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אוגוסט ולואי לומייר (האחים לומייר בצרפת)Lumiere Brothers ,



ג'ורג' מלייה ()Georges Méliès



אדווין פורטר ()Edwin Porter



דיוויד וורק גריפית' )(D.W Griffiths

חזרה לתוכן העניינים

פיטר מארק רוז'ה
()Peter Mark Roget

 פיזיקאי בריטי ,שהמציא את עקרון
 24 -persistence of visionפריים לשניה

ג'ון הרשל ()John Herschel
 אסטרונומיסט .פיתח תיאוריה שע"י סיבוב מהיר של
מטבע אפשר "לראות" את שני צדדיו בו זמנית.

ג'ון פריס ()John Parris
 חברו של ג'ון הרשל .בעקבות התיאוריה של הרשל הוא
פיתח את התיאומטרופ ( –)1825מטבע או דיסק שבשני
צדדיו מצויר ציור שונה .כשמסובבים סביב ציר את הדיסק,
ניתן לראות את שני הציורים מתאחדים יחד.

חזור

חזור

יוסף פלאטו () Joseph Plateau

בשנת  ,1830פלאטו לוקח לוח עגול ומחלק אותו
למשולשים ,מצייר תמונה בהמשכים ומסובב -יוצר אשליה
של תנועה" -פאנאקיסטוסקופ" .פלאטו מגלה קצב אידיאלי
של  16ציורים לשניה כדי ליצור תנועה.

ויליאם הורנר ממציא ב-
 1834את ה"-זוטרופה".

אדוארד מייברידג'
()Eadweard Muybridge


צלם בריטי אשר הביא לעולם את טכנולוגיית הקולנוע .זאת
לאחר התערבות עם סטנפורד שסוס מרים את כל רגליו
לרגעים מסוימים בזמן הריצה .הוא יוצר רצף של תמונות
שבנוסף להוכחתן את התשובה שאכן הסוס כן מרים את כל
רגליו ,הוא גם הופך לסרט הראשון (למרות שעדיין לא קיימת
יכולת הקרנה).

אטיין ז'ול מארה
()Atai in Jule Marriott
• מצלם רצף של תמונות סטילס באותה מצלמה .הוא מצלם
במהירות של  12פריימים לשנייה ויוצר רצף תמונות בלתי נעות,
בצילום אחד.

ג'ורג' איסטמן (-)George Eastman
המציא את רול הצילום.

חזור

חזור

תומאס אדיסון








היה ממציא ואיש עסקים אמריקאי .אדיסון היה ממייסדיה הבולטים
של תעשיית הקולנוע בתחילת המאה ה 20-ויזם את הקמת
"חברת הפטנטים של סרטי הקולנוע" Motion Picture Patents
Companyשהייתה ידועה גם בשם "המונופול של אדיסון" חברה
זו הייתה תאגיד של תשעת אולפני הסרטים המרכזיים באותה
תקופה.
הוא ודיקסון (עוזר האישי שלו) המציאו יחד שתי מכונות:
הקינטוגרף-לוקח פילם ,וקינטוסקופ -מחורר  4חורים על כל פריים,
כדי שהמכשיר יוכל בעזרת גלגל שיניים להריץ פילם.
הצופה מסתכל דרך הקופסא על הצילומים הנעים .הקולנוע ניתן
לצפייה באופן פרטי בלבד .יותר מאוחר מוקם הסטודיו "מריה
השחורה" שהוא בעצם קינטוסקופ וקינטוגרף ענק .שבו הכל
מוחשך והצילום מתרחש בתוכו ,וכך גם ההקרנה.
פרד אוז ב 1894-צולם מתעטש ,וזה בעצם נחשב לסרט הראשון.
הרעיון מתפתח לדוכנים שלמים.

האחים לומייר









אוגוסט ולואי לומייר (האחים לומייר בצרפת)Lumiere Brothers ,
מצלמים מספר סרטים של דקה וערכו אותם לסדרה של צילומי
חוץ .הוקרן לראשונה בפומבי בבית קפה גראנד ב.28.12.1895 -
קיים ויכוח עד היום מהי ההקרנה הראשונה של הקולנוע-צילומי
החוץ של האחים לומייר או תומאס אדיסון עם המתעטש.
בשונה מאדיסון ,הדחף כאן לא היה לעשות קולנוע ספקטקולארי,
אלא לתאר מציאות אקטואלית (קולנוע דוקומנטרי) .למרות שבסופו
של דבר אנחנו יודעים שהמתרחש על המסך לא אמיתי ,אנחנו
באופן לא מודע עושים מה שנקרא  Disavowוכך יוצרים "השהיית
אי אמון" שגורמת לנו לחוות את הדברים כאילו הם אמיתיים
( .)Suspension of disbeliefהאחים לומייר שקועים בפאן הטכני
והמדעי של הקולנוע.
אצל האחים לומייר ,כל מה שנמצא מול המצלמה נכנס לסרט
הקולנועי . one Shot -עדיין אין סאונד ואין עריכה .האחים לומייר
הם בעצם האבות של הקולנוע התיעודי.
http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s

