
 
  

  
  

    
  

  
  

 1989מאמר זה משנת . ון פיסק הינו חוקר תקשורת ותרבות פופולארית ותיק'ג :ביקורה של מדונה בארץלרגל 

  .209-223עמודים ', כרך ב, "תקשורת כתרבות"מקראה בתורגם לעברית וניתן לעיון במלואו 

  ון פיסקון פיסק''י גי ג""מדונה עפמדונה עפ

אנדי  לאמן הפופמדונה השוואה בין בפתח מאמרו עורך פיסק 

והיה עליהם לנסות לחדש כדי ,  הגיעו ממעמד נמוך שניהם:וורהול

כאשר , ארט- מוסיקה פופולארית ופופ-לשניהם קשר לפופ. להצליח

לשניהם ". תרבות נמוכה"ו" תרבות גבוהה"הרצון הוא להראות כי אין 

, הן ביצירותיהם והן מבחינה אישית, עניין בפרסום ובפרסום עצמי

שניהם ). תיעוד חייהם(כאשר הגבול בין הפרטי והציבורי מטשטש 

 מפעל -הפכו לבעלי שליטה במדיה דרכה ביטאו את רצונם בעושר

 .וחברת ההפקות של מדונה" material girl"ההדפסות של וורהול מול 
שלה הדמיון . גבריתמת פנטזיה נראה לרוב כאילו שמדונה מגל

 ם שלה לגברים בקליפים שלה ההסדיסטית והכפיפות  מונרולמרלין

אין זה נכון לראות במדונה דוגמא אך . נגדה" ראייה מפלילה"לכאורה 

רואות  ש נערות צעירותמנצלתש, הקפיטליסטיתלתעשיית הפופ 

אם המעריצות בוחרות לצפות ולצרוך באופן פעיל את . מודלבמדונה

החומקים , הרי שבדימוי שלה חייבים להיות פערים, טוען פיסק, מדונה

שלה להפיק  ומאפשרים לקהלים  הגמוניתמשליטה אידיאולוגית

יש לנתח . המתקשרות לחוויה החברתית שלהםחתרניות משמעויות 

, עויות שמפיקות המעריצות ממדונה את המשמיאתנוגראפבאופן 

ניתוח .  של שיריה2 וטקסטואלי סטרוקטורליסטי1סמיוטיניתוח ולבצע 

תרבותי יגלה את אופן בנייתה של האידיאולוגיה הדומיננטית אל תוך 

מאפיינים והן את ה, הטקסט

, המאפשרים ליצור קריאות מתדיינות

  .מתנגדות או חתרניות לאידיאולוגיה זו

 המוטבעת בסובייקט בפטריארכליותמדונה נאבקת באופן מובהק 

יכולה לעזור " פשוט עצמה"העובדה כי היא . שלה עצמה כאישה

להתמודד עם הקושי שחוות בנות במציאת זהות מינית שתיתפס 

 ולא בהתאם לאינטרסים של ,נטרסים שלהםכמעוצבת בהתאם לאי

ללא צורך , גופני מעצמה- נהנית באופן מינימדונה. "הזכר השליט"

חשיפת הטבור שלה היא בחירה בחלק בגוף הנשי . בגבר

היא  .כ איבר מיני לתועלת הזכר"שהפטריארכיה איננה רואה בו בד

  כשהיא טוענת , גם גוזלת את ההנאה וגם את המציצנות הזכרית

                                                
 .או מערכות סימנים בתרבות סימנים היא חקר ה-סמיוטיקה  1
, דיכוטומיים, שמאורגנים כמבנה בעל ניגודים בינארייםהתרבות היא מערכת של סימנים , לפי הגישה הסטרוקטורליסטית 2

 . של החשיבה האנושיתיהאוניברסאלשמשקפים את טבעה 

  קוויריתקווירית' ' עע
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, מדונה מכחישה את הקריאה הגברית. ר שלה מבין מאה אחריםיא יכולה לזהות את הטבושה

, שגברים רבים מתקשים להתמודד עם המיניות המתפרצת, ייתכן שזו הסיבה. ושמה אותה ללעג

 . שלה, ואולי המסרסת
אוהבים אותה ". נפילת השנה"אך גם במקום השני כ, "זמרת השנה" היא דורגה כ1986בשנת 

אשר , תפטריארכאליי לאישה בחברה אופיינמצב כפול שאינו ,  או ששונאים אותה מאדמאד

-זונה או מלאך-בתולהשל בינאריים מנוגדים מבינה את האישה רק במונחים 

 בו את תואר הבתולה -"Like a Vergin"מדונה מתייחסת לכך בקליפ ל. שטן

ת הצלבים היא א; נושאת נקבה פעילה מינית) "מדונה"פירוש השם  (הקדושה

מחליפה בין שמלה שחורה ; לובשת על חזה כמעט מעורטל או על טבור חשוף

ת מן ההמשגות כל זאת כדי לשחרר את האיקונוגרפיה הדתי, לבנהו

בשיר עצמו יש .  וליצור לה משמעויות משל עצמההבינאריות של החברה

, אהבה מינית, דת: הנוגעים לארבעה תחומים, משחקי מילים יצירתיים

סופרמרקט "הפכה ל" בתולה"ה. תאורבאני" חכמת רחוב"אהבה רומנטית ו

הלכה "בתולה בענייני האהבה והבתולה ש, בתולה מינית, בתולה דתית:  של משמעויות"סמיוטי

