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, למעשה. כולל בתוכו גם שוליים שבהם יכולה לצמוח תרבות אלטרנטיביתכל מרחב אורבאני 

רסה אליטיסטית יותר של או ג עשויה להיות שמתפתחת באזור השולייםתרבות צרכנית 

.  תרבות המיינסטרים או תרבות הנגד שמגדירה את עצמה כמנוגדת לתרבות המיינסטרים

גם אם , שקשורים לאקט של התנגדותהמחקר הנוכחי יתמקד  באותן צורות של חיי הלילה 

 מבדילה את אלטרנטיבית" עצמאית" ננסה לבחון כיצד צרכנות . התנגשות זאת אינה מודעת

, התזה שלנו תהיה כי אומנם.  של הנוערטיביות של חיי הלילהפורעצמה מתוך הצורות הקור

הנטייה אך  דותהאלטרנטיבות של חיי הלילה אכן קיימות בשוליים ומספקות דוגמאות של התנג

-מסחריים  על ידי המנגנון של חיי לילה , שוליים לשולי,דחיקתן הצידההנוכחית היא 

  . קורפורטיביים מתפשטים

  

מסיבות . מם הפיזיועל מנת לנתח את חיי העיר האלטרנטיביים חייבים קודם כל לבחון את מיק

חיי לילה  )עוד ות כלכלירצון להישרדות, כגון כוח קנייה מועט של הצרכנים(רבות 

הרחק מהמרכז ,  קרובות מתרחשים גם בשוליים הגיאוגראפייםלעתים,אלטרנטיביים 

 חבר מךא.  השוליים החברתיים והגיאוגרפיים חופפים בינם לבין עצמם.האורבאני הנוצץ

הוא מכונן ,  הוא הרבה יותר ממרחב פיזישל צעירים ובני הנוערחיי לילה אלטרנטיבי של  

קיום .  מהווים חלק חשוב של סדר גיאוגראפי וחברתישוליים.  אולוגיתיידחברתי ומוגדר א

 למרכז פךהלהימחר  יכול ,יוםים הימרחב של שול.  להיפךשוליים הכרחי למען קיום המרכז ו

- ייה תת להיות המרכיב המכונן בבנךמרחב אלטרנטיבי לעתים הופ.  במסגרת תרבותית חדשה

תים מספקים קרקע פורייה לצמיחת אידיאולוגיות שוליים לע. תרבות ובכינון הזהותה

 או תיותקהיל, שונה מהזהות הדומיננטית האחידהה יבות לזהותיההתנגדות שכוללות מחו

  .  עם מיקום גיאוגראפי מסויםהדוק גם קשר נדה מלכדת ו'אג

  

  :התנגדותרטגיות טים בסיסים של אסוגי סניתן להבחין בין שנ

,  לקפיטליזם וגלובליזציה,בעלת ממדים פוליטיים,  מודעתתאסטרטגיה של התנגדו  .א

 או תנועות אקולוגיות,  למשל. של הנועררכנותצשליטת חברות גדולות בחיי הל

 מהוות התנגדות פוליטית תרבותיות שתומכות בשחזור תרבות לוקאלית- תנועות אתנו

  .לחיי העיר המודרנית



 הצרכנות השולטת ת מיקרו של התנגדות לתרבות אסטרטגי–התנגדות פרגמאטית   .ב

וארדינג כתוצאה של ביקורת סמויה של סדר ב-חוקרים רואים סקייט,כך. ולמשמעת

 להפיכת  הבוארדינג  מביא- לעתים  הקרימינליזציה של סקייט. אורבאני מודרני

 על הזכות להחליק על הסקטים בחלקים שונים מחליקים יחידים לצוותים  שנאבקים

 . של העיר

  

ניתן לראות . ים על ההגדרה המחודשת של המרחב האורבאניאנשים בשוליים נאבק

בהיסטוריה של הערים והחיים האורבאניים התפתחות האינטראקציה בין הפרויקט האורבני 

חיי לילה אלטרנטיביים של הנוער במידה .  בין משמעויות וחזונות אלטרנטיבייםהמסחרי ל

 השוליים .פרועהו ת משמעתחסר,  אוטנטית,תחופשי, רבה נובעים מתשוקה לעיר אחרת

, חוץ לתחום השפעת העסקים הגלובאלייםלויסות עצמי מומייצגים את הרצון לאוטונומיה 

נן זהויות וחיי לילה אלטרנטיביים מאפשרים לקבוצות שוליים שונות לכ. המשטר והתכנון

  .ומשמעויות חדשות

  

המרחב הכאוטי ולא . יות בגיוון והיעדר מוסכמות פורמאלטיביים מתאפייניםנחיי לילה אלטר