חזור

ג'ורג מלייה ()Georges Méliès











חזור

קוסם ואיש תיאטרון בובות צרפתי ,התחיל לעשות סרטים שבהם מצולמות ה"הצגות" שלו.
הוא בעצם חלוץ הקולנוע הבדיוני .הוא התחיל להבין את הכוח הבדיוני והאילוזיוני שיש
בקולנוע( .תקרית הסרט עם האוטובוס שהפך למכונית) .העלמות וטרנספורמציה הם שני
אלמנטים שהוא ממציא לקולנוע .בעצם הוא אבי "האפקטים" בקולנוע.
המסע אל הרי הירח " -1902 "A trip to the moonחשיבה עדיין תיאטרלית ,קומפוזיציה
העמדה על במה .הוא היה הראשון שהאיר את הסרטים מתאורת צד .רואים שמלייה
מנסה לספר סיפור .שימוש בשוט אחר שוט .מלייה מגיע לתובנה חשובה -זמן מסך לא
שווה לזמן המציאות .הם לא חייבים לצלם את כל בניית החללים על מנת להעביר את
תחושת הזמן.
שימוש בקאט-רעיון מהפכני בסרטים להראות מקרה אחד בשני שוטים שונים שקורים
בזמנים אחרים.
המשכיות -הסיפור ממשיך מאותו מקום לשוט אחר כדי ליצור המשך של הסיפור.
אפקטים -הפיצוצים של החייזרים .השוטים בסרט היו עמוסים בתנועה ובאובייקטים כדי
לחפות על חוסר התנועה של הצילום (המצלמה הייתה קשה להזזה בגלל הכובד והגודל
שלה ,אך גם לא היו מוכנים אסתטית ותפיסתית להזיז אותה.
"במאי" היה נחשב היוצר הקולנועי והיה אפשר לומר איזו יצירה שייכת למי .עם הזמן
הוליווד טשטשה את האבחנה הזאת .בשנות ה 70-זה יחזור.

http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE 

אדווין פורטר ()Edwin Porter


עבד בחברת הקולנוע של אדיסון ,רצה לקחת את יכולת הסיפור של הקולנוע שלב אחד קדימה .הוא רצה
להראות רגע אחד מכמה כיוונים כדי להמחיש את ההמשכיות ואת הסיפור ("עריכה צולבת").



"חייו של כבאי אמריקאי" " -1903 "Life of an American firemanסרט שמראה את חייו של כבאי בצורה
מהפכנית שמאפשרת לנו להתחבר לרגשות של האדם .סצנה ספציפית מהסרט מראה את אותה הצלה בשתי
גרסאות שונות (שתי נקודות מבט -אחד מבחוץ ואחד בתוך החדר) .זוהי "עריכה מקבילה" ,רעיון שלא החזיק
הרבה זמן (שבו כל הסצנה מתחילה ונגמרת בשוט אחד ,ואז אותו שוט מצולם מתחילתו ועד סופו ממקום
אחר ).בגלל היותו ארוך יותר ממה שקורה באמת בזמן המציאות.



"שוד הרכבת הגדול" " - 1903 "The great train robberyגם בסרט זה יש מבנה ברור של צעד אחר צעד.
זהו הסרט הראשון שבאמת מגדיר "ז'אנר" -שוד בנק .כאן מתקיים משחק מתוחכם יותר של זמן .מן שכלול של
עריכה מקבילה -רואים חזרה אחורה בזמן (לסצנת התחנה) ובעצם מקבלים סימולטניות .אחר כך השומרים
נקראים לעזרתו של הפקיד לעצור את השודדים .ואז חוזרים לסצנת הבריחה .הבמאי סומך על כך שהרעב
הצילומי של הקהל ינחה אותו בזמן .בסוף הסרט יש דמות שיורה אל המצלמה -זהו סוג של הענשת הקהל על
זה שנהנו והזדהנו עם הדמות הרעה .זוהי התחלה של תקופת קומתו של ה"-גיבור" או ה"-כוכב".



"Tom Gunning- "The cinema of attractions
מאמר על דימוי הקולנועי -שהקולנוע הוא קולנוע של אטרקציות .יותר מהסיפור ,קולנוענים מתרכזים במה שיש
להם להראות מאשר בסיפור עצמו (להבדיל מהוליווד של היום).



