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תיאור הקורס
כל חברה ,כתב ברנרד טשומי ,מצפה כי הארכיטקטורה תשקף את האידאלים שלה ותביית את
פחדיה העמוקים יותר.) Tchumi, B. 1976-7( .
ככל עשייה תרבותית ,גם האדריכלות הנה פרקטיקה הטעונה משמעות ,החורגת מהיבטיה
הפיזיים גרידא והפונקציונליים הצרים .ככזו ,היא תובעת מסגרת מושגית שתסייע לחשיפתה .על
מבעים אדריכליים להיתפס כהיגדים ביחס לאדם ולעולם .עשייה אדריכלית לעולם אינה תמימה,
אלא כרוכה בהשקפת עולם ובמערכים חברתיים ואידיאולוגיים.
מאז ומתמיד היתה הדיסציפלינה האדריכלית קשובה תדיר לתמורות המתחוללות בשדות אחרים
של ידע ופעילות ,כגון הפילוסופיה ,המדע ,האמנות ,הסוציולוגיה ,והבלשנות .כך ,ניחנה בשיח
רפלקטיבי-ביקורתי והשכילה ליצור ולשקף מגוון מגמות ורעיונות מחוללי שינוי .
קורס זה מבקש לכונן את היסודות לקריאה ביקורתית של ההופעה האדריכלית מבעד לשלושה
מוקדים תיאורטיים ,שלושה מרחבים פרשניים :מרחב לשוני ,מרחב פנומנולוגי ומרחב חברתי.
הראשון ,קורא את האדריכלות כמערכת תקשורת ועוסק בהתכוונות ההיגד האדריכלי ובשיבושו ,
השני קורא את האדריכלות כחלק מתפיסת האני ביחסו לעולם ,כניסיון לחשיפת משמעויות
אקזיסטנציאליות ופואטיות ואלו השלישי ,קורא את האדריכלות כפרקטיקה חברתית ומכאן גוזר
את משמעותה ותפקידה.
Every society, wrote Bernard Tchumi, is expecting architecture to reflect its ideas and
domesticates its deepest fears.
As Part of cultural practice, it is clear that the significance of making architecture
cannot be reduced just to its physical and functional aspects taken in their narrow
sense of the term. On the contrary, it is well recognized that the field of architecture
demands a conceptual framework in order to assist reveling its meaning. Furthermore,
architectural expressions should be interprets as a dictum with regard to human being

and the world surrounded him. Making architecture is never an innocent practice, as
the matter of fact; it is deeply involved with philosophy, as well as social and
ideological arrangements.
Ever since, the discipline of architecture has been sensitive towards changes occurring
in other fields of knowledge and activity, such as philosophy, science, art, sociology
and linguistic. Thus, it has been endowed with a critical-reflective discourse.
Moreover, it succeeded in creating and reflecting a variety of cultural trends and
motivating change ideas.
The objective of this course is to establish the foundations for a critical reading of the
architectural phenomenon, through three theoretical attitudes, three hermeneutic
spaces: linguistic, phenomenological and social. The first interprets architecture as a
communication system and discuss the intention of the architectural statement, as well
as the disruption of the system of representation. The second, interprets architecture as
part of the self-conception of the subject with respect to the universe, as an effort of
uncovering an existential and poetic meanings. The third interprets architecture as a
social practice, hence deriving its meaning and function.
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)נושאי הקורס (נתון לשינויים
: תיאוריה ואידיאולוגיה:1-2  שיעור:מבוא
 אידיאולוגיה וביקורת, תיאוריה מסורתית ותיאוריה ביקורתית,הצגת הקורס
, ולטר בנימין, בחלק זה נידרש להמשגה מבית מדרשם של קרל מרקס.האידיאולוגיה
. לואי אלת'וסר ומנפרדו טפורי, הרברט מרקוזה, תיאודור אדורנו,מקס הורקהיימר

