבועים מראש. אנו יוצרים אותם ואיננו יודעים מה יקרה. 
כלומר, באוקיופיי הייצוג הפוליטי איננו זה של אנשים 
שאוגדו על ידי גבולות והליכים שהכתיבה המדינה. זהו 
ייצוג של רצונות במונחים של אנטגוניזם בין אנשים לבין 

אלו שמנצלים אותם ושולטים בהם.

הפוליטיקה של הייצוג שאוקיופיי ממציאה מציבה מוסדות 
חדשים במקומות שפונו על ידי הנישול הקפיטליסטי. 
מוסדות המייצגים רצון קולקטיבי. הרצון הזה עשוי 
להיות בהווה או בעבר, אך כל עוד מוסד מתפקד, הוא 
פעיל. קבוצות רבות בתוך תנועת אוקיופיי משקפות את 
התפוררותם של שירותי המדינה, לדוגמא, הספרייה, 
קבוצת התכנון העירוני, והקבוצות המתעסקות בתברואה, 
בטחון ובריאות. קבוצות אחרות עובדות על הפנמת הכיוון 
לשוויון וקולקטיביות שאנשים רוצים אך הקפיטליזם 
דיכא או הסיט ממקומו, קבוצות כמו המטבח הפתוח, 
תקשורת לא–אלימה, טכנולוגיה מבצעית וקיימות. כל 
אלה מייצגות את הרצון להתאגדויות הוגנות ושוויוניות 
יותר על ידי יצירת פרקטיקות חדשות לחלוקת עבודה 
ואחריות. כמו בייצוג פרלמנטרי מסורתי, לא כל אדם 
מחליט כל החלטה או עובד בכל תחום. העבודה מחולקת 
על בסיס כישרונות, יכולות, עניין והזדמנויות. אנשים 

מאצילים סמכויות בעצמם.
על מנת לייצג את עצמן ואת פעולותיהן בקשר 
לפער שנפער בוול סטריט הכבושה, הקבוצות לוקחות 
על עצמן אחריות ציבורית שהופרטה ונשכחה. מקרה 
אחד קרה באוקטובר 2011 כשמייקל בלומברג, ראש העיר 
של ניו יורק, איים שיפנה את פארק זוקוטי כיוון שהיה 
צורך לנקותו. אלפים לקחו מטאטאים בידיהם על מנת 
לבצע את העבודה. לאחר הפינוי בנובמבר, משרדו של 
בלומברג שכר צוות ניקיון מקצועי ובכך סיפק באופן 
רטרואקטיבי את הפוליטיקה הייצוגית של אוקיופיי. 
באופן דומה, בדצמבר אותה שנה, חברי התנועה בכובעי 
עבודה כבשו בניין בשכונת איסט ניו יורק בברוקלין. הם 
נראו כמו עובדי בניין ”אמיתיים": הם היו אמיתיים בכך 
שהם עבדו בבניין ההוא. ההבדל היחיד, וההבדל ששינה 
הכל, היה מקור האישור שלהם. במקום שמקורו יהיה 
בערוצים הרשמיים, הוא היה אישור–עצמי שנבע מהקשר 
של העובדים לאוקיופיי וול סטריט. הרצון הפוליטי הפעיל 
של החברים ייצג את הפער שבין המדינה שכבש ההון 

וזו שנכבשה על ידי האנשים.

האפשרויות שלנו והעתיד שלנו 
אינם סגורים בפנינו. הפעולות 
וההליכים שלנו אינם קבועים 

מראש. אנו יוצרים אותם 
ואיננו יודעים מה יקרה. כלומר, 
באוקיופיי הייצוג הפוליטי איננו 

זה של אנשים שאוגדו על ידי 
גבולות והליכים שהכתיבה 

המדינה. זהו ייצוג של רצונות 
במונחים של אנטגוניזם בין 
אנשים לבין אלו שמנצלים 

אותם ושולטים בהם
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העכשווית. אוקיופיי לא נלחמת לייצוג פרלמנטרי של 
קולות שהודרו מהמערכת הפוליטית. היא בונה פוליטיקה 
שונה לחלוטין. מריאנה סיטרין מדגישה את האופקיות 
באיגודים  אנשים  של  ההשתתפות  את  התנועה,  של 
דמוקרטיים לא–היררכיים שדרכם הם קובעים באופן 
ישיר מה הם רוצים לעשות וכיצד הם רוצים לעשות 
זאת. כוחה של התנועה מקורו ביכולות שהיא מוציאה 
מאנשים ליצור התאגדויות חדשות ולשנות את הצורה 
והמרחב של חייהם המשותפים. דייויד גרייבר מבליט את 
דחיית המוסדות הפוליטיים בקרב פעילי אוקיופיי ואת 
התנועה עצמה כדוגמא ראשונית לפוליטיקה שוויונית 
יותר. לייצג את התנועה במונחים של החלוקות הישנות 
משמעותו להיכשל בזיהוי לידתה של פוליטיקה חדשה. 
אנו מסכימים, אך טוענים שהפוליטיקה החדשה הזו לא 
מעלימה את הייצוג. היא ממציאה אותו מחדש כעמדה 
אקטיבית ומעצימה את ההבדלים האלו ביחס להופעה 
של אנטגוניזם. אוקיופיי מתירה את הרסן מעל נהלים 
ומסיתה לפעולה — ומקשרת את שני אלו דרך הפער 
שנפער בוול סטריט. בפוליטיקה החדשה של הייצוג, 
ההבדל אינו נמחק, הוא אינו דבר שיש להתגבר עליו. 
במקום, ההבדל מוכרז ומקושר לאנטגוניזם הבסיסי של 

הקפיטליזם — מלחמת מעמדות.
נאמר שאוקיופיי היא תנועה פוסט–ייצוגית או אנטי–
ייצוגית ביחס לאינדיבידואלים המשתתפים בה וליחס 
של התנועה עצמה לקפיטליזם התקשורתני שהוא הרקע 
לצמיחתה. בסיס הקונצנזוס שעל פיו התנועה עובדת 
בדחיית הרעיון שמישהו יכול או צריך לדבר בשם אדם 
אחר. לדבר בשביל אדם אחר, טוענים פעילי התנועה, 
משמעותו סוג של הדרה או אלימות, לדכא את האוטונומיה 
של האינדיבידואל. האצלת אוטונומיה אל מישהו אחר 
איננה אוטונומיה כלל וכלל, אלא שעבוד לרצונו, דעתו, 
והחלטותיו של האחר. אם כן, אוקיופיי מתנגדת לרעיון 
של ייצוג פוליטי על ידי ההתעקשות שכל אדם ידבר רק 
בשם עצמו. על כל משתתף להסכים עם כל פעולה או 
החלטה. נגזר מכך, למשל, שאדם ישתתף רק בפעולות 

עמן הוא מסכים, כלומר, יזהה את ההליכים המרובים 
וההטרוגניים שמרכיבים את התנועה.

כפי שאיש לא יכול לדבר בשמו של מישהו אחר, 
איש לא יכול לדבר בשם התנועה. לתנועה אין מנהיגים. 
אם כך, הדרך השנייה שבה ניתן להציג את אוקיופיי וול 
סטריט כפוסט–ייצוגית נעה מעבר לפרקטיקות פנימיות של 
התנועה על מנת להדגיש את הקשר בין התנועה למערכת 
שכנגדה היא עומדת ושאותה היא מנסה לשנות. כיוון 
שאוקיופיי היא שילוב של האנשים והפרקטיקות המרכיבים 
אותה, כל ניסיון לייצג את התנועה בהכרח יגביל, ישפוט 
וינגוד אותה, כלומר יצמצם את הפוטנציאל שבתנועה 
למונחים קיימים, לציפיות של המערכת הדומיננטית. אין 
רשימה מוגדרת של דרישות, אסטרטגיות, תחומי עניין או 
דאגות שתכיל או תייצג את התנועה כולה. להמשיך בכל 
צורה אחרת משמעותו לרומם קולות מסוימים ודאגות 
אחדות מעל לאחרות, ובכך להשיב את המצב הקודם, 

את ההיררכיות שהתנועה מנסה למוטט.
דחיית הייצוג — של אנשים ושל התנועה גם יחד — 
מנוגדת לסיסמה החזקה ”אנחנו ה–99 אחוז". הסיסמה 
הזו מייצגת את האנשים ואת המסר הפוליטי של התנועה 
על ידי הדגשה של פער, של חלוקה. היא מוסיפה את 
אי–השוויון הכלכלי לדיון הפוליטי. היא מכריזה שהאנשים 
המפגינים, הכובשים פארקים ומקומות אחרים, פועלים 
בשם הרוב. בהדגשה של האנטגוניזם בין אותו הרוב 
והאחוזון העליון, הסיסמה הזו נותנת שם לדברים שכנגדם 
התאחדה התנועה — אי–שוויון, ניצול וביזה. זהו ההבדל בין 
הסטטיסטיקות על רמת העושר של האחוזון העליון לעומת 
ה–99 אחוזים שתחתיו, וההכרזה על הזדהות פוליטית 
עם הסטטיסטיקה. החלק הראשון הוא עובדה אמפירית. 
השני הופך את העובדה הזו לפוליטית, מפריד אותה 
מרצף המידע כמשהו חשוב, יותר מעוד פרט בין רבים.