עד עכשיו הקולנוע הוא מוצר הנצרך ע"י השכבות העניות (הסרט עלה ניקל -כך נוצר השם של הערוץ
ניקאלודיון!) .בהמשך יבנו בתי קולנוע ,ראשונים ,שיאפשרו צמיחה אדירה של הקולנוע ,אך העשירים עדיין
יסתייגו ממנו בגלל השם "המלוכלך" שייצא לו ויעדיפו את התיאטרון.



http://www.youtube.com/watch?v=oM-DhskWrDA
http://www.youtube.com/watch?v=V1zBkZuzvYg

חזור

דיוויד וורק גריפית' )(D.W. Griffiths
שחקן תיאטרון ומחזאי בתחילת דרכו .היה במעמד גבוה הגיע לקולנוע כשחקן
של פורטר וכשחקן בחברה של אדיסון .מה שמביא אותו ליצירת סרטים זה יכולת
לספר סיפור .גריפ'ית לא המציא דברים ,אלא לקח דברים קיימים כדי לפרוץ
דרכים חשובות בקולנוע .ב 1908-מתחיל תקופה של  5שנים שבה יוצר מעל
 450סרטים ,שבה הוא מטלטל את הקולנוע .הוא מחדש ומשכלל -משתמש
ברעיון העריכה המקבילה ומשכלל אותה .משתמש ברעיון של זמן מסך לא שווה
לזמן מציאות .גריפ'ית מבין שהקולנוע הוא כלי ליצור אפקט רגשי (כל זה באמצעי
המדע הכללי של הקולנוע).
הולדת האומה  :1914אפוס היסטורי על מלחמת האזרחים בארה"ב .סרט זה
כלל אלפי ניצבים ותפאורות ענק בתקציב  100אלף דולר .סרט זה המחיש את
הפוטנציאל העצום שיש למדיום זה .זהו הסרט החשוב ביותר של גריפ'ית .מעבר
לקולנוע סיפורי זה היה קולנוע חברתי ,שיקף אידיאולוגיה ,גזענות ,השקפה שלו.
הדגשות דרמטיות -מה חשוב יותר ומה פחות .מערב את הצופה מבחינה רגשית-
גורם לנו לאהוב את אלזי (הבחורה) ולשנוא את ה"כושון" .מכניס את השוט
ליחידת הזמן הקטנה ביותר .הופך למילה אחת ,ולא משפט כולל .מעכשיו ,רק
רצף של שוטים ייצור משפט שלם .עריכה צולבת -סיפור אירועים במקביל .קצב-
חיתוך תוך כדי תנועה ,לשחק עם הקצב לפי הסיטואציה בסצנה .הקולנוע התחיל
להתקבל כאמנות (הוא גם היה הראשון שפתח סרט עם דיסקליימר היה
מגלומניאק שפירסם איך כל דבר כמעט נעשה על ידו) .המשך בדף הבא---

חזור

סיכום -חידושיו של גריפית









עריכה בתוך הסצינה :חיתוך בתוך סצינה בלי קשר לשינוי
המיקום של השוטינג .הסצינה מצולמת מזוויות שונות וכך
הופכת לאפקטיבית יותר ודרמטית יותר .שחרור הקולנוע
משעבוד לחוקי הפיזיקה ,מה שהופך את הקולנוע ייחודי
אף יותר מהתיאטרון.
שינוי קצב העריכה :שינה את קצת העריכה בהתאם
לאווירת הסצינה .אם יש מתח כמו במרדף ,הקצב הולך
ומתגבר.
עריכה מקבילה :שכלול הטכניקה של פורטר .מספר רב
יותר של אלמנטים וקצב שונה ביניהם.
תנועת דולי :המציא את שיטת המצלמה על גלגלים .צילום
זה מאפשר דינאמיות ומעורבות הצופה בסצינה.
שימוש בקלוז אפ :מעניק ביטוי קולנועי לחשיבות
הדרמטית של מה שמצולם בסצינה.

