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עדויות חזותיות מהוות מרכיב מרכזי ביכולת השיפוט המוסרית והפוליטית. התפתחויות 
ולוגיות בתחום התיעוד, יחד עם שכלול אמצעי ההפצה שלו, הביאו לכך שאירועים פוליטיים טכנ

נחשפים בפני צופים מרוחקים על בסיס יומיומי באמצעות מגוון רחב של דימויים ועדויות. העדות 
ליברלי אך לתפקיד הפוליטי -החזותית הוטמעה אמנם כיום בכלכלה ובתרבות של העידן הניאו

שים עמוקים שקשורים להתפתחות הספירה הציבורית בעידן המודרני. ההגות שלה יש שור
הפוליטית עצמה עשתה שימוש לא מבוטל בעדויות חזותיות: כך, קאנט הגיב למאורעות המהפכה 
הצרפתית, וירג'יניה וולף תיארה בפירוט את תגובותיה לתצלומים ממלחמת האזרחים בספרד 

גרייב. התגובות -תיבתה על התצלומים שצולמו בכלא אבוולאחרונה, ג'ודית באטלר הגיבה בכ
לדימויים אלה ולדימויים אחרים עוררו את הדמיון המשותף, הביאו לדיון בעקרונות אנושיים 

, ארגוני 70-אוניברסאליים ולגיבוש התשתית המוכרת של פוליטיקת זכויות האדם. מאז שנות ה
ו לאסוף ולהפיץ עדויות במסגרת הנחלה של החברה האזרחית, ובפרט ארגוני זכויות אדם, החל

אקטיביזם שיפוטי. בהמשך, ההתפתחות הטכנולוגית הביאה לריבוי נרטיבים מתחרים ולפיתוח 
 שיח מומחים המתבסס, למשל, על ניתוח דימויי לוויין ועל עדות פורנזית. 

ת החזותית במסגרת הסמינר נבקש לבחון כמה שאלות יסוד הנוגעות לתפקידה הפוליטי של העדו
בעידן שלנו. נשאל, בין השאר, מה ניתן ללמוד מהעדות החזותית על יכולת השיפוט שלנו? באלו 
אופנים עדויות חזותיות מהוות עוגן לפעולה פוליטית? כיצד ההתפתחות הטכנולוגית השפיעה על 
הפוליטיקה העדותית? והאם העדות החזותית אכן יכולה למלא את התפקיד הפוליטי שמיוחס 

פוליטיים והטכנולוגיים של העדות החזותית -לה? בסמינר נבחן את ההיבטים האסתטיים
באמצעות דיון בדוגמאות וקריאה בטקסטים של הוגים כגון לוק בולטנסקי, שושנה פלמן, שרון 
סלווינסקי, תומאס קינן, אייל ויצמן, אריאלה אזולאי, ז׳אק רנסייר ואחרים. נתעמק בתנאים 

ת התצורה של העדות החזותית ותפוצתה הרחבה ונלמד באמצעות מקרי המקדימים להתפתחו
 מבחן היסטוריים ועכשוויים על המנגנונים הבירוקרטיים להיווצרותה.
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