בידוד העובדה הזו מרצף המידע, ההתעקשות על כך 
שאי–שוויון משנה, יוצרת פער בשלם. בדיוק כפי שכיבוש 
פארק זוקוטי שינה את החוויה של וול סטריט באופן גלוי 
ומוחשי, כך הסיסמה פוערת בקע בפנטזיה של הקפיטליזם. 

לא כל האנשים עשירים ולא כולם יכולים להיות עשירים. 
לרוב יש מעט. למעט מאוד יש הרבה ומבלי 99 האחוזים 
הם לא היו קיימים כלל וכלל. הם לא יהיו האחוזון העליון. 
ההישגים הכלכליים של וול סטריט זקוקים לרוב יצרני. 
אם כן, הסיסמה ”אנחנו ה–99 אחוז" מייצגת את הכוח 
הקולקטיבי של הרוב במימד הכלכלי והפוליטי כאחד. 
כשה–99 אחוז כובשים את מקומם של אלו המנצלים 
אותם, יחסי הכוחות משתנים לחלוטין. התנועה איננה 
פוסט–ייצוגית. להיפך, היא מצביעה באופן נחרץ ורציף, 
על האנטגוניזם הכלכלי שבבסיסו של הקפיטליזם. השלם 
איננו שלם כלל וכלל ואוקיופיי מייצגת את הפער הזה.

אוקיופיי וול סטריט הופכת את הפער בין העשירים 
לבין כולנו לפוליטי. השינה באוהלים במרכז העיר הפכה 
לחלק מרכזי מהכיבוש של אוקיופיי. הבחירה הזה בעצמה 
איננה פוליטית באופן ישיר: חסרי בית חיים במרכזי 
ערים קפיטליסטיות. צרכנים לעתים ישנים על מדרכות 
או באוהלים בעודם מחכים בתור לכרטיסים, מכירות 
מיוחדות, או אירועים. התנועה מצהירה על כך שלא 
ניתן לצמצם את הפעולה הזו למשהו כמו מאהל על ידי 
העובדה שהיא מציגה אותה כפוליטית, כאסטרטגיית מאבק 
מכוונת וקולקטיבית. התנועה אינה רק התאספות גמישה 
וכוללנית של אנשים ומעשים. היא הייצוג מחדש של 
אנשים ומעשים כחלקים שמרכיבים פוליטיקה קולקטיבית 
תחת השם הכולל ”אוקיופיי". השם מסמן את הפער בין 

המעשים והצגתם הפוליטית.
קשה לאחוז בפער הזה, כלומר, לשמר את כוחה של 
אוקיופיי לייצג את פעולותיה כחלק מהמאבק הפוליטי 
כנגד הקפיטליזם. תגובות השמרנים נועדו לפנות את 
הכיכרות הציבוריות מפעילי התנועה. העיריות והתקשורת 
הציגו את פעולת הכיבוש של אוקיופיי פשוט כשינה 
במאהלים. הם הציגו את הפעילים כלא שונים מחסרי 
בית (ועל כן משוגעים, מלוכלכים ומסוכנים). כך, על ידי 
ביטול המסר הפוליטי של פעולת הכיבוש, הם שולחים 
את המסר שניתן לצמצם את התנועה לפרקטיקות שהם 
מתארים כסיכון לבריאות הציבור, כאילו אוקיופיי לא 

היתה מייצגת כלל וכלל, כאילו שינה באוויר הפתוח לא 
יכולה להעמיד את האינטרסים של המעמד הנהנה מזכויות 
יתר כנגד המציאות של קולקטיב אנושי שהתאגד כנגדם, 
כאילו העוני הרגיל, הישן, הוא כה משוקע בחיי היומיום 
שלא ניתן לשחררו ולהפכו לפוליטי. באופן מוחשי יותר, 
על ידי פינוי המפגינים ממרחבים ציבוריים, על ידי הריסת 
האוהלים, המטבחים המשותפים והספריות שלהם, עובדי 
העירייה ניסו להקים מחדש את קיר הזכוכית סביב וול 

סטריט שעושה אותה בלתי מנוצחת — בלי פער, בלי 
אלטרנטיבה, אין מה לראות פה, אנשים, תמשיכו בדרככם.
אנטי– או  כפוסט–ייצוגית  לאוקיופיי  להתייחס 
ייצוגית משמעותו להתכחש לחיץ ועל כן לפספס את 
הצורה החדשה של ייצוג פוליטי שהתנועה ממציאה. אלו 
שמפצירים שכל אחד ידבר בעד עצמו כופרים בחלוקה 
שבקרב האנשים. בהניחם כי כל אינדיבידואל יכול לדעת 
לייצג את האינטרסים שלו, הם נמנעים מלעמוד כנגד 
הדרכים שבהן אנשים מחולקים מבפנים, לא מודעים 
לחלוטין לרצונות שלהם ולדברים שמניעים אותם. בכך 
שהם שמים את האינדיבידואל במרכז הדיון הפוליטי 
וההחלטות שנובעות ממנו, אלו המתווכחים כנגד ייצוג 
נכשלים בהבנה כיצד הקפיטליזם מעצב אותנו. בדיבורם 
בשפה הליברלית של אוטונומיה ובשפה הקפיטליסטית 

האנשים שרואים את אוקיופיי 
כפוסט–ייצוגית או אנטי–

ייצוגית קוראים את הרבגוניות 
הזו כגבול שלילי לייצוג כשהם 

צריכים לזהות אותה כתנאי 
חיובי של הייצוג. אוקיופיי וול 
סטריט איננה באמת התנועה 

של 99 אחוזים מאזרחי ארצות 
הברית (או העולם) כנגד 

האחוזון העליון. היא תנועה 
הפועלת בשם 99 האחוזים
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אוקיופיי וול סטריט 
והפוליטיקה של הייצוג
בבסיס תנועת המחאה העולמית לצדק 

חברתי שפרצה ברחבי העולם עמדה 
שאלת הייצוג. בעוד המודל של ייצוג דרך 

פוליטיקה של זהויות נדחה והניסיונות 
בדמוקרטיה ישירה הגיעו למבוי סתום, 

התנועה לקחה על עצמה לייצג את החיץ 
המעמדי שעליו מושתתת החברה שלנו

ג‘ודי דין, ג‘ייסון ג‘ונס

אירועי ספטמבר 2011 ניפצו את האידאולוגיה לפיה וול 
סטריט בלתי מנוצחת, ממש כפי שספטמבר 2001 ניפץ 
את האשליה לפיה ארה"ב איננה פגיעה. לפתע ומשום 
מקום, אנשים שכעסו על העובדה ש"הבנקים חולצו" 
וש"מכרו אותנו" הציבו את עצמם במרכז הפיננסי של ניו 
יורק. בכיבוש הסמל של כוחו של המעמד הקפיטליסטי, 
המערכת  של  המדומים  השליטים  אותו.  ביקעו  הם 
הקפיטליסטית הגלובלית, שהיו עסוקים בהתאוששות 
מההתרסקות של 2008 נראו כאילו הם איבדו שליטה 
על שכונת הבטון שלהם. היפים עם אוהלים ושוטרים עם 
מחסומים הפכו את דרום מנהטן לבלגן כאוטי. אלו שחיפשו 
להפוך את עבודתם של אנשים, את חובותיהם, תקוותיהם 
ועתידם לכלים ספקולטיביים שייצרו רווח, ניצבו אל מול 
כוח–נגד קולקטיבי מוחשי. קבוצת אקטיביסטים חדשה 
ראתה פוטנציאל פוליטי בלתי נדלה בקרב אותם האנשים 
שבנקאות ההשקעות וקרנות הגידור זיהו כעודף חברתי 
אדיר. זה היה כמו חיץ אדיר שנפער במגדלי הזכוכית 
והפלדה של המעמד הכלכלי. דרכו הברוקרים, הסוחרים 