חזור

המונטאז' הסובייטי (נולד עם המהפכה
ברוסיה )1917







למה המהפכה השפיעה על הקולנוע? כי היא מהפכה
חברתית .השתמשו בקולנוע כדי לקדם את רעיונותיה
של המהפכה .ישן הוחלף ע"י חדש (מהפכה) ,וגם
בקולנוע מתחדשים דברים ,זאת אומרת ,כל הקולנוע
הוא חדש ,ולכן זה היה המדיום הנכון לייצג את
המהפכה .המהפכה היא מאוד מטיריאליסטית,
ולהבדיל מרוב סוגי האמנות ,הקולנוע היה תחום מאוד
מטיריאליסטי גם הוא.
לב קולשוב ((Lev Kuleshov
סרגיי אייזנשטיין ()Sergey Aizenstein
דז'יגה ורטוב ))Dziga Vertov
סיכום המאפיינים
חזרה לתוכן העניינים

חזור

לב קולשוב ((Lev Kuleshov
לב קולשוב ( (Lev Kuleshovצופה בסרטים של גריפ'ית ומבין
משהו מהפכני -המשמעות לא נמצאת בשוט עצמו ,ובתוכנו ,אלא
בחיבור ובעריכה של השוטים ביחד .לדוגמא -השוט עם השחקן
חסר ההבעה .הוא מחבר את השוט הזה עם שני סיקוונסים מול
נערה צעירה .מסתבר שהקונטקסט יכול להביע את הכוונה בשוט
יותר טוב מהשחקן .סה"כ השוטים ביחד גדולים מהשוט עצמו.
האיש לבד לא הביע כלום ,אבל מול התמונות האחרות הוא נראה
שונה כל פעם.
הגישה המטריאליסטית -גישה שאומרת שלכל רגש ,יש ביטוי
מסוים שהקולנוע יכול להראות.
http://www.youtube.com/watch?v=jWRyHeMHYcA

חזור










סרגיי אייזנשטיין ( Sergey
לארגן)
Aizenstein
קולנוען ותיאורטיקן .כותב מאמרים על קולנוע באופן מדעי .ב 1917-מתחיל

תיאטרון שמבוסס על אימפרוביזציה .במקום ליצור את תחושת המציאות ,הוא
רוצה להזכיר לצופה שהוא צופה במשהו מלאכותי ,והמלאכותיות צריכה להיות
מורגשת .זהו ניסיון ליצור צופה אינטליגנטי יותר .מבחינתו ,שפת הקולנוע צריכה
להיות שפת המונטאז' -סיקוונס צריך להיות מורכב בשברי שוטים ,שביחד
מרכיבים את הסיקוונס .הוא כמו לב ,מבין שהחיבור בין השוטים חשוב יותר
מהשוטים עצמם .אבל אייזנשטיין הולך קדימה בכך שמגלה שככל שהקונפליקט
בין השוטים גדול יותר ,המשמעות יותר טובה.
שוט א' +שוט ב' = שוט ג' – בשוט ג' לא מוכל לא בשוט א' או בשוט ב' ,אלא רק
בסינתזה בניהן.
כך המונטאז' הופך לכלי מהפכני בעל משמעות פוליטית .וזהו הקולנוע ה"חדש"
בברית המועצות.
קולנוע "מדעי" -קולנוע שעובד לפי תיאוריות ,מה צריך לעשות כדי ליצור מה
שרוצים.
אוניית הקרב פרטרומקין "1920 "The battleship Potemkin
אלמנטים חשובים בקולנוע של אייזנשטיין (בניגוד להוליווד) -אין דמות ראשית ,כל
דמות מייצגת ציבור מסוים ,דמות הגיבור -המוניות .יש ניגודים בין ים ליבשה .לכל
התנהגות יש צורה גרפית שאפשר להביע אותה בקולנוע.

חזור

)Dziga Vertov
דז'יגה ורטוב ))Vertov
 שם כינוי -גלגל מסתובב .מטייל בברית המועצות מ1919 -
עם מצלמה ניידת ומצלם פוטג' של אקטואליה" -קינו איי"-
"עין הקולנוע" .את אותם קטעים הוא הופך לקטעי חדשות.
הוא מקרין אותם בין  1922-1925וקורא להם "קינו
פראבדה"" -קולנוע האמת" .בניגוד לאייזנשטיין ,הוא מנסה
לעשות קולנוע כמה שיותר מציאותי.
" איך וודקה משפיעה על נשים" ו"האיש עם מצלמת
הקולנוע" -מטרה החברתית חשובה לורטוב יותר
מהאסתטיקה .משחלל את הטרנספורמציה החברתית,
מצלמה יכולה להרחיב את הראייה האנושית.
 השוואה לאייזנשטיין ,שניהם השתמשו במונטאז' .רק
שאייזנשטיין השתמש בחומרים פיקטיבים וורטוב משתמש
בחומרי גלם אמיתיים.