א .שפה ומציאות:המרחב הלשוני
שיעור  3הסימן האדריכלי
המרחב הלשוני יוצא מתוך השקפה סטרוקטורליסטית ,השואבת מן הבלשנות
הסוסריאנית .נדון בפונקציה סמיוטית של אדריכלות במנעד בין דנוטציה לקונוטציה:
קוד ,אינדקס ,סימבול ,מבעד לכתיבתם של ז'אן מוקאז'ובסקי ,רולנד בארת ,אומברטו
אקו ורוברט ונטורי.
שיעור  4-6ייצוג בהפרעה
השקפה פוסט-סטרוקטורליסטית מזהה שיבוש ביחס בין השפה והעולם ומכאן,
באפשרות הייצוג .במסגרת זו נבחן מספר מודלים מושגיים .אדריכלות פוסטמודרנית
תיקרא מבעד למושג הסימולקרה של ז'אן בודריאר ,בעקבות ז'יל דלז ,נבקש לקרוא
אדריכלות דיגיטלית כפרקטיקה דיאגרמטית וכאופנים של שלילת הייצוג .עוד נדון במושג
הנשגב של עמנואל קאנט והפרשנות המאוחרת שנתן לו של ז'אן פרנסוואה ליוטאר,
כמבטאים כשל זה .הנשגב ויחסו לטראומטי ייבחנו מבעד למבני הנצחה וזיכרון .את
האדריכלות של קונסטנטין מלניקוב נקרא מבעד לתזת הכשל הסמיוטי של מנפרדו טפורי
ולמושג הסימפטום של ז'ק לקאן .בנוסף ,נבקש לפרש את האדריכלות של ברנרד טשומי
תוך שימוש בתורת הדיקונסטרוקציה של ז'אק דרידה ובהמשגה פסיכואנליטית.
ב .העולם והחוויה האנושית :המרחב הפנומנולוגי
שיעור  7קיום ,משמעות ,מקום
המרחב הפנומנולוגי ,מבית מדרשו של מדרשו היידגר ,קורא את קיום האדם כנטוע בתוך
העולם ,מבעד למושג 'ההיות שם ( ) Daseinואת האדריכלות כביטוי האינהרנטי העמוק
לכך ,אדריכלות מהווה אמצעי לחשיפת טבעם של הדברים .גישה זו משתקפת היטב גם
במושג 'רוח המקום' ( ) genius lociשל כריסטיאן נורברג-שולץ.
שיעור  8זהות וסובלימציה חמרית
מושג הרג'יונליזם הביקורתי של קנת' פרמפטון ותפיסתו של הממד הטקטוני-פרוזאי
כאפשרות להתעלות פואטית ,יודגמו מבעד לעבודתם של פרנק לויד רייט ,מיס ואן דר
רוהה ,אלוור אאלטו ,לואי קהאן ואחרים.

ג .היתכנות אוטונומית והמרחב החברתי
שיעור  9-10שאלת האוטונומיה
השקפה הרואה באוטונומיה אמנותית עמדה אתית מתחייבת ,בבחינת הפניית עורף
לעולם הדכאני והמחפצן ,ניתן למצוא בהגותם של הוגי אסכולת פרנקפורט ,בפרט,
בתיאוריה האסתטית של תיאודור אדורנו ובכתיבתו של הרברט מרקוזה .מימושה של
האופציה האוטונומית באדריכלות ,תוצג מבעד לכתיבתם של רודולף וויטקובר וקולין רו,
בפרשנותם את פלאדיו ולה קורבוזיה ,כמו גם כפרקטיקה אדריכלית סינטקטית אצל
פיטר אייזנמן .ולטר בנימין מציג גישה דיאלקטית יותר ביחס להיתכנות אוטונומית מבעד
למושג האיכות המישושית של האדריכלות .בעקבותיו ,נבקש לבחון מצבים אדריכליים
בהם מתבצעת אסתטיזציה של הפוליטי ופוליטיזציה של האסתטי.
שיעור  11-12מרחב ,חברה וכח
הדיון בחלק זה יבקש לסדוק את אשליית השקיפות והתמימות של המרחב .הנרי לפבר
מציג אותו כתוצר מרובד של פעולה חברתית הנושאת עמה רובד אינטרס ואלו מישל
פוקו ,מציג אותו כמחולל ומוציא לפועל מער כים אידיאולוגיים של הדרה ,משטור ,פיקוח
ודכאנות הסובייקט .במסגרת זו נבחן מרחבים פנאופטים ,הטרוטופיים ודימוקרטיים.
שיעור  13סיכום
בשיעור זה נסכם את הדיון עם רעיונותיו של פרדריק ג'יימסון בדבר הפוליטיקה של
האוטופיה והמרחב האליגורי.
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