וכוחות השוק — ואיתם כל השאר, אפילו כל העולם — 
יכלו לראות אפשרות למשהו חדש, משהו יותר, עולם 
בלי קפיטליזם, עולם שבו אנשים רוקדים, מדברים, חיים 
ויוצרים ביחד. וול סטריט נכבשה — והכיבוש הזה הפיק 

צורה חדשה של ייצוג פוליטי.
דיונים לגבי דרישות, טקטיקות, וה–99 אחוז היוו חלק 
משמעותי מתנועת אוקיופיי מרגע הקמתה. המשתתפים 
בתנועה מתווכחים האם על אוקיופיי להציב דרישות 
או האם הכיבוש הוא דרישה בפני עצמה. אקטיביסטים 
מתדיינים האם על התנועה לנסות מגוון אסטרטגיות או 
להימנע מאלימות במוצהר. אנשים המעורבים בתנועה 
ברמות שונות ואנשים המקבלים אותה בצורות שונות 
תוהים לגבי ההתפתחות הפוליטית המשמעותית ביותר 
בשמאל מאז הפגנות האנטי–גלובליזציה ושואלים את 
עצמם האם הם חלק מה–99 אחוז, ואם הם אכן חלק ממנו, 
מה זה אומר. שאלת הייצוג תומכת ומחזקת את הדיונים 

האלו. מה התנועה הזו מייצגת ולמי?
להציג את המחלוקות שיוצרות ושוברות את תנועת 
אותן  להפוך  משמעותו  לייצוג  כהתייחסות  אוקיופיי 
לפוליטיות, לנתב אותן בכיוון אחד במקום אחר, כיוון 
ששאלת הייצוג עוותה עד לרמה בה כמעט ואי–אפשר 
לשאול אותה. ישנן נטיות חזקות בתנועה כנגד הפוליטיקה 
של הייצוג. במקום לזהות ייצוג כחלק בלתי–נפרד מהשפה, 
כהליך ליצירת וצבירת העדפות (שתמיד ניתן להתווכח 
עמן או לשנותן), או כדרך ליצירת והבעת רצון משותף, 
הנטיות האלו מפרשות את הייצוג כדבר היררכי, מרחיק 
ומדכא באופן שלא ניתן להימנע ממנו (ואותם אנשים 
רואים היררכיה, ריחוק ודיכוי כתכונות שליליות במקום 
משהו שיש לו פוטנציאל חיובי). בשבילם, כוחה של 
תנועת אוקיופיי הוא בשבירה של הייצוג וביצירה של 

פוליטיקה חדשה.
מייקל הארט ואנטוניו נגרי מעמידים את המאבק 
של תנועת אוקיופיי ל"דמוקרטיה אמיתית" (שאותה הם 
מקשרים, בצדק רב, לתנועת ה–Indignados בספרד) 
כנגד חוסר שביעות הרצון משיטת הייצוג הפוליטית 

Hannes Zebedin, Transgressing with vigour instead of lingering, intervention/installation, Secession, Vienna, 2009 
, התערבות/הצבה, ססציון, וינה, 2009 התמהמה ל י  ל ב מ ץ  מר ב ץ  ו ר פ האנס זבדין, ל
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בשפה אזרחית".9 ההחייאה עליה מדברת אזולאי יכולה 
להיות לעזר בקריאת הפרויקט המתמשך של רודי מאייר 
 . י ר מ ו ת  ו מ ו ס ר פ  — חשת  מתר ה  כ פ ה מ שה כ
המדובר באוסף של למעלה משלושת אלפים מודעות 
פרסומת שהופיעו במגזינים מאז 1967 ועד היום. הכרזות, 
שחלק קטן מהן מוצג במסגרת התערוכה, כוללות שלטים 
וסמלים של מהפכה ומחאה: אגרופים מורמים, דגלים 
אדומים, בריקדות נשרפות והפגנות ענק, בנוסף לדימויים 
של צ'ה גווארה, קארל מרקס, ולדימיר איליץ' לנין, 
כנופיית באדר–מיינהוף, ולאחרונה גם מסכת גאי פוקס 
שהפכה סמל לפעילי אנונימוס. השימוש באיקונוגרפיה 
מהפכנית בפרסומות מתחיל — ולא במקרה — ב–1967, 
כשמהפכות בעולם ששוחרר מהקולוניאליזם וההפגנות 
בבירות המערב איימו על ההגמוניה של העולם המתועש. 
כשלונה של התנועה המהפכנית הזו הפך אותה לתרבות 
נגד המערבבת בתוכה צרכנות, את תעשיות התרבות, 
ורעיונות של יצירתיות, אופקיות, ואידאולוגיות ניהול 
מרושתות. מצד אחד, ניתן לראות במודעות האלו דוגמאות 
עצובות להפיכתן של מחוות פוליטיות מהפכניות אותנטיות 
למוצרי צריכה. מצד שני, אנו יכולים לראות בפרסומות 
אלה מסמכים שמאפשרים לנו גישה למהפכה שהוחזקה 
בחיים על ידי אויביה. בעקבות הרעיון הזה, המודעות 
הופכות לארכיון של מחוות מהפכניות המחכות שיחיו 
ויפעילו אותן בכל רגע. בכך, הכרזות שמציג מאייר מהוות 
מפתח לתערוכה כולה ולאופן בו הפעלה של דימויים 

מייצרת מציאות פוליטית.

ת, מאנגלית: עדית זרטל,  ו י ר ט י ל ט ו ט ה ת  ו ד ו ס חנה ארנדט, י  .1
הקיבוץ המאוחד, 2010, עמ' 328.

התפרקות האימפריה הסובייטית הוכיחה עצמה לא כניצחון של הכוח   .2
שמנגד (הדמוקרטיות הקפיטליסטיות), אלא המפלה של אותו כוח. ניכר 
 שמאז נפילת הגוש בסובייטי, קפיטליזם ודמוקרטיה התגרשו. ראו:
Slavoj Žižek, “How to Begin from the Beginning,” 

 in: The Idea of Communism, Slavoj Žižek and Costas Douzinas,
eds., (London: Verso, 2010), 218–219.

 Bruno Latour, “From Realpolitik to Dingpolitik or How to  .3
 Make Things Public,” in Bruno Latour and Peter Weibel (eds.),

 Making Things Public-Atmospheres of Democracy, catalogue of
 the exhibition at ZKM—Center for Art and Media Karlsruhe
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005), 6.

שיטת נילסן למדידת קהל על מנת לאמוד חשיפה ויעילות של פרסומות   .4
נמצאת בשימוש בארצות הברית מאז שנות ה–20. מטרתה לאפיין 
קהלים, את גודלם ומרכיביהם. במסגרת כלכלת הצריכה, נילסניזם 
מגדיר את צורת יצירת הערך דרך מודעות ותשומת לב — הצופה הוא 
הסחורה שנמכרת ונסחרת כקהל שבוי למפרסם על ידי תחנת הרדיו, 
רשת הטלוויזיה, אתר האינטרנט, תחנת הרכבת, חברת התעופה, 

המוזיאון וכדומה.
Richard Sennett, Flesh and Stone: The Body and the  .5 
 City in Western Civilization (New York: W.W. Norton &
Company, 1994), 31–67.
ת, תרגום לעברית: דן  ו נ י י מ ו ד מ ת  ו י ל י ה בנדיקט אנדרסון, ק  .6

דאור, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1999, עמ' 69.
משטר אמת הוא מושג שטבע מישל פוקו. הוא קושר את יצירת   .7
האמת בחברה המערבית לחמש תכונות: מיקומה המרכזי של האמת 
בשיח המדעי, הקשר של האמת לכוחות כלכליים ופוליטיים, "הפצת 
וצריכת" האמת דרך מנגנונים חברתיים, השליטה בהפצת האמת דרך 
"מנגנונים פוליטיים וכלכליים" והעובדה שזהו "עניין הנתון לדיון 
פוליטי וויכוח חברתי". "משטר אמת" הוא אם כן מבנה של כוחות 

פוליטיים וכלכליים המפקדים על רוב הכוח בשדה החברתי. 
 David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the  .8
City to the Urban Revolution (London: Verso, 2012), 
161–162.