חזור

לסיכום מאפייני המונטאג' הסובייטי
 שוטים קצרים במיוחד בגלל המחסור בסרטי
צילום שהביאו לניסויים בעריכה.
 מטרה חברתית ופוליטית -לשרת את עקרונות
המהפכה.
 קולנוע מדעי -להזכיר לצופה שהוא צופה
במשהו מלאכותי ולא במציאות.
 מתח בין שוטים סטטיים ושוטים דינאמיים.
 אין דמות ראשית .כל דמות היא גיבור המייצג
את ההמון .אישה ותינוק= משפחה,
פועל=מעמד הפועלים.

גרמניה" -אקספרסיוניזם" ()1923-1926












גרמניה בהדרגה הופכת לאומת הקולנוע השנייה בגודלה בעולם אחרי הוליווד.
נקודות תפנית בקולנוע הגרמני:
 -1916גרמניה אוסרת על ייבוא סרטים זרים.
 -1919סרט אקספ' הראשון רוברט וויאנה "קבינט של דר' קליגרי" -הכל מוקצן .סרט
בתוך סרט (פריים בתוך פריים).
" -1922נוסרטו" " "Nosferatu, a Symphony of Horrorסרט של פרנקנשטיין
משהו שונה מהמוסכמה של צילום בסטודיו ,ע"י צילום בחוץ .הוא לא יוצר תפאורה
מפחידה ,אלא הולך לטבע ועושה אותו מפחיד .אין תפאורה מלאכותית.
 -1923אופ"ה  -UFAאולפן גרמני שהפך את הקולנוע הגרמני לכל כך מושקע.
 -1925האולפן אופ"ה נמצא על סף פשיטת רגל .חברות הפקה הוליוודיות מציעות
תכנית לגרמנים .הן מלוות כסף לקולנוע הגרמני בתמורה לזכויות .כל מיני "טאלנטים",
במאים למיניהם ,עוברים לאמריקה .עם זאת ,לאחר התרוממות כלכלית ,יצאו
הסרטים החשובים ביותר בהיסטורית הקולנוע הגרמני.
 -1926פריץ לאנג "מטרופוליס"
 -1929דואן פלאן -גרמניה צריכה לשלם את חובה על
מלחמת העולם הראשונה ,גרמניה מתחילה לשלם.

 אז מה זה אקספרסיוניזם?


אקספרסיוניזם זהו זרם שיוצא כנגד זרמים אחרים (יוצא נגד נטורליזם) .מציאות
מתוארת בהגזמה באמצעות שימוש בסימבולים .נאמנות לעולם הפנימי יותר מאשר
ההופעה החיצונית.
חזרה לתוכן העניינים

המשך בדף הבא---

מאפייני האקספרסיוניזם הגרמני














סרטים לאומיים .קולנוע עם מאפיינים מקומיים ,ובכך לייצר שוק גרמני נטו ,ולהתגונן מתחרות
(למשל מהוליווד).
קולנוע אומנותי ,ובו זמנית קולנוע בידורי .לחדש את המדיום הקולנועי ולייצר עולם מלאכותי
שלא היה אפשר לייצר עד כה( .שימוש בעיצוב חיצוני) מיזנסצנה -מה אתה שם בתוך המוצר
הקולנועי ,איך אתה מסדר אלמנטים בפריים .ליצור עוצמה ויזואלית בעזרת עיצוב של הפריים-
דמויות ,תלבושות ,תפאורה ,איפור ועוד.
פיצול חד וברור בין טוב לרע (בין שתי דמויות דומות או בדמות אחת-מחלת נפש) .מלחמה בין
מוסרי למושחת ,גבר לאשה ,אלוהים ושטן.
הצגת דמות האישה לשטן -מפלצת ,ערפד .היא מפתה את הגבר לאבדון.
עלילה בדיונית ,פנטזיה.
סרטים גרנדיוזיים עם הרבה דמויות וניצבים ,מצולם באתרים רבים ומתרחש על פני זמן רב
ועלילה סבוכה ומורכבת.
פרספקטיבה ופרופורציה מעוותת של המרחב -סרטים מצולמים באולפן כאשר התפאורה
מעוצבת באמנות פלאסטית -קירות עקומים ,קלסטרופביה שנוצרת מקירות מטים ליפול .אין
התיימרות להסתיר מהצופה שמדובר באולפן.
צילום בעדשות רחבות זווית המעוותות את הפנים האנושיות.
משחק מסוגנן -משחק נוטה להגזמה ,מוגזם יותר מהתיאטרון ,לא טבעי .הפנים מאופרות
בצורה שמבליטה את הבעות הפנים.
זרם אקספרסיוניסטי הנקרא "קאמרספילפילם" ,זרם שבו המצלמה חופשיתThe " .
 ."unchained cameraהדגש הוא על התהליכים הפסיכולוגים שעוברים על הדמויות ,על
המשחק ,והפרטים הקטנים שבו .המציאות היא מציאות יומיומית ופשוטה ,פחות פנטסטית.
הסרט לא כולל אינטר-טיטלס (כיתוב אמצע) ,כי הוא פשוט מסביר את עצמו ע"י המצלמה.

