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 ד״ר אוהד לנדסמןשם המרצה: 
 39065-42מס׳ הקורס: 
 שקרים אמיתיים: לעג, בדייה ואמת בקולנוע המוקומנטרישם הקורס: 

 שם הקורס באנגלית:
True Lies: Mockery, Fiction and Truth in Mockumentary Cinema 

 
 אופן הוראה: שיעור

 ש״ש 2שעות שבועיות: 
 נ״ז 2נקודות זכות: 

 דרישות קדם: אין.
 

 מטרת הקורס:
הקולנוע המוקומנטרי הוא אחת מהצורות המוקדמות בהיסטוריה של הקולנוע המבקשות לחתור תחת 

אבחנות מדויקות בין תיעוד לבדיון. קולנוע זה התפתח מתוך שלל המסורות התיעודיות הקיימות וכתגובה 
ות של כל אחת מהן, הנחותיהן אליהן כדי לייצר סאטירה וביקורת על הקונבנציות האסתטי

האפיסטמולוגיות, והנאיביות שלהן בחיפוש אחר ייצוג האמת. במקום להעמיד פנים שהוא מייצג מציאות 
כמו הקולנוע התיעודי, הקולנוע המוקומנטרי מזייף, משקר, ומתחזה במכוון כדי להגיב בביקורתיות על 

מציאות. בקורס זה נתמקד בשלל סרטים העדפת אסטרטגיה תיעודית זו או אחרת כמפתח לייצוג ה
מוקומנטריים המתייחסים למסורות תעודיות מגוונות (התיעוד הפוליטי, יומן החדשות, התיעוד המוזיקלי, 
היומן האישי, הייצוג האנתרופולוגי) ונבדוק כיצד הם מאתגרים כל ניסיון להכיל את הקולנוע הדוקומנטרי 

ח כי סגנון מבטיח ידע ואמת. דרך התמקדות ברטוריקה בתוך מסגרות אסתטיות ספציפיות ולהני
הפארודית והביקורתית של קולנוע זה, יכירו הסטודנטים בערכן ומגבלותיהן של מסורות תיעוד שונות כגון 
קולנוע ההתבוננות הישיר, הסינמה וריטה, או הקולנוע האתנוגרפי, ויתחבטו באחת מהשאלות המרכזיות 

בי הקולנוע התיעודי: האם הגדרתו ניתנת בהתאם למבנה שלו או על פי אופן שמועלות כיום שוב ושוב לג
קליטתו על ידי הצופה? בקורס זה נעסוק גם במספר תצורות קולנועיות עכשוויות המשיקות בהנחותיהן 

דרמה או הקולנוע ההיברידי, ונבחן כיצד גם הן מייצרות שיח ביקורתי -לקולנוע המוקומנטרי, כמו הדוקו
וריטה של הקולנוע התיעודי. הקורס יציע כי ניתן להבין מוקומנטציה לא רק כלעג בדיוני אלא גם על האוט

כאסטרטגיית תיעוד המייצרת טענות אמת לגבי המציאות באופן המניח את מקומם הבלתי מבוטל של 
 הסובייקטיביות והבדיון בתהליך ייצוג ההיסטוריה בקולנוע. ההרצאות תלוונה בקטעי סרטים.

 
In this course we will focus on a variety of mockumentary films that adhere to different 
documentary traditions (political documentation, newsreel, musical documentary, the 
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diary film, the anthropological representation, etc.) and will examine how they challenge 
any attempt to contain the documentary cinema in specific aesthetic frameworks and to 
pre-suppose that style guarantees knowledge and truth. By focusing on the parodic and 
critical rhetoric of this cinema, the students will acknowledge the value and limits of 
different traditions like direct cinema, cinema verite, or anthropological cinema, and will 
question: do we define documentary cinema by its structure or by the way it is 
understood according to the viewer? In this course we will also deal with a few 
contemporary cinematic structures that share similar properties with the mockumentary, 
like the docu-drama or the hybrid documentary, and will explore how those create as 
well a critical discourse on the authority of documentary cinema. This course will offer 
that mockumentation is not merely a fictional mock-up, but also a valid documentary 
strategy that creates arguments of truth-value about reality, in a way that presupposes 
the irrefutable place of subjectivity and fiction in recreating history in cinema. Lectures 
will be accompanied by screening clips from films. 
 