 Ariella Azoulay, “When the Body Politic Ceases To  Be an  .9
Idea”, Manifesta Journal, #16, 2013: 46-47.

ג ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח  — ו  ק ו ק  Oliver Ressler, Elections Are a Con, billboard, dimensions variable, 2011ר
, מודעה, מידות משתנות, 2011 ח י ר ס מ ל  י ג ר ת ן  ה ת  ו ר י ח ב אוליבר רסלר, ה
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אנו צפינו בשחיתות בזמן שהיא התהוותה כשידור ספורט 
בטלוויזיה.7 התפקיד של הקהל בבית היה אם כן לתת 
תוקף לאירוע כמפגן ספורטיבי, ולא כמעשה פשע, זאת 
בזמן שהוא קורה. על ידי קבלת משטר האמת של אירוע 

הספורט אנחנו הופכים לחלק מהקונספירציה.
קונספירציה  תאוריות  לקרוא  יש  זאת,  לאור 
כמודלים של צפייה. למרות שמנגנוני הייצוג עושים 
אותנו פאסיביים פוליטית, אנחנו היפראקטיביים כשאנו 
מקדדים את הייצוגים של הפוליטיקה. תפקיד הצופים 
כאילו  קורים,  שהם  בזמן  לאירועים  תוקף  לתת  הוא 
הדבר–שאנו–קוראים–לו–דמוקרטיה איננו פסוודו–אירוע. 
ן (2011), של רועי רוזן, הוא סדרה של  ל ט ק של  ו  ת ו מ
ששה–עשר רישומים וטקסטים על נייר, מביאים אותנו 
להלך רוח קונספירטיבי. באקלים פוליטי פרנואידי של 
חשד ואינטריגות ישנן שמועות מתמידות על טרוריסטים 
של  "הוראות  בעיתונים:  בסטנוגרפיה  המשתמשים 
טרוריסטים הוחבאו באינטרנט" ו"קבוצות טרור מתחבאות 
מאחורי הצפנה באינטרנט". רוזן משתמש בנרטיבים 
שונים — כתבות וסיפורים מעיתונים, פרסומות, סיפורי 
מרטירים, רומנים ופתגמים — כטקסטים שיכסו על הסיפור 
הטפילי המתחפר בהם. למרות שהשיטה הזו מדמה את 
עולם הריגול וההודעות המוצפנות, היא מתאימה גם לצורה 
שבה אנו קוראים את החדשות כקוד המכריח אותנו לחבר 
את הנקודות. הפרויקטים המשותפים בוידאו ובצילום של 
מיקי קרצמן ובועז ארד סובבים סביב הנוכחות הויזואלית 
של היסטוריות טראומתיות של היעדרות. הדימוי שקרצמן 
וארד מראים בתערוכה, ערימה של שלדים וגולגלות, 
צולם בישראל. כיוון שהדימוי עצמו מציע סוגים שונים 
של קריאות, הוא מדגיש את התפקיד הגורלי של הטקסט 
בקשר לדימוי: התלות שאנו מרגישים מיד בצורה שבה 
אנו מחפשים הסבר כתוב לדימוי. מעבר למה שהפרטים 
הויזואליים מספרים, התמונה נותרת זרה, דוגמה מצוינת 
לאופיים המעורפל של דימויים. כשהיא הופכת מראיה 
לעד, התמונה משתנה למסמך מרשיע לפשע שעתה 

עלינו לכתוב או לספר.

 (2004) ר  ב מ ב ו נ שטיירל,  היטו  של  עבודותיה 
קט (2012) חוקרות את הצורה שבה דימויים  ר ט ס ב וא
ר הוא  ב מ ב ו וייצוגים יוצרים את המציאות הפוליטית. נ
מסת וידאו שנפתחת בחברת ילדות של שטיירל, אנדראה 
וולף, כדמות הראשית הכריזמטית בסרט חובבים ששתי 
הבנות צילמו בשנות העשרה שלהן. מדמות בדיונית, 
של  למרטירית  וולף  הפכה  פמיניסטי,  אקשן  בסרט 
המאבק הכורדי. זכרון החברה הוא הציר שדרכו הקירבה 
וההתפשטות של אלימות פוליטית מסופרת, זאת אל 
מול האפקט המרחיק של הדימויים. עבודת הוידאו בשני 
קט מבקרת במקום שבו וולף נהרגה  ר ט ס ב ערוצים א
ב–1998, תוך שהיא מציבה את השפה הקולנועית כנגד 

הנשק שהרג את חברתה.

אסקפיזם
אלפרד היצ'קוק תאר את המושג "מקגאפין", שבו הוא 
השתמש בסרטיו, בסיפור מפורסם: "אולי זה היה שם 
סקוטי שנלקח מסיפור על שני אנשים ברכבת. איש אחד 
אומר 'מה זו החבילה שם למעלה על מדף המזוודות?' 
והשני עונה, 'אה, זה מקגאפין'. הראשון שואל, 'מה זה 
מקגאפין?' 'ובכן,' עונה השני, 'זה מכשיר לתפיסת אריות 
בגבעות בסקוטלנד'. הראשון אומר, 'אבל אין אריות 
בסקוטלנד', והאחר עונה, 'אז זה לא מקגאפין!' אם כן, 
אתה רואה, מקגאפין איננו שום דבר". היצ'קוק השתמש 
במושג על מנת להגדיר אסטרטגיה של הסחת דעת. הוא 
הסביר את המושג כ"אלמנט מכני שאיכשהו נמצא בכל 
סיפור. בסיפורי פשע זו כמעט תמיד המחרוזת, בספרי 
ריגול זה תמיד הניירות". בצורה זו, למשל, אנחנו אף 
פעם לא שואלים מה לחשו באוזנו של ד"ר בן מקנה 
(ג'יימס סטיוארט) בשוק בקזבלנקה בסרטו של היצ'קוק 
י (1956): למשמעות אין  ד מ ר  ת ו י ע  ד י ש ש  י א ה
משמעות. המקגאפין הוא הפסוודו–אירוע של השידור החי. 
הפאסיביות שלנו היתה חלק מהעסק. אנחנו משתתפים 
בפסוודו–אירוע של הבחירות ושידורי חדשות. על כן, 
כשאנו חושבים על שתי המשמעויות של משטרי ייצוג, 

על ידי קבלתם כדבר–שאנו–קוראים–לו–דמוקרטיה, כולנו 
הופכים לחלק מהקונספירציה. אנחנו האליבי.

מאז 2008, כשהמדינה הצילה את ההון באמצעות 
חסכונות ומיסים של העובדים לפרנסתם, ניסיונות לאתגר 
את הפרויקט של פאסיביות פוליטית נעשה אמצעות 
אסטרטגיות שונות ליצירת שפה אזרחית — בהפגנות, 
מאהלים והשתלטות על שטחים לייצר מרחב ציבורי. 
הגאוגרף דיוויד הארווי מסביר: "וול סטריט נכבש — או, 
האימה — על ידי אחרים! הטקטיקות של אוקיופיי וול 
סטריט מתפשטות מעיר לעיר; לכבוש מרחב ציבורי, 
פארק או כיכר, קרוב למרכזי הכוח ולהתאסף שם ולהפוך 
את החלל הציבורי למרחב פוליטי, מקום לדיון פתוח על 
מה הכוח עושה ומהי הדרך הטובה ביותר להתנגד לו. 
הטקטיקה הזו, שאומצה באופן ברור במאבק המתמשך 
בכיכר תחריר, התפשטה ברחבי העולם (פוארטה דל סול 
במדריד, כיכר סינטגמה באתונה, ועכשיו המדרגות של 
קתדרלת סנט פול בלונדון בנוסף לוול סטריט עצמו). זה 
מראה לנו כי הכוח הקולקטיבי של אנשים במרחב ציבורי 
הוא עדיין הדבר האפקטיבי ביותר להתנגדות כשכל צורות 
הגישה האחרות חסומות. מה שתחריר הראתה לעולם היתה 
אמת ברורה: שמה שמשנה זה אנשים ברחוב ובכיכרות 