חזרה לתוכן העניינים

הוליווד-הקולנוע המדבר










לי דה פרוסט (אנטישמי) ב 1922-ממציא את הפינופילם ,המאפשר לסנכרן
סאונד על פילם .הוא יצר תוכנית קצרה עם סאונד -קוריוז לא מעניין .בהמשך
היה לו שותף מהנדס (שהבין בסאונד) ,הם התפצלו אחרי שנה ואז הוא מכר ל-
 Foxמכונת סאונד.
הסאונד הקשה על תעשיית הקולנוע ,כך שדברים אחרים הוקרבו (שחקנים
מפורסמים לאחר הסאונד לא שיחקו יותר בגלל המבטא שלהם)...
ב-1929-טקס האוסקר הראשון.
בתקופה הקרובה התפתחו המון ז'אנרים חדשים ,אחד מהם הוא המחזמר.
המחזמר נתן לאנשים מציאות טובה יותר ,משהו שאפשר לברוח אליו מהמציאות
הקיימת .מעבר לזה התפתחה לראשונה בתוך הז'אנר הזה אירוטיקה.
צ'ארלי צ'אפלין התנגד לכניסת הקול לקולנוע .אסקפיזם -בריחה
מהמציאות.גישתו הייתה שמרנית .בסרטים שבהם הוא כן השתמש בסאונד ,הוא
עושה זאת בצורה שמשתמשת בו קצת אחרת ,אפילו לא לדיבורים .הוא רצה
להראות שיש דברים יותר חשובים מסאונד (המשחק ,הצילום)...
"נגן הג'אז" " -1927 "The jazz singerשל W.B.הסרט הראשון עם סאונד.

המשך בעמוד הבא----
חזרה לתוכן העניינים

הוליווד -המשך









בזכות הסרט המדבר ,התפתחו המון ז'אנרים חדשים ,אחד מהם הוא המחזמר.
המחזמר נתן לאנשים מציאות טובה יותר ,משהו שאפשר לברוח אליו מהמציאות
הקיימת .מעבר לזה התפתחה לראשונה בתוך הז'אנר הזה אירוטיקה.
באזבי ברקלי  -Busby Berkeleyמחזמר "החופש של התנועה" ""42 streetב-
 1933גם הראה איך הבריחה מהמציאות יוצרת פנטזיה שבה הכל קליל ושמח.
שיר נוצר מכל סיטואציה פשוטה .וכוריאוגרפיה מסובכת נעשית ללא טיפה של
זיעה .גם לראשונה התחיל להציג את האישה כאובייקט (לדוגמא הצילום בין
הרגליים של הנשים הרוקדות).
זרם חדש מתחיל להתפתח -סרטי הגנגסטרים,נוצרו דמויות "רעות" ,עם ערכים
"רעים" .והקהל התחבר ואהב אותן.
בשנות ה( 30 -שנות השפע) רוב ארצות הברית מבלה בקולנוע -תעשיית
הסרטים נעשית מכאנית וסיסטמאתית" .פס ייצור" .המערכת ההוליוודית מושתת
על חוזים .יש חמש סטודיואים גדולים :פרמונט .MGM, FOX, W.B, RKO ,עוד
שלוש קטנים יותר :יוניברסל ,קולומביה ,ויונייטד ארטיסט (קטנים יותר ,כי לא היו
להם תאטראות).
התפתחה שיטה שלפיה מפיקים קולנוע ,שימוש חוזר בציוד ,וכדומה .מה שייעל
את ההפקות ,יצר בתוכו את ה - "A" MOVIE -סרט בתקציב גבוה .וה-
 -"B"MOVIEסרטים בתקציב נמוך שמשתמש ב"שאריות" מסרטי ה ."A"-עם
זאת ,התפתחו גם ז'אנרים ,כי התעשייה החלה למחזר את עצמה .סרט שהצליח-
נוצר מחדש בווריאציה אחרת.

