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פוליטיקה דרך העדשה: קולנוע ודיקטטורה  
 Politics through the Lens: Totalitarism and Cinema

פרופ' דנה אריאלי 

מספר הקורס: 35442 
קורס בחירה עיוני  
4 נ"ז 
אין דרישות קדם 

תיאור הקורס: 
כיצד מטפל הקולנוע בהיסטוריה? כיצד הוא מטפל באלימות? מה ניתן ללמוד מהקולנוע 

על דיקטטורות? מדוע נושא זה מעסיק כל כך הרבה יוצרי קולנוע? מדוע הצופים נמשכים 
שוב ושוב לנושאים אלו? מהם הזאנרים באמצעותם עוסקים בנושא הזה? כיצד משמרים 

זיכרון?  
בקורס זה נבחן מכלול עצום של שאלות העולות מקשרי הגומלין שבין דיקטטורה לבין 
יצירה. נתבונן בסרטים שנוצרו בין שתי מלחמות העולם או בעקבותיהן בתגובה לאחת 

הזוועות הגדולות ביותר שהתרחשו במאה העשרים: שואת העם היהודי. נלמד מה מאפיין 
את התגובה של הקולנוע לסוגיות אלו, וכיצד היא נבדל הקולנוע מתחומי יצירה אחרים. 
נתבונן גם ביצירות אמנות, אדריכלות, עיצוב, צילום, אנימציה, קומיקס וסוגות יצירה 

נוספות במטרה לשפוך אור על אחת התופעות המרתקות במאה העשרים.  

במהלך הקורס נצפה, ננתח ונלמד מקולנוע, תוך התמקדות ביצירות עלילתיות 
ודוקומנטריות ופענוח ההבדלים כמו גם היתרונות והמגבלות של כל אחד מן הזאנרים. 

הסרטים בהם נצפה במסגרת הקורס יסייעו לנו ללמוד את דרכי המבע הקולנועי בכל 
הקשור להיסטוריה, פוליטיקה תרבות ועוד.  

בנוסף נבחן את דרגת המחוייבות של היוצרים אל ״האמת״ ונלמד ממנה על ההבדלים בין 
יצירות קולנוע מגוייסות, שנעשו פעמים רבות מתוך הכרח להעתר לתכתיבי השלטון, לבין 

יצירות קולנוע אוטונומיות - כאלו שהתהוו מתוך חירות מוחלטת. נבחן את המאפיינים 
החזותיים של הסרטים, כיצד מתהווה סגנון חזותי של תקופה ועוד. 

במהלך הקורס יוקרנו סרטים באורך מלא.   

שלושה מפגשים של הקורס יתקיימו במוזאון תל-אביב. הודעה תמסר על כך מבעוד 
מועד. 
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חובות הקורס: 
נוכחות פעילה וקריאה שוטפת.  

הגשת עבודה מסכמת.   
פרזנטציה קצרה על אחד מן הסרטים המוצגים בקורס [אופציונלי]  

מבנה הקורס ותכניו: 

הקולנוע כמקור היסטורי ופוליטי 

Pierre Sorlin, The Film in History, Oxford: Basil Blackwell, 1980, 3-37. 
Marc Ferro, “Cinema and History”, in: Cahiers du Cinéma, Vol 4: 1973-1978: 
History, Ideology, Cultural Struggle, David Willson (ed.) London: Routledge, 
2000, pp. 191-196. 
Marc Ferro, Cinema and History, Detroit: Wayne University Press, 1988, 
14-20. 

הקולנוע האקספרסיוניסטי 

Fritz Lang, Metropolis, 1927 [153 min.] 
Fritz Lang, M, 1931 [117 min.] 

קולנוע תחת הנאציזם 

Nicholas Reeves, The Power of Film Propaganda, Myth or Reality? London: 
Cassell, 1999, 1-1.3 
Eric Rentschler, The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and its afterlife, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, 1-24. 

   
לקראת קהילה מדומיינת: המקרה של לני ריפנשטאל 

Leni Riefenstahl, Triumph of the Will (Thriumph des Willens), 1935 [114 
min.] 
Susan Sontag, “Fascinating Fascism”, in: Brandon Taylor, Wilfried van der 
Will eds. The Nazification of Art: Art, Design, Music, Architecture and Film 
in the Third Reich, Hampshire: The Winchester Press, 1990, 204-218. 
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לקראת קהילת הגזע: סרטים דוקומנטריים 

Fritz Hippler, The Eternal/Wandering Jew (Der Ewige Jude), 1940 [62 
min]  

Joan Clinefelter, “A Cinematic Construction of Nazi Anti-Semitism: The 
Documentary Der ewige Jude”, in: Robert C. Reimer ed. Cultural History 
through a National Socialist Lens, Essays on the Cinema of the Third Reich, 
Rochester: Camden House, 2000, 109-132. 

סרטי עלילה הופכים לתעמולה 

Veit Harlan, Jew Suess (Jud Süss), 1940 [98 min] 
David Welch, Propaganda and the German Cinema, 1933-1945, Oxford: 
Clarendon Press, 1987, 280-292. 

קולנוע ודיקטטורה לאחר 1945 
Fiction 
Rainer Werner Passbinder, The Marrige of Maria Brown (Die Ehe der 
Maria Braun), 1979 [120 min.]. 
Michael Verhoven, The Nasty Girl (Das Schreckliche Mädchen), 1991 
[92 min.] 
Oliver Hirschbiegel. Downfall (Der Untergang), 2005 [156 min.] 

Documentary   
Claude Lanzmann, Shoah, 1985 [566min] 
Richard Kaplan, The Exiles, 1989 [116 min.] 

 Peter Cohn, Architecture of Doom, 1991 [119 min.]
 Luke Holland, Good Morning, Mr. Hitler!, 1993 [46 min.]
 Ray Müller, The Wonderful Horrible Life of Leni Riefensthal (Die
 Mache der Bilder: Leni Riefensthal), 1994 [180 min.]
 Michael Verhoeven, The Unknown Soldier: What did you did in the
 War. Dad? (Der Unbekannte Soldat) 2006 [97 min.]

  Richard Berge, Bonni Cohen, The Rape of Europe, 2007
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במקום סיכום: הדילמות של היוצרים בעידן הטוטליטרי 

דנה אריאלי-הורוביץ, אמנות ורודנות: אוואנגרד ואמנות מגויסת במשטרים 
טוטליטריים, תל-אביב: ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב, ע' 40-13. 

Charlie Chaplin, The Great Dictator, 1941  
István Szabo, Mephisto 1981 [144 min.] 
Florian Henckel Von Donnersmarck, Life of Others (Leben der 
Anderen), 2006 [137 min.]  
Florian Henckel Von Donnersmarck, Never Look Away, , 2018 [188 
min.] 
Paweł Aleksander Pawlikowski, Cold War, 2019 [88 min.] 
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