ולא מילים בטוויטר ובפייסבוק."8
מחוות כמו הפגנה שנראו מיושנות רק לפני כמה שנים 
חזרו כחלק מרפרטואר של טקסים דמוקרטיים שנבחנים 
ת (2009) של  תר ו כ א  ל במספר עבודות בתערוכה. ל
האנס זבדין היא תיעוד של הפגנה בה במקום להתמקד 
באווירה הכללית של האמירות, הסיסמאות והשלטים, 
תשומת הלב מכוונת לשחקן משנה — כלב. הכלב הזה, 
שמלווה בידי זוג פאנקיסטים, מוצא את דרכו בהפגנה. 
כאן הצעדה, כמחווה של פעילות פוליטית, הופכת לטיול. 
הטיול עם הכלב כמטאפורה להפגנה מעלה את השאלה עד 
כמה, אם בכלל, מחווה פוליטית זו היא טקסית או בעלת 
השפעה ממשית. עבודת הוידאו של ליסה בידלינגמאייר, 
ה (2009) והפסל  ק נ י נ של  ה  י ט ר ק ו מ ד ל ד  ס ו מ ה
ה (2010) בוחנות יחד מחוות תרבותיות  ו ו א ר ה ת  ר ב ח

בפוליטיקה בדרך המשלבת ריקוד גאורגי מסורתי עם 
כלים המשמשים להפגנות — השלט והמגאפון לצד הריקוד 
המסורתי והתלבושת המסורתית המקופלת כגולגולת. 
 Take the ,הוידאו בשלושה ערוצים של אוליבר רסלר
 M15–(2012) מבוסס על שיחות עם פעילים מ Square
במדריד, תנועת כיכר סינטגמה באתונה ואוקיופיי וול 
סטריט בניו יורק. החייאת הפורמט של קבוצות העבודה של 
תנועת המחאה, מרכיבה את הסרטים בהם נראים ארבעה 

עד שישה אקטיביסטים מדברים זה עם זה כקבוצה אל 
מול המצלמה. הדיונים מתייחסים לנושאים של ארגון, 
תהליכי קבלת החלטות אופקיים, חשיבות השימוש בכיבוש 
המרחב הציבורי, וכן לשאלה כיצד מתרחש שינוי חברתי. 
אה  י ד י א ת  ו י ה ל ל  ד ח י  ט י ל ו פ ה ף  ו ג שה כ
(2013) היא הרצאת וידאו ומנשר שיצרה ההוגה הפוליטית 
הישראלית אריאלה אזולאי במיוחד עבור התערוכה. 
בוידאו, אזולאי מחברת מילון ויזואלי למהפכה. בעזרתו של 
עלון דימויים, אזולאי מנחה את צופיה דרך ההתקוממויות 
האזרחיות הרבות של ימינו. דרכן היא מנסה להאיר 
באור חדש את המהפכות הגדולות של המאה השמונה 
השליט  הכוח  מהפכת  בידי  מיד  שהוחלפו  עשרה, 
שבמקום שותפות בין חברי הגוף הפוליטי חזרו למבנה 
של שליטים ונשלטים. אזולאי מצהירה: "שפה אזרחית 
איננה חדשה. אנו מחיים אותה היום כיוון שסביב העולם, 
באותו הזמן, יותר ויותר נשים וגברים מדברים זה עם זה 

הפאסיביות שלנו היתה חלק 
מהעסק. אנחנו משתתפים 

בפסוודו–אירוע של הבחירות 
ושידורי חדשות. על כן, כשאנו 

חושבים על שתי המשמעויות 
של משטרי ייצוג, על ידי קבלתם 

כדבר–שאנו–קוראים–לו–
דמוקרטיה, כולנו הופכים לחלק 

מהקונספירציה. אנחנו האליבי

ג ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח  — ו  ק ו ק ר
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שחיתות
נדמה ששחיתות הפכה מונח מרכזי כשאנו מדברים על 
האמת בפוליטיקה. אין דרך אחרת לדבר על אמת בשדה 
הפוליטיקה היום מבלי להצטרך לתאוריות קונספירציה 
שיתארו דילים בין נבחרי ציבור, משרתי ציבור, בעלי 
הון, רבנים, לוביסטים, ושאר קבוצות בעלי עניין. כמו 
בעידן הרסטורציה של המאה התשע–עשרה, הדיון הפוליטי 
שלנו לא יכול להציע תהליכים היסטוריים. עבודותיהם 

של נעמי קליין, מייקל מור ומארק לומברדי, לדוגמא, 
מגלות מציאויות קונספירטיביות תוך שהן מגובות בחקירה 
עיתונאית. יוצרים אלה הפכו מרכזיים בביטוי ביקורת 
על השדה של הפוליטיקה. חוסר האמון העמוק בערוצי 
החדשות יצר תופעה כמו וויקיליקס, שניסתה ללכת מעבר 

לצורות ייצוגיות של עיתונות.
מספר עבודות בתערוכה מדגישות את הדרך שבה 
והמנטלי.  הפיזי  הציבורי  המרחב  את  בונים  ייצוגים 
ת (2013) של פרנצ'סקו  ו מ ד ק ו מ ת  שו ו תח ו ת  ו ל י תפ
פיניציו על חזית בניין המוזיאון, כמו גם עבודתם של 
ס (2013), בחלל המרכזי  ו ק ר י עירא שליט ואור הרץ, ק
של קומת הכניסה, שתיהן עניינן בייצוגים האדריכליים 
של שליט  ס  ו ק ר י של מה–שאנו–קוראים–לו דמוקרטיה. ק

והרץ הוא תאטרון מודולרי שמטרתו לארח מפגשים במהלך 
התערוכה במוזיאון — דיונים, שיחות, הקרנות והרצאות. 
התאטרון — "מקום לצפייה" ביוונית עתיקה — משחזר 
את המתחים של מראה וצליל שירשנו מהדמוקרטיה 
האתונאית;  המאפיין האקוסטי המרכזי שלו הוא העצמת 
קולו של הדובר בתחתית, היכן שהבמה ממוקמת. בעוד 
שהוא מציע שקיפות, כיוון שכולם יכולים לראות את 
כולם — מופיעים וקהל — המבנה הפיזי של התאטרון 
מסמל יחסי כוחות חזותיים ואקוסטיים: הדובר מייצג את 
המקשיב, זה שמופיע מייצג את הצופה.5 עבודתו של קוקן 
ל (2006), מתמקדת באיצטדיון כאתר ייצוגי  ג ד ארגון, ה
לחג לאומי בטורקיה. הסרט צולם ב–23 באפריל, יום 
הילדים המציין את הקמת הפרלמנט הטורקי החדש ואת 
נפילת האימפריה העותומנית ב–1920, ונראה בו מופע 
פטריוטי שמבוגרים כתבו וילדים מככבים בו. בהנחיית 
ראש העיר והמושל של איסטנבול ובהשתתפות גנרל צבאי 
רם דרג, הטקס כולל הקראת שירים ושבועות בידי ילדי 
בית ספר יסודי. אחד מהם, בשם "הדגל", נקרא בתשוקה 
על ידי ילדה הנשבעת "להרוס את קינה של כל ציפור 
שלא מצדיעה לדגל [מדינתה] המתנופף" ושהיא "תחפור 
את קברו של כל אדם שלא יסתכל על הדגל בצורה [בה 

היא מביטה בו]". 

קונספירציה
ההיסטוריון בנדיקט אנדרסון הציג רעיון מרתק, לפיו 
מדינת הלאום נולדה כתוצאה מהמצאת הדפוס. קהיליות 
מדומיינות כמו לאומים נוצרו כתוצאה מהמצאת העיתונים 
כסחורה: "אם התפתחותו של הדפוס כמוצר היא אמנם 
המפתח ללידתם של מושגים חדשים לגמרי על הבו–
זמניות, עדיין אין בכך אלא לומר שהגענו לנקודה שבה 
התאפשר קיומן של קהיליות מהסוג של 'ציר–רוחב–
בזמן שהינו אופקי–חילוני'. אבל מדוע נעשתה האומה 
כל כך פופולרית בתוך סוג זה? הגורמים הפועלים כאן 
מורכבים ושונים בעליל, אבל דומה שהראשון במעלה 