חזרה לתוכן העניינים

אולפן ההוליוודי הקלאסי











בשנות ה 30-הקולנוע הוליוודי היה פופולארי בקרב הציבור הרחב.
 5אולפנים גדולים.FOX WARNER RKO PARAMOUNT MGM :
 3אולפנים קטניםColombia UnitedArtist Universal :
לסרט ההוליוודי נהיו סטנדרטים מוכתבים .כל מי שהיה שותף בתהליך
עשיית הסרט ,בלי יוצא מן הכלל ,חתם על חוזה אקסלוסיביות.
הסטנדרטים המוכתבים של הקולנוע ההוליוודי בשנות ה.30-
"השיטה" ועקרונותיה.
הקוד ההוליוודי
פרנק קפרה -במאי ,מפיק ,תסריטאי איטלקי אמריקאי .הוא גילם את
"החלום האמריקאי" .היגר לאמריקה ומימש את חזור -התחיל מכלום
ואז מאוד הצליח -זכה ב 4-פרסי אוסקר ,הפך למלך הוליוודי והאמין
בערכי החברה האמריקאית .גם השחקן הראשי שלו -קלארק גייבל הופך
לשחקן מצליח בהוליווד.
" -1934זה קרה לילה אחד" סרט המתאר אדם שהפף לעיתונאי מאוד
מצליח (משקף את דרך הצלחתו של פרנק).
חזרה לתוכן העניינים

חזור

הסטנדרטים המוכתבים של הקולנוע
ההוליוודי בשנות ה.30-
 שימוש בסט ספציפי (חסכון בהוצאות ויעילות)
 כל אולפן מקבל זהות ונוצר סגנון (האחים
וורנר= ריאליזם=MGM ,אסקפיזם (בריחה
מהמציאות).
 חוזה לפני כל סרט :ביטחון כלכלי לאדם.
 מחזוריות בשיטה -ז'אנר מצליח חוזר להופיע
על המסכים.
 ישנם עובדים באולפן שאין להם מילה בסרט
(מתעסקים במשכורות ,גיוס כספים) ויש כאלו
שהצליחו להשאיר חותם.

חזור

"השיטה" ההוליוודית ועקרונותיה.









השיטה= הקולנוע ההוליוודי הקלאסי -קולנוע שמאופיין ע"י סיפור נרטיבי
ברור .העשייה הקולנועית "בלתי מובחנת" ע"י הצופה .שיטה זו נלמדת
עד היום .לא מזכירים לקהל שהוא רואה סרט (הפוך מאייזנשטיין).
יוצרים עולם סגור הרמטית שימנע מצופ להיות אינטילגנטים  ,לחשוב.
ה"כוכב" וה"ז'אנר" מודגשים ,הסגנון מקדם את העלילה .הקולנוע
ההוליוודי הקלאסי הפך לפרדיגמה (סדרה של אלמנטים לשוניים
הדומים זה לזה) ,ולבמאים בעולם היו שתי אופציות -לעשות סרט לפי
הפרדיגמה ,או "למרוד" ולעשות משהו אחר ,שכמובן הבחירה הזאת
כרוכה בתוצאות (מימון נמוך וכו' .)...עקרונות השיטה:
המשכיות של זמן :התפתחות הסיפור ,מניפולציה של זמן על המסך.
מוטיבציה פסיכולוגית :כבר בתחילת הסרט נחשפים לקונפליקט שמניע
את הגיבור.
עריכה בלתי מובחנת :ה CUTהקולנוע צריך להיות בלתי מובחו.
חוקי הצילום :התאמת כיווני מבט ,שמירה על .180
חיתוך בתנועה :חיתוך השוט תוך כדי תנועת הדמות.

חזור

הקוד ההוליוודי

 ראש ארגון המפיקים -ויל הייז פנה לכתב מרטין רוקווי על מנת שיכתיב קוד
הוליוודי.
 בשנת  1930רוקווי מוציא מסמך שמתאר קוד עליו הוליווד תקפיד ,קוד
שמגביל את האולפנים:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

בלי סקס  ,פיתויים ,רמיזות מיניות ,אונס ואף נשיקה.
בלי וולגריות
בלי גסות ,שמירה על שפה נקייה.
איסור עירום או לבוש חושפני.
לכבד את כל הדתות בלי דמויות של אנשי דת.
נושאים בעייתים כגון רגשות לאומניים צריך לטפל בטעם טוב.
לוקיישן -שיהיה מקום הגון.