כאן מתרחש . תוכו אוסף חפצים מוזרים וחריגים שנופלים מהסדר הרשמייציב שכולל ב

הקרנבל במובן הבכטיאני של המונח שבמסגרתו התפקידים החברתיים נהפכים וגבולות של 

 המקומות האלטרנטיביים ,שולט בהםהלמען הגיוון והשוני . התנהגות נורמטיבית נפרצים

ולו בר (הם מתאפיינים ברצון , לקבוצות מרגינאליות שונות" כור חיתוך"לעיתים מהווים 

 הולכת הבנערים רבים מגיעים לשוליים בעקבות אכז. לסולידריות ותחושת היחד) חלוף

שייכות אלטרנטיבית  שמילת מפתח בה המיינסטרים  ומנסים ליצור תחושת  מתרבות וגוברת

 צעירים רבים עוזבים את .ודאות בתחומי התעסוקה והדיור-לאור אי.  א אוטנטיותהי

קהילות של -מודרנית על מנת ליצור מיניהצרכנית התרבות ההאינדיבידואליזם ההדוניסטי של 

הריטואלים של מקומות אלטרנטיביים קשורים פחות לסגנון המסחרי . אוטנטיות וסולידריות

סגנונות ,  כמו מיעוטים אתניים–תרבויות מיוחדות -בתתבתרבות המיינסטרים ויותר 

   . פאנק- תרבויות של גות ופוסט- תת, מוזיקאליים אלטרנטיביים

  

 בשוליים מתקיימים גם נורמות, קשרים חברתיים ורגשיים ותחושת האחדותלבנוסף , כמובן

במקביל .  ת גם היררכיה אלטרנטיבית וצורות הדרה שונותקיימ, חברתיות וסגנונות מיוחדים

. התרבותי-בשוליים יש צורך בהון תת, להון התרבותי הדרוש לצריכה בתרבות המיינסטרים

יינסטרים זאת של תרבות המ: מבחינה זאת ניתן להצביע על ההקבלה בין צורת שתי המערכות

לתרבות השוליים יש גם מאפיינים , כפי שצוין לעיל,  אם כי.וזאת של תרבות השוליים

 מתרבות מרגישים ניכורם מאפשרים לה להציג אלטרנטיבה עבור אלה שייחודיים שבעצ

 "ההמרה "ךלעומת ער, "שימוש"שוליים מתאפיינים בדגש על ערך ה, בין היתר.  המיינסטרים



, באפשרויות רחבות יותר ליוזמה אישית, המסחרית והשוק הגלובאלי" ההמרה"ערכי 

 ;בעדיפות שניתנת לסגנון על פני רווח , ליצרנים וספקיםםבגמישות של היחסים בין צרכני

עסקים קטנים . פיקוח כצורת הסדרה וויסות עצמיבחשיבות גדולה יותר של אוטונומיה ו

,  גם יחדעימות ודיאלוג,  בשוליים משקפים יצירתיות תרבותית ורצון לחידוששצומחים

 דמוקראטייםם הם ג,  לצרכנים וספקיםמפתחים קשרים קרובים יותר בין יצרנים

מכוננות את תרבות המיינסטרים של חיי לילה ואינטגרטיביים יותר מאשר חברות גדולות ש

  .של הנוער

  

ניתוח חיי הלילה של הנוער השייך לתרבות המיינסטרים מצביע על קיום סגנונות והתנהגויות 

שוליים . ) למועדוניםהעל ידי מדיניות כניס, בין היתר, שמחוזקות(נורמטיביות ומקובלות 

גמישות .  שלא מוסדר באותה המידה כמו המרחב במרכז, וים אפשרות למרחב גמיש יותרמהו

, תית משלו והיררכיה חברבמרחב זה התפתחו יחסי כוח. סדר-רות או איי חאומרתיתר אינה 

. יימים בשולייםקבמערכת הקודים ה.בדרך כלל מתאפיינת בגמישות יתראם כי היררכיה זאת 

  . יסות עצמי מאשר על הסדרה חיצוניתות על צורות של ומערכות הפיקוח יותר בנוי

  

תרבות המיינסטרים הקורפוראטיבית  זקוקה לקיום תרבות השוליים לשם הגדרה עצמית 

עולם תזה ל-תרבות השוליים שנתפסת כאנטיאך צורך זה מביא לתדמית השלילית של . שלה

המרכז ,  מרכז לשוליים ביןקיום והמאבק-בדיאלקטיקה הדו. המסודר והבטוח של המיינסטרים

 עוד  קבוצות מרגינאליות שונותמפתח חקיקה מגבילה שאמורה להביא לשוליים סדר ולדחוק

 יצירת פאניקה מוסרית –תרבותי - בין האסטרטגיות של פיקוח סוציו. לשולי השוליים, יותר

תהליך זה של . קרימינליזציה של החיים בשוליים, עידוד תחושות חרדה, סביב האחר

הוא הרסני עבור החברה בכללותה צמצום ודחיקת השוליים , התפשטות תרבות המיינסטרים

אקטיביזם ותמיכה בצורות ,  לכן. רפלקציהלמביא לצמצום הפוטנציאל החברתי לביקורת וו

  לעומתאלטרנטיביות של חיי לילה של הנוער כה חשובים לשמירה על מאזן ומשקל נגד

ברמת המדיניות . ל חיי לילה השולט בתרבות המיינסטריםוראטיבי המסחרי שפהמנגנון הקור

בני עידוד ערבוב של , לתמיכה בעסקים קטנים וביזמות, האורבאנית צדדים מכונים לביזור

 קהילות מכוונות לוקאליות  במרחבים ציבוריים ועידוד בניית שונים ותרבויות שונותגילים

  .יהיו צעדים בכיוון הרצוי

  

  

  

  

  

  