 פריסת השיעורים:
 

 מי מחקה את מי? -מבוא: הגדרות מתחזות ומאפיינים מבלבלים שיעור ראשון: 
 

), "קאטפיש" (הנרי גו'סט ואריאל שולמן, 1957קטעים מתוך: "קציר הספגטי השווייצרי" (בי בי סי, 
 )2010ה דרך חנות המזכרות" (בנקסי, ),  "יציא2008

 
 "החוזה המוקומנטרי": מקומו של הצופה בהגדרת הקולנוע התיעודישיעור שני: 

 
 )2006" (גארי ברנס וג'ים בראון, , Radiant Cityקטעים מתוך: "

 
 קריאה:

Lebow, Alisa. “Faking What? Making a Mockery of Documentary.” F is for Phony: Fake 
Documentary and Truth’s Undoing. 223-227. 

 
 קריאת רשות:

Eitzen, Dirk. “When is a Documentary: Documentary as a Mode of Reception.” Cinema 
Journal 35:1, 1995. 81-102. 

 
 e RockumentaryThמוקומנטציה של תהליך העשייה והאסתטיקה של תיעוד הופעות: שיעור שלישי: 

 
; "הואלס האחרון" 1967), "אל תביט עכשיו" (פנבייקר, 1984קטעים מתוך: "ספיינל טאפ" (רוב ריינר, 

 )1970" (האחים מייזלס, Gimme Shelter), "1978(מרטין סקורסזה, 
 

 קריאה:
Telotte, J.P. “Scorsese’s ‘The Last Waltz’ and the Concert Genre.” Film Criticism 4:2 



3 

(1979): 9-20.          
 שיעור רביעי:

 יומן החדשות המפוברק והבדיון העובדתי
 

מתוך "האזרח קיין"  News on the March); 1969קטעים מתוך: "קח את הכסף וברח" (וודי אלן, 
 )1983), "זליג" (וודי אלן, 1942(אורסון וולס, 

 
 קריאה:

McClure, Kevin and Lisa Laidlaw McClure. “Postmodern Parody: Zelig and the 
Rhetorical Subversion of Documentary Form.” Qualitative Research Reports in 
Communication (Fall 2001): 81-88. 

 
 פעמים בשניה": היומן האישי והתיעוד העצמי 24"אמת שיעור חמישי: 

 
 דק') 14, 1974(מיטשל בלוק,  No Lies), 1967וך: "היומן של דייויד הולצמן" (ג'ים מקברייד, קטעים מת

 
 קריאה:

Latham, Jonathan. “Your Life is Not a Very Good Script: David Holzman’s Diary and 
Documentary Expression in Late 1960s America and Beyond.” Postscript 2007 (26:3). 

 
 העשייה הקולנועית כמעשה בדייה: אתנוגרפיה רפלקסיבית על המדיוםשיעור שישי: 

 
 )1995(פיטר ג'קסון,  Forgotten Silver), 1973(אורסון וולס,  F is for Fakeקטעים מתוך: 

 
 קריאה:

Benamou, Catherine. “The Artifice of Realism and the Lure of the “Real” in Orson 
Welles’s F for Fake and Other T(r)eas(u)er(e)s”. F is for Phony: Fake Documentary and 
Truth’s Undoing. Eds. Alexandra Juhasz and Jesse Lerner. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2006. 143-170. 

 
 קולנוע אתנוגרפי ואתיקה במסגרת הקולנוע המוקומנטרישיעור שביעי: 

 
 )2006'), "בוראט" (לארי צ'ארלס, 1932קטעים מתוך: "אדמה ללא לחם" (לואי בונואל, 

 
 קריאה:

Torchin, Leshu. “Cultural Learnings of Borat Make for Benefit Glorious Study of 
Documentary.” Documentaries: Film & History 38:1 (53-63). 
 

 
 פנמנולוגיה של אימה והאסתטיקה של המצלמה הדיגיטליתשיעור שמיני: 

 
), "פרויקט המכשפה מבלייר" (דניאל מיריק 2007] (ז'אום בלגוורו ופאקו פלזה, RECקטעים מתוך: [
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), 2008), "קלוברפילד" (מאט ריבס, 1980ודטו, ),"שואה קניבלית" (רוגרו דא1999ואדוארדו סנשז, 
 ).2007"פעילות על טבעית" (אורן פלי, 

 
 קריאה:

Tyron, Chuck. “Video from the Void: Video Spectatorship, Domestic Film Cultures, and 
Contemporary Horror Film.” Journal of Film and Video 61:3 (Fall 2009): 40-51. 