    . ברחובות" לאיבוד

חסרות את הדמיון והיצירתיות " תואמות מדונה"שלפיה , הסברה

מתעלמת , "אחרי העדר"והן פשוט הולכות , להןלעיצוב סגנון אישי מש

למקור מתחברות מן הנקודה שבאמצעות אימוץ הסגנון של מדונה הן 

 השליטה במראה הוא אמצעי להבניית קשרים וזהות .של כוח

מדונה מתמידה .  והשליטה בהםחברתיים

בפרודיה שלה על ייצוגים קונבנציונאליים של 

 האופן שבו הם עלאלא גם , שיים הנ הסטריאוטיפיםעלולא רק , נשים

. שליטה מלאה הן בדימוי והן בתהליך יצירתובכך היא מבטאת : נוצרים

סחורות התעשייה ,  הסגנוני של אופנת הרחוב שהיא מייצגת'בבריקולז

-ו" ווג"בקליפים ל. הקפיטליסטית עוברות טיהור והופכות למסמנים

"Material Girl "מנויות לקעקוע הטקסט מספק לקוראים שפע של הזד

. תוך הכרה אירונית בנוכחותה בתוך הייצוג, האידיאולוגיה הדומיננטית

ואן 'ג, המושפעים ממרלן דיטריך, )סימולקרום(של מדונה הוא אוסף דימויים תרבותיים " אני"ה

  .  קרופורד ומרלין מונרו

איך , א נראיתשכן היא כוללת את איך שהי, זוהי תפיסה מורכבת. לחשיבות המבטמדונה מודעת 

בעצם שליטתה ו, היא חוטפת את השליטה במבט מהזכר. ואיך אחרים רואים אותה, שהיא רואה

היא מוכיחה כי לשליטת הנשים במבט יש חשיבות מכרעת ליכולתן להשיג שליטה , בכל המבטים

מדונה מציעה למעריצותיה גישה לכוח  בכך. תהפטריארכאליבמשמעויות במסגרת החברה 

  . רתיסמיוטי וחב

  

  

  

  

  

  



  

  

   
  
  
  
  
  
  

  ר רז יוסף" דשל ה "לסביים בקולנוע הפופולארי-ייצוגים הומו " הקורסמתוך 
  אוניברסיטת תל אביב, החוג לקולנוע וטלוויזיה

  

הוא מתייחס לכל תשוקה או .  הקשת של הומוסקסואל ושל גייהוא מושג שמרחיב את )Queer( קווירה

הקוויר ישבור או ייצא נגד החלוקה הבינארית בין הומוסקסואל לבין . זהות שהיא אנטי הטרונורמטיבית

היא . היא לא קבועה. הקוויר יצביע על הנזילות של התשוקה המינית. )או בין לסבית לסטרייטית( הטרוסקסואל

 יסטרייט BDSMגם . כל מה שהוא מחוץ לנורמטיבי. ם סטרייט יכול להיות קווירג. לא יציבה בגוף או בתרבות

  .היא קווירמטיבעה פאנסקסואליות . קוויריכול להיחשב כ

לחשוף את ההדחקות . לחפש את הקוויריות אצל הסטרייטהיא  ות של התיאוריה הקוויריתהמטראחת 

  .לפרק את התרבות הסטרייטית מבפנים. הטרוסקסואלית-ייטיתרטהמיניות הסמויות בתוך התרבות הס

זהות מינית היא  .ד הרעיון שתשוקה מינית זה נתון ביולוגי נגתא יוצאי ה-אחד הדברים החשובים בקוויר 

. הקוויר הוא קונסטרוקציוניסטי. זו לא תכונה טבעית אלא תכונה נרכשת. בעצם הבניה תרבותית חברתית

הזהות גורס שכלומר . הותניקוויר הוא אנטי מ. הבנייה תרבותיתהוא הכל . הבנייה תרבותיתמדבר על כלומר 

   .חברה=שיח= התרבותהיא תוצר של אלא ,  אינה נקבעת על סמך גורמים גנטיים או ביולוגייםהמינית

  . הוא הפילוסוף מישל פוקו"קוויר"התיאורטי למונח בסיס ה

 

 הלסבית המעונבת, מריתש

  )מס בתרגום לקוויריתאדאשל סקוט " דילברט("
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אקדמיה

נקעתי את היד אמש 
עם השלט של 

 .הטלוויזיה

ניסיתי להעביר ערוץ 
ולהגביר את הווליום 

 .בו זמנית

הטיפול  בסוף 
 .קבלתי ביסקוויט

 ?מי הרופא שלך, וואו

עמק  ,מרכז הגאהבהגאה המרפאה 
 יזרעאל

לה של נותרה לנו כמות גדו
. חולצות גאות מהמצעד

 ןלתרום אות תיהחלט
 .לנזקקים

אבל מה אם 
הנזקקים לא ירצו 

 ל אותן בגלללבוש
  ?סיסמאותה

  .אה
 .לא חשוב

 עמק יזרעאל ,מרכז הגאהב