ביניהם הוא הקפיטליזם".6

דימויים וייצוגים יוצרים מציאות שבתורה מתפקדת כאילו 
היא חיצונית להם, כאילו היא הקדימה אותם. זה מה 
שהמדינה עושה כשהיא מייצרת את עצמה דרך דימויים 
וייצוגים. בניית המציאות דרך מחזור הייצוג היא נקודת 
המוצא של מבחר מהעבודות בתערוכה. תומס גלר משתמש 
במוצרי דפוס, סרטים וקטעי וידאו מהאינטרנט שמוצאים 
ע (2008),  ו השב ף  ו את דרכם לעבודת הוידאו שלו, ס
 ( ה ע י השק ת  ר ד ס ) ת  תר ו כ א  ל ולאוסף הגלויות ל
עה), גלר אסף  י השק רת  ד ס ) תרת  ו כ לא  (2011). בל
מאות תצלומי שקיעה שצילמו חיילים בעיראק ואפגניסטן 
ע אנו רואים  ו השב ף  ו והעלו לאתרי שיתוף תמונות. בס
אוסף של קטעי יוטיוב שהועלו על ידי חיילים אמריקאים 
צעירים. קטעי הוידאו נוצרו במהלך ההפוגות מהמבצעים 
בעיראק ואפגניסטן — אנו רואים אותם מנצלים את הזמן 
הזה לפנאי, למשחקי תעוזה, ריבים, ונדליזם, הופעות 
קריוקי, ליפ–סינק לשירי היפ הופ, וריקודים מתואמים. 
דן  י ע ב ת  ו נ מ א ה ת  ד ו ב עבודתו של דייגו קסטרו ע
ה (2009), מורכבת מהדפסים  של י  נ כ ט ה ק  ו ת השע
מנויילנים של רישומים ומכונת צילום. עבודה זו היא חלק 
מניסוי שקסטרו ערך בין 2005 ל–2010,  במסגרת תנועה של 
איש אחד שהקים Immaterialist International, אשר 
דחתה כל מעורבות בשוק האמנות או כל סוג של מכירת 
אמנות. במקום זאת התנועה אימצה את השיתוף הרדיקלי 
על ידי הצגת רעיונות אלטרנטיביים להפצה המסחרית, 
כמו גרסה אנלוגית של "קריאייטיב קומונס". העקרון 
המנחה של התנועה היה להציג רק העתקים ולהזמין אנשים 
לשכפל ולהפיץ את העבודה בחינם. בעבודת וידאו חדשה, 
On Scene (2013), האמנית אנה וויט ראיינה צעירים 
בווינה ושאלה אותם מה הם יודעים על ישראל. כיוון 
שהידע שלהם איננו "ממקור ראשון", הוא מורכב משברי 
חדשות ששמעו ברשתות תקשורת, בבית הספר ומה שעולה 
מדמיונם. זאת, תוך שהם מייצרים אמירות שנשמעות כבר 
כמו המלל החדשותי הרגיל העושה שימוש בשפה רשמית 
לגבי הפוליטיקה הישראלית. בה בעת, האובייקטיביות 
הזו נשברת על ידי השימוש בשפה יומיומית, החוסר בידע 

מורכב, חוסר המיקוד, קלישאות, והחשש שלהם להביע 
עמדה. קטעי האודיו נקראים על ידי "מגיש חדשות" 
בשידור חי, המדווח על רקע מראה של העיר תל אביב — 
סצנה שנראית מוכרת לכולנו משידורי החדשות היומיים.

שידורים חיים בטלוויזיה, בעיקר של אירועי ספורט, 
מציגים עצמם כחלק ממשטר אמת נוקשה. כמשטרי 
אמת, הם מאומתים בראש ובראשונה על ידי הבנייה 
שלהם את החלל והמשכיות התנועות (הצורה שבה הם 

נערכים מציעה שהם מציגים את האירוע בזמן שהוא 
מתרחש). בשידורי ספורט ראותו המוגבלת של השופט 
נותנת תוקף לתפיסתו העצמית של הצופה כאילו הוא 
יודע יותר טוב (מצלמות הטלוויזיה תמיד רואות יותר 
מהשופט). עם אירועי הספורט בשידור חי, מול עינינו 
כצופי טלוויזיה, השידור מתפתח דרך הפאסיביות שלנו 
והיא זו שהופכת אותו למשטר אמת. אבל כפי שלמדנו 
מתאוריות קונספירציה ומקונספירציות רבות בתחומי 
הספורט, בזמן שאנו צפינו בשידורי הספורט בטלוויזיה, 
עסקה נחתמה ופשע התרחש: רמאות, גניבה, שוחד. וכך, 

כיוון שאנו נתונים תחת משטר 
של ייצוג בשתי דרכים — האחת 

היא שיטת הייצוג הפוליטי 
(משטרים פרלמנטריים) והאחרת 

של הייצוג של הפוליטיקה (דרך 
התקשורת) — אנו מוצאים את 

עצמנו בו זמנית כריבון ("העם") 
וכקהל ("הצופים"). התלות 
הכפולה של משטרי הייצוג 

במשמעות זו כולל את שיטת 
הייצוג הפוליטי ואת הייצוג של 

השיטה הפוליטית

ג ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח  — ו  ק ו ק ר

בימים פוסט–דמוקרטיים אלה, 
תחת שלטונו של הפשיזם 

הטכנוקרטי של ההון, מופיעה 
צורה של ידע קונספירטיבי ואנו 

מוצאים את עצמנו קוראים 
דימויים מהתקשורת — צילומים, 

כתוביות, כותרות וסיפורי 
חדשות — בצורה פרנואידית. 

הקטסטרופה המשודרת בשידור 
חי עשרים וארבע שעות ביממה 

בערוצי החדשות יוצרת אי–אמון 
רציף. אותן השאלות עולות שוב 

ושוב: "מאיפה הגיע הדימוי 
הזה? מי הביא אותו לידיעתי? 

למה אני צופה בזה?"
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 רקוקו—
חיים תחת משטרי ייצוג

פרקטיקות אמנותיות והכלכלה האסתטית 
של משטרי הייצוג

סירי פייר, יהושע סימון

שכן אגדות מושכות את המשובח ביותר של תקופתנו, כפי שאידאלוגיות 

מושכות את הממוצע, וכפי שהסיפורים הנלחשים מפה לאוזן בדבר 

הכוחות החשאיים המפחידים שמאחורי הקלעים מפתים את הרע ביותר.
— חנה ארנדט1

המושגים אסקפיזם, קונספירציה ושחיתות (באנגלית: 
Resignation, Conspiracy, Corruption, המרכיבים 
יחד את שם התערוכה ReCoCo), הפכו לאופן בו אנו 
ו —  ק ו ק מבינים ומסבירים את הפוליטיקה. התערוכה ר
ג קשורה בהבנה המתרחבת  ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח
כי השיטות הפוליטיות שפותחו עם הדמוקרטיה המודרנית, 
בעיקר אלו של הדמוקרטיה הליברלית, נמצאות במשבר 

מעמיק בעיקר מאז התמוטטות הגוש הסובייטי.2
כיוון שאנו נתונים תחת משטר של ייצוג בשתי 
דרכים — האחת היא שיטת הייצוג הפוליטי (משטרים 
פרלמנטריים) והאחרת היא הייצוג של הפוליטיקה (דרך 
התקשורת) — אנו מוצאים את עצמנו בו זמנית כריבון 
("העם") וכקהל ("הצופים"). התלות הכפולה של משטרי 
הייצוג במשמעות זו כולל את שיטת הייצוג הפוליטי ואת 
הייצוג של השיטה הפוליטית. ברונו לטור מגדיר זאת 
כשהוא מסביר מה ה"דמוקרטיה מכוונת–החפצים" שלו 
מנסה לעשות: " להביא יחד שתי משמעויות שונות של 
המילה ייצוג שהיו נפרדות בתאוריה למרות שהן תמיד 
נותרו שלובות בפרקטיקה. הראשונה, כה מוכרת בבתי ספר 

למשפטים ובמדעי המדינה, מצביעה על הדרכים לארגן 
אנשים לגיטימיים סביב נושאים מסוימים. במקרה זה, 
ייצוג אמור להיות נאמן אם ההליכים המתאימים נשמרו. 
המקרה השני, המוכר בתחומי המדע והטכנולוגיה, מציג 
או יותר נכון מייצג את מושאי העניין בעיניי ובאוזני אלו 
שנאספו סביבם. במקרה זה, אומרים שהייצוג הוא טוב 

אם המושאים תוארו כהלכה."3
המעמד הכפול הזה של משטרי ייצוג יוצר סדרה של 
פרדוקסים: בשביל רוב האנשים היום, פעילות פוליטית 
משמעותה אסקפיזם, האמת הפוליטית מגיעה בצורה 
של תאוריות קונספירציה ושחיתות הפכה למילה נרדפת 
למשילות. בימים פוסט–דמוקרטיים אלה, תחת שלטונו 
של הפשיזם הטכנוקרטי של ההון, מופיעה צורה של ידע 
קונספירטיבי ואנו מוצאים את עצמנו קוראים דימויים 
מהתקשורת — צילומים, כתוביות, כותרות וסיפורי חדשות — 
בצורה פרנואידית. הקטסטרופה המשודרת בשידור חי 
עשרים וארבע שעות ביממה בערוצי החדשות יוצרת אי–

אמון רציף. אותן השאלות עולות שוב ושוב: "מאיפה הגיע 
הדימוי הזה? מי הביא אותו לידיעתי? למה אני צופה בזה?"