 הקוד מחזיק מעמד שנים רבות ועובר לחלוטין כ 35-שנה אח"כ הוליווד
הופכת לשמרנית ,מנסה לשקף את ערכי החברה הפטריוטית וליצור סוג
של "דומיננטה""/משמעות" קולנועית.
 -1934 הצנזורה מתחילה לפעול חזק יותר .בעלי האולפנים מוכנים להסיר
סצנות גם אם זה פוגע בסרט בכדי לשמור על יחסים טובים עם הקהל.
ג'וזף ברון -אקטיביסט קתולי היה ידוע בצנזור מימין ושמאל.
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Production_Code 

תקופת קולנוע המעבר 1939--1945
1939
והאוטרים ההוליוודים:
 בתקופת הקוד (תקופת המשבר) השיטה ההוליוודית הופכת ליותר אפקטיבית 8 .האולפנים
הגדולים מקבלים רווחים של  95%ומוציאים כ 45-סרטים בשנה 80 .מיליון איש מבקרים בקולנוע.
 לקולנוע ההוליוודי היה אינטרס להישמר מחוץ למלח"ע ה ,2-מחוץ לפוליטיקה .הדבר יוצר חיכוך
בין השמאל ההוליוודי )מתנגדי המלחמה לבין הימין ההוליוודי (בעד מלחמה).
 הוליווד השנייה :1939-1942
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ברגע שארצות הברית הופכת לחלק מהמלחמה ,הוליווד כבר לא חוזרת לעצמה .היא נקראת "הוליווד
השנייה" (" -)1939-1941סרטי האוטרים ההוליוודיים" .במאים מייצרים סגנון חדש שלא נכתב
ע"י הכללים של הוליווד .שילוב של אמנות (חזון ארטיסי) ואילוצים (רגולציות
התקפת היפנים על פרל הרבור משפיעה על האמריקאים והקולנוע מתגייס למטרה -הם הופכים לפעילים
פוליטית ומכניסים את זה לסרטים.
נוצרים סרטים דוקומנטריים .פרנק קפרה יוצר סרטים תעודיים שעוסקים בסיבותיה של אמריקה להצטרף
למלחמה .WHY WE FIGHT
הז'אנר הקומדיה -מתפתח גם עקב הצורך בהומור להתמודדות עם המלחמה .פרסטון סטרג'ס Preston
" -Sturgesמסעותיו של סוליבן" -סרט על במאי קולנוע שמרגיש אשם שיוצר המון קומדיות ,אז הוא מתחזה
לקבצן כדי לראות את העולם דרך עיניו של אדם מסכן ,ויוצר סרטים בז'אנרים אחרים.
ז'אנר מלודרמה -על נשים שנשארו בבתים בזמן המלחמה.
ז'אנר הסרט האפל -Film noir -אופי אפל ומסוגנן ,שמתפתח עם המלחמה.

חזרה לתוכן העניינים

חזור

סרטי האוטרים ההוליוודים
 בעלי סגנון ייחודי אחר שלא עפ"י הקוד ההוליוודי" :רבקה" של היצ'קוק" ,סטורג' קלאוד"
של ג'ון פרידג'" ,האזרח קיין" של אורסון ולס וקזבלנקה של מיכאל קורטז':
 1941 האזרח קיין :אורסן וולס היה בן  24ונחשב כבר לגמות אגדית .הוא היה עורך
ברדיו ,צייר מחונן ,כותב וקוסם .ב 1939האולפן ההוליוודי  RKOהיה בקשיים והם ביקשו
מולס לעשות סרט בתקווה שהוא יוציא אותם מהמשבר .הסרט נעשה בהשראת סיפור
חייו של העיתונאי האמריקאי ויליאם רנדולף הרסט .הסרט נעשה בניגוד לשיטה
ההוליוודית ,המבקרים נלהבים .ולס מכחיש שמדובר על חייו של הרסט אך הרסט בכל
זאת מנסה למנוע את הפצת הסרט .למרות ניסיונותיו הסרט הוקרן .אנשי האולפנים לא
אהבו את הסרט בגלל מבטו הסאטירי והאסטטי .הסרט עוסק במשבר כלכלי ,במדיניות
שיקום והופך למשל אשר מזהיר מכישלון של הקפיטליזם החברתי.
 חידושיו של אורסון ולס:
◦ זוויות נמוכות ,עריכת מונטאג' קצבית ,פוקוס עמוס ,פלאשבק וקאטבק.
◦ הוא מודע למיזנסצינה -לכל מה שמוצג בפריים יש משמעות.
◦ המבקר הצרפתי אנדרה בז'ן כותב על הפוקוס עמוק של ולס שהשוט מספיק ארוך כך
שהצופה יכול לבחור על מה להסתכל בפריים וזה נותן כבוד לצופה ,ערך דמוקרטי.

 1942 קזבנקה :סרט אמריקאי המתרחש בעיר קזבלנקה שבמרוקו בזמן שלטון צרפת
בימי מלה"ע ה .2-הסרט נקנה ע"י וורנר כחודש אחרי ההפצצה על פרל הרבור .הסרט
מצייט לחוקים של הוליווד .סרט מעניין עם דמויות מעניינות ומורכבות .התסריט מאוד
מסוגנן