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-לנחתו שמרנותלסיביות, אפלסנטימנטליות, להמושג נוסטלגיה מעורר אסוציאציות במובנו הקלאסי, 

 – מודעת, מיליטנטית, פוליטית ורדיקלית –מסוג אחר  בשנים האחרונות מתהווה נוסטלגיהואולם, . רוח

מן החלום המביטה אל העבר לשם תיקון העתיד. צורה חדשה זו עשויה להיות תולדה של ההתפכחות 

של תחושת השבר המעמיק המאפיין את החברה הישראלית מאז או , 'קץ ההיסטוריה' עידן האוטופי של

 מלחמת יום הכיפורים והתמוטטותה של הלאומיות הנאיבית. 

לעיתים באופנים גם אם פוליטית בישראל )-הניכרת בכל קצות הקשת החברתית ',נוסטלגיה'ה

לפתח /או בניסיונות השונים לשוב למודרניזם וית: בעשייה היצירתביטוי גם די באה לי ,(מנוגדים לחלוטין

שעיקרה חזרה  – במערכה המתנהלת בבתי הספר לאמנות, במוזיאונים ובתקשורת, ומודרניזם חדש

 יותר. , לעיצוב ולאדריכלות היה מקום ברור ואולי אף יציבאמנותלבו  'ישן'לסדר ה

תופעה זו  ות את ראשיתה שליתן לזהנבפרט,  תיאוריה הביקורתיתוב ,במדעי הרוח והחברה

שדות של להבנייה מחודשת נועות רעיוניות החותרות במהלכו התבססו ת ;'post'-משבר שחולל עידן הב

מקור הישגיו לעל המודרניזם  במקרים אלו הופךמתוך שאיפה להמשכיות היסטורית.  ,ציפלינרייםסדי

 . 'חזרה'ל או יעד, סמל לעולם אבוד שדורש רסטורציה חבורשואפים ל ראשוני אליו

ביקורתיים, -יד הגותיים-להציע מאמרים אקדמיים, כתבימוזמנים חוקרים, הוגים, יוצרים ואמנים  

מושג תיקי עבודות ותערוכות וירטואליות של יצירות מקור לפרסום בגיליון זה. על החומרים להתייחס ל

. בפרט בישראל של העשור האחרוןאופני הופעתו בעולם העכשווי ולגלגוליו ולמקורותיו, להנוסטלגיה, 

 
The term Nostalgia is often associated with sentimentality, passivity, conformity, conservatism, 

and bourgeois satiation. Yet in recent years nostalgia of a different kind emerged – self-aware, 

militant, political and radical – that fixes its sights on the past for the redemption of the future. 

This new kind of nostalgia arises from the growing sensation of disillusionment with the “End 

of History” era, or the expanding rupture that characterizes Israeli society since the Yum-

Kippur War and the collapse of “naïve” nationalism. 

   This ‘Nostalgia’, which manifests throughout the Israeli socio-political spectrum (albeit in 

often contradictory ways), is increasingly evident in art and creative works: in attempts to 

restore and/or formulate a ‘new’ modernism, and in the struggle within art schools, museums 

and the media that is centered on a return to the ‘old’ order in which art, design and 

architecture possessed a clearer and perhaps more tangible position. 

 In the intellectual discourses of the humanities and social sciences, and especially within 

Critical Theory, this phenomenon manifested with the emergence of new intellectual 

movements, which, in reaction to the deep crisis of the ‘post-‘ era, seek historical continuity in 

reestablishing the destabilized disciplinary fields. In these instances modernism and its 

achievements is sought after as a source for regeneration, a destination for a ‘return’, or as the 

symbol of a ‘lost’ world that calls for restoration.  

 Researchers, thinkers, authors and artists are invited to propose research papers, 

essays, reviews, portfolios and virtual exhibitions, for publication in this issue. The materials 

should relate to the concept of Nostalgia, its sources, transformations and manifestations in 

the contemporary world, and especially in Israel of the last decade.  

 



 

ן ו  נושאים אפשריים לדי

 ( מושג הנהייהSehnsuchtבפילוסופיה ) 

 הסיטואציוניזם הבינלאומי 

 ( אוסטלגיהOstalgie)  בקולנוע ובשאר

 המדיה 

 אופנהוב עיצובאדריכלות, ברטרו ב 

 מסע והיזכרות 

 היתותנועת החזרה בתשובה והשפע 

 ת העבראשינוי, שבר ובבו 

 חברת המהגרים והגולה 

 נוסטלגיה ומודרניזם: בין מאבק לשיבה  

  :מקום ונפשנוסטלגיה 

 נוסטלגיה: אספנות ושימור 

 נוסטלגיה: ממסד וחתרנות 

 נוסטלגיה: רומנטיקה וקיטש 

 נוסטלגיה: זיכרון, כוח וזהות 

 נוסטלגיה ומחאה חברתית 

 יה, לאומיות ולאומנותנוסטלג 

POSSIBLE SUBJECTS FOR DISCUSSION  

 The Concept of Yearning (Sehnsucht) 

in Philosophy 

 The International Situationism 

 Ostalgie in Cinema and Other Media 

 Retro in Design, Fashion and Culture 

 Journey and Remembrance 

 The “Repentance” Movement (Ha’zara 

Be’tsu’va) and its Influence 

 Change, Rupture and the Image of the 

Past 

 The Immigrant Society and the 

Diaspora 

 Nostalgia and Modernism: Between 

Assault and Restoration. 

 Nostalgia: Place and Spirit 

 Nostalgia: Collections and 

Preservation 

 Nostalgia: Institutionalism and 

Subversion 

 Nostalgia: Romanticism and Kitsch 

 Nostalgia: Memory, Power and Identity 

 Nostalgia and Political Protest 

 Nostalgia, Nationality and (extreme) 

Nationalism 

 
 

גיש חומרים לפרסום יד ותיקי עבודות ישלחו באופן אישי. המעוניינים לה-הנחיות להגשת כתבי

. ניתן pht@bezalel.ac.il -במייל  ,מתבקשים להודיע על כך בהקדם לרכז המערכת נעמן הירשפלד

  .1111 אוקטוברל 1עד לתאריך להציע חומרים לגיליון זה 

 

Instructions for the submittal of materials will be sent individually to those interested. 

Those interested in publication are asked to notify the editorial coordinator Mr. 

Na’aman Hirschfeld as soon as possible at: pht@bezalel.ac.il. Please notice that the 

deadline for the submission of materials is October 1st 2011.  
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