 
 " וההבניה המלאכותית של אסתטיקת הריאליזם95"דוגמה תשיעי:  שיעור

 
), "ג'וליין דונקי 1998), "האידיוטים" (לארס פון טרייר, 1998קטעים מתוך: "החגיגה" (תומס וינטרברג, 

 )1999בוי" (הארמוני קורין, 
 

 קריאה:
Gaut, Berys. “Naked Film: Dogma and its Limits.” Purity and Provocation: Dogma 95 
eds. Matt Hjort and Scott McKenzie.   

 
 בין בדיון למציאות -הקולנוע ההיברידי החדש שיעור עשירי: 

 
), "בחדר של ונדה" (פדרו קוסטה, 2009(קסטיינג טיילור ואיליזה ברבש,  Sweetgrassקטעים מתוך: 

2000( 
 

 קריאה:
Landesman, Ohad. “In and Out of this World: Digital Video and the Aesthetics of 
Realism in the New Hybrid Documentary.” Studies in Documentary Film 2:1 (2008): 33-
45. 

 
 מציאויות אלטרנטיביות: הקולנוע המוקומנטרי ההיפותטישיעור אחד עשר: 

 
 )1965מה" (פיטר וואטקינס, קטעים מתוך: "משחק המלח

CSA  ,2006), "מותו של נשיא" (גבריאל ריינג', 2004(קווין ווילמוט( 
 

 קריאה:
Mills, Brett. “Days of Future Past: Documenting the Future.” Journal of British Cinema 
and Television 8:1 (2011): 81-98. 

 
 אנימציה מוקומנטריתשיעור שנים עשר: 

 
 ,"Ski Jumping Pair - Road to Torino), "1989קטעים מתוך: ״קירצ׳ר קומפורטס״ (ניק פארק, 

 )2007" (אש ברנון וכריס באק, Surf's Up״
 

 קריאה:
Formenti, Cristina. “When Imaginary Cartoon Worlds Get the “Documentary Look”: 
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Understanding Mockumentary Through Its Animated Variant.” Alphaville: Journal of Film 
and Screen Media 8 (Winter 2014). 

 
 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
 )85%בחינה מסכמת (

 )15%נוכחות והשתתפות (
 

 מקורות ביבליוגרפיים לקריאות חובה:
 

Hight, Craig. Television Mockumentary: Reflexivity, Sature and a Call to Play. 
Manchester University Press, 2011. 
 
Hight, Craig, and Janet Roscoe. Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of 
Reality. Manchester: Manchester UP, 2002. 
 
Juhasz, Alexandra and Jesse Lerner, editors. F is for Phony: Fake Documentary and 
Truth’s Undoing. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2006. 
 
Miller, Cynthia. Too Bold for the Box Office: The Mockumentary from Big Screen to 
Small. Scarecrow Press, 2012. 
 
Rhodes, Gary, and John Parris Spring, editors. Docufictions: Essays on the Intersection 
of Documentary and Fictional Filmmaking. Jefferson, N.C. and London: McFarland, 
2006. 
 

 
 מקורות ביבליוגרפיים לקריאת רשות:

 
Francke, Lizzie. “When Documentary is Not a Documentary.” MacDonald and M. 
Cousins, eds. Imagining Reality: The Faber Book of Documentary. Faber and Faber, 
London: 1996. 

 
Hight, Craig. “Mocking Silver: Re-Inventing the Documentary Project (or Grierson Lies 
Bleeding)” Continuum 11:1, 1997. 

 
Kerr, Paul. “F for Fake? Friction over Faction.” Andrew Goodwin and Garry Whannel 
(eds). Understanding Television, Routledge, London: 1990. 

 
Nichols, Bill. Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture. 
Indiana University Press, Bloomington: 1994. 
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Paget, Derek. No Other Way to Tell It: Dramadoc/Docudrama on Television. 
Manchester University Press, Manchester: 1998. 

 
Prince, Stephen. “True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory.” Film 
Quarterly 49:3. 27-37. 

 
 

Rosenthal, Alan, ed. Why Docudrama? Fact-Fiction on Film and TV. Southern Illinois 
University Press, Carbondale: 1999. 

 
 

 :דרישות הקורס
 נוכחות, השתתפות, בחינה מסכמת

 
 : הרצאות, הקרנות וקריאות החובה.חומר מחייב למבחן

 
 
 
 