ג מגיבה  ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח ו —  ק ו ק ר
להתפרצות של תאוריות קונספירציה ששורשן בבחינה 
מחדש של הפוליטיקה הליברלית. רקוקו הוא מונח שדרכו 
אנו יכולים להביט בהבניה ובארגון של רעיונות פוליטיים 
שונים במשטרי ייצוג: שקיפות ותקשורת, צפייה וריבונות, 

צנזורה והגמוניה, אזרחות ונילסניזם.4
ג מציבה  ו צ י י י  ר משט תחת  ם  י י ח ו —  ק ו ק ר
את יחסי הידע והכוח הללו ואת הכלכלות החזותיות 
שיחסים אלה יוצרים, אל מול פרקטיקות אמנותיות. 
העבודות בתערוכה מפגישות שאלות של משטרי אמת 
ומשטרי ייצוג, מתמקדות במציאות שמתכוננות מתוך 
הופעת הייצוגים ויחסה של זו לפאסיביות הפוליטית 
המובנית אל תוך השיטה הפרלמנטרית היום. מתוך 
העבודות נבחנים הראווה והקונספירציה, שחיתות פוליטית 
ומשילות, מותה של העיתונות ומרחב ההופעה הפוליטי, 

טלוויזיה בשידור חי ודמוקרטיה מתה.
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של הפוליטי ובין הפוליטיקה של הנציגים בישראל, 
ומבטא את השליטה ההרמטית של התקשורת (שהיא 
עצמה בשליטת הממשלה ובעלי הון), על תפישת המציאות 

הפוליטית של הישראלים.
קטלוג התערוכה מאגד בנוסף למאמר פרי עטם של 
האוצרים המלווה את העבודות בתערוכה, גם עבודות 
מיוחדות שנבחרו על ידי האמנים המשתתפים בתערוכה 
במיוחד לקטלוג זה. בנוסף, הוא כולל שלושה מאמרים 
מפרספקטיבות שונות שכולם בוחנים את האתר בו מתקיים 
הפוליטי תחת משטרי ייצוג, כאשר לשליטה על מנגנוני 
המדינה תפקיד מרכזי ברקע של שלושתם — הפילוסופית 
הצפון–אמריקנית ג'ודי דין והאקטיביסט ג'ייסון ג'ונס 
עוסקים בייצוג בהקשר של תנועת אוקיופיי וול סטריט, 
המבקר האירופי בוריס בודן עוסק בפער שבין תרבות 
ופוליטיקה והבלבול ביניהם, וההוגה הישראלי נועם 
יורן עוסק בקשר בין חוסר היכולת של התקשורת להציע 

התנגדות לבין התמסרותה להערצת ההון. 
אני מבקש להודות לאמנים המשתתפים, למחברים 
שתרמו את מאמריהם לקטלוג, לצוותי המוסדות שהיו 
בציריך  ספייס  ווייט   — התערוכה  בהצגת  שותפים 
וקונסטהאלה אקסנרגאסה בווינה, ולצוות מובי — מוזיאוני 
בת ים. תודה מיוחדת מוקדשת לסירי פייר, האוצרת 

השותפה של התערוכה.

מה ד ק ה
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הקדמה
יהושע סימון

המוזיאון לאמנות הוא מוסד של הדמוקרטיה המודרנית. 
בלובר בפריז ובהרמיטאז' בסנט פטרסבורג, שניהם ארמונות 
שנפתחו לציבור עם המהפכות הדמוקרטיות הגדולות — 
במהפכה הצרפתית ובמהפכה הסובייטית — ניטשו קרבות 
של ממש בחללים שהפכו לגלריות. מארמון השליט, הם 
הפכו לאתרים בהם הקהל נהיה לציבור. הארמון–שהפך–

מוזיאון היה למרחב בו, מתוך משא ומתן סביב השיפוט של 
החוש המשותף, הנתינים הופכים לאזרחים. כך, המוזיאון 
לאמנות, כמוסד של העידן הדמוקרטי המודרני, משמר 
על כל תהפוכותיו גם את המהפכה שהולידה אותו — הוא 

אתר למלחמת רעיונות אזרחית.
מדינת ישראל הוכרזה ב–1948 במוזיאון תל אביב 
לאמנות, בעיצומה של מלחמת אזרחים. ישראל הוקמה כבר 
במוסד של הדמוקרטיה המודרנית. כך, כמדינה, ישראל 
ירשה את המוסדות של הדמוקרטיה המודרנית (ואיתם 
המוזיאון לאמנות), ובה בעת נותרה בבסיס הדרישה שיכון 
בישראל משטר דמוקרטי התביעה להמיר את הנתינות 
באזרחות. במובן זה, ניתן לראות במחאת האוהלים בקיץ 
2011 ראשיתו של שיעור אזרחות קולקטיבי בסופו האזרחות 
הישראלית תומר מתעודה שניתנת לנתינים, למרחב 

שנוצר בידי חברה אזרחית.
המשטר  של  כמוסד  המוזיאון  של  זה  בהקשר 
ם  י י ח ו —  ק ו ק הדמוקרטי המודרני מוצגת התערוכה ר
, במובי — מוזיאוני בת ים.  ג ו צ י י י  ר ט ש מ ת  ח ת
התערוכה מקבלת את שמה הייחודי מראשי תיבות של 
המלים אסקפיזם, קונספירציה, שחיתות, כפי שאלה 
 Resignation, Conspiracy, באנגלית:  מאויתים 
Corruption. עניינה של התערוכה במפגש של ייצוגים 
פוליטיים ופוליטיקה של נציגים. התערוכה מהווה במה 
מתמשכת לדיון — כאשר האמנים המשתתפים, תוכנית 
הדיונים וההרצאות, הקרנות הסרטים ובלוג התערוכה 

מתעדכנים כל העת בין החללים השונים בהם היא הוצגה. 
העבודה על התערוכה החלה מחקירת עלייתן של 
תיאוריות קונספירציה בשנים האחרונות, וביקשה להציע 
תיאוריה לתיאוריות קונספירציה. הכיוון הרעיוני שמנחה 
אותה הוא בין פאסיביות פוליטית תחת משטרים ייצוגיים 
לבין הפאסיביות של הצופים ביחס לייצוגים פוליטיים. 
כך, נמצא כי תיאוריות קונספירציה מבטאות היפר–
אקטיביות של פאסיביות פוליטית. במסעה בין ציריך, 
וינה ובת ים התערוכה התפתחה לאור ההתרחשויות בכיכר 
תחריר בקהיר ובטריפולי בלוב, בכיכר סינטגמה באתונה 
ובפוארטה דל סול במדריד, בפארק זוקוטי בניו יורק 
ובשדרות רוטשילד בתל אביב. התהליך שהתפתח במקביל 
לתערוכה ביטא מעבר של ציבורים גדולים מפאסיביות 
לאקטיביות פוליטית תוך דחייה של משטרי ייצוג. בכל 
המקרים, גם אלה שדרשו את עצם קיומו של משטר נציגים, 
ניכר כי מושגים דוגמת "העם", "מדינה", "מהפכה", 

חזרו לנסח החיים הפוליטיים היום.
ניסוח מחדש של המציאות החברתית עומד בבסיס 
העבודה הפוליטית. אוצר המילים שהתפתח במחאת 
האוהלים בישראל הוא דוגמא לכך, ובמיוחד הקריאה 
"העם דורש צדק חברתי" שנראתה לרבים מופשטת מדי 
כדי להבין מה משמעותו הפוליטית של "צדק חברתי". עם 
זאת, במציאות הפוליטית הישראלית בה המלה "העם" 
שימשה באופן בלעדי במשמעותה האתנית, קריאה זו 
ניסחה מחדש את "העם". "העם דורש צדק חברתי" 
איפשרה למלה חבוטה לקבל משמעות חדשה, שבעטיה 
אותו מושא חדש–ישן "העם", הופיע לא כקבוצה אתנית 
אלא כמעמד. וזה הצטרף בהמוניו למאהלים ולהפגנות.

המקרה של הבחירות האחרונות בישראל, בהן יאיר 
לפיד, מי ששימש פרזנטור של הבנק הגדול במדינה, 
הופך שר האוצר, הוא דוגמא אחת מרבות של משטרי 
ייצוג ברחבי העולם — מרונלד רייגן לצ'יצ'ולינה וסילביו 
ברלוסקוני. ריבוי אנשי תקשורת בבית הנבחרים הישראלי 
בבחירות האחרונות — מעבר לעמדותיהם הפוליטיות 
המגוונות — מעיד יותר מכל על מצב היחסים בין הייצוגים 
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, הדפסים מנויילנים, מכונת צילום, מידות משתנות, 2009 ה של י  נ כ ט ה ק  ו ת השע ן  ד י ע ב ת  ו נ מ א ה ת  ד ו ב דייגו קסטרו, רישומים מתוך ע
Diego Castro, part of The Artwork at the Age of Its Technical Reproduction, laminated drawings, photocopy machine, dimensions variable, 2009



, וידאו בשני ערוצים, 9 דק', 2006 ל ג ד קוקן ארגון, ה
Köken Ergun, The Flag (Bayrak), two channel video, 9 min., 2006
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Next page: Francesco Finizio,views from Promise Park, twenty four aluminum mounted color photographs, each 40x30 cm., 2010

, רישום דיגיטלי, 2013 ס ו ק ר י בעמוד זה: עירא שליט, אור הרץ, ק
This Page: Orr Herz, Ira Shalit, Circus, digital sketch, 2013





ח, שלט, מידות משתנות, 2011 י ר ס מ ל  י ג ר ת ן  ה ת  ו ר י ח ב אוליבר רסלר, ה
Oliver Ressler, Elections Are a Con, sign, dimensions variable, 2011



1, תצלום, 160x185 סמ', 2008 6 0 x 1 8 5 מיקי קרצמן, בועז ארד, 
Miki Kratsman, Boaz Arad, 185x160, photograph, 185x160 cm., 2008



Civil awakening at this time / sheds a new light on the great revolutions 
of the eighteenth century / exposes the fact that they are ruling power 
revolutions / which, on behalf of the nation’s right to self-determination / 
expel entire populations / And in the name of the capital they covet / recruit 
all who are allowed to remain or enter / as the nation’s sentries.

For every horror / that today might seem a novelty / a precedent is found in 
regimes that rose, inspired by those great revolutions / revolutions that created / 
an ongoing regime-made disaster / a disaster for the mere fact that based / 
on religion, nationality, gender or race / not all governed are recognized as 
citizens / A regime-made disaster in which / the body politic is abstracted from 
all who are governed / and becomes an idea / A product of a ruling power / 
that by brute force decrees: these—yes, those—no.

Those who were distanced from the body politic / created in the great revolutions 
of the eighteenth century / women, blacks, the oppressed, the poor, and 
children / are the ones whose civil awakening moved revolution / But the civil 
revolution was immediately replaced by governmental power revolution / and 
instead of partnership among members of the body politic / they became ruled.

Since then, when sometimes against all chances / Opportunity appears on 
the horizon / Citizens have not given up / The possibility of imagining another 
life / Once in a while they re-emerge and declare: / Without us there is no body 
politic, only an idea on paper.

Here they are in the pictures / sweating, shouting, putting up tents / surrounding 
policemen, holding fishing rods as well as pots and pans / with ropes and in 
underwear, sharing the space and claiming a re-partitioning / Determined to 
be, and not to be evicted / They transform time and again / Turn civil language 
into a spoken one / A language learnt in the body / and written in pictures / 
spoken in the plural / together with others / Anyone who speaks it is present 
as a living reminder / of the fact that she is not a resource / neither she nor the 
world in which she lives / That rule is merely a temporary deposit / and when 
it does not enable being-together / it must be re-constituted.

Civil language is not new / It is being revived today / because all over the 
world / simultaneously / more and more women and men speak to each other 
in civil language / The broad expansion of this language creates an opportunity 
to rethink Palestine / To suspend, ad hoc, solutions proposed by oppressive 

politics / of which nationality, capital and war are its syntactic foundations / To 
reconstruct possibilities of being-together in which Jews and Arabs refuse to be 
enemies / To recognize refugees as an ongoing “Occupy” movement / to claim 
a civil state to which refugees return and shape their destiny as full citizens 
for all purposes / To realize the potential of the world’s political map, showing 
that / of all places, Palestine, whose people were expelled and oppressed 
for decades / has been spared the “award” entitled “nation-state” and the 
lie of self-determination / To contest the conformist idea that a nation needs 
self-determination and a nation-state / No state better demonstrates how the 
nation-state oppresses than the State of Israel / All those who do not belong 
to its people / Fortification of borders / Refusal of refuge to those who seek 
it within its area / and Use of the force vested in it by its citizens to intimidate 
them / and in the name of their security / Expel those marked as its enemies.

To reconstruct a civil link among sense data, what people do and experience 
and the system of words and notions that serves them as they exist and act / 
To deconstruct ruling language and its Justifications which will appear as 
acts of violence towards all those governed / To deepen civil syntax / While 
the various expressions of this language / serving citizens the world over / 
appear in one sequence / Revolution is revealed as a civil language / a form 
of partnership that renews itself / no one can claim to be its sole author / and 
deny it to others / and no ruling power is entitled or capable of killing it / Out 
of civil revolution one can begin to imagine a being together that is not subject 
to the sovereign power of capital and nation.

A huge number of civil language speakers in places far and wide / are learning 
and using it nowadays, simultaneously / The revival of civil language on a global 
scale / is a golden opportunity to reconstruct / rich repertoires of past civil 
actions / and to re-weave all its performances / that have been consistently 
oppressed by sovereign national regimes.

For the first time in history / civil awakening has managed to break through 
the shackles of the nation-state / Today in Bahrain, tomorrow in Montréal / 
yesterday in Ramallah / next week in Tel Aviv / in June in Seoul / and in October 
in San’ah.

The hour of Palestine has come / the time to revive Palestine / as a beacon for 
all nations—state in which / Palestinians and Jews will live together as citizens.

, טקסט, 2013 אה י ד י א ת  ו י ה ל ל  ד ח י  ט י ל ו פ ה ף  ו ג שה אריאלה אזולאי, כ
Ariella Azoulay, When the Body Politic Ceases to Be an Idea, text, 2013



, וידאו, 09:25 דק', 2009 ה ק נ י נ של  ה  י ט ר ק ו מ ד ל ן  ו כ מ ליסה בידלינגמאייר, ה
Lisa Biedlingmaier, Ninka’s Institute for Democracy, video, 09:25 min., 2009



ם, פרויקט מתמשך ו י ה ד  ע  1 9 6 7 י,  ר מ ו ת  ו מ ו ס ר פ  — חשת  מתר ה  כ פ מה שה מתוך האוסף של רודי מאייר, כ
From the collection of Rudi Maier, So geht Revolution (As revolution turns) – Advertising and Revolt, 1967–today, ongoing



, וידאו HD בשני ערוצים, 13 דק', 2010 ן ו מ י א אנה וויט, ב
Anna Witt, In Training, two channel HD video, 13 min., 2010



, DVD, 25 דק', 2004 ר ב מ ב ו היטו שטיירל, נ
Hito Steyerl, November, DVD, 25 min., 2004



ת, וידאו HD, 09:24 דק', ללא קול, 2009 תר ו כ א  ל בעמוד זה: האנס זבדין, ל
This Page: Hannes Zebedin, Untitled, HD video, silent, 09:24 min., 2009



, 16 רישומים על נייר, כל אחד 42x30 סמ', 2011 ן ל ט ק של  ו  ת ו רועי רוזן, מ
Roee Rosen, The Death of Cattelan, 16 drawings on paper, each 30x42 cm., 2011

), תצלומים דיגיטליים שצולמו על ידי חיילים בעיראק ובאפגניסטן, 2013 ה ע י השק ת  ר ד ס ) ת  תר ו כ א  ל עמודים קודמים: תומס גלר, מתוך: ל
Next pages: Thomas Galler, From: Untitled (Sunset Series), collected jpegs taken by soldiers in Iraq and Afghanistan, 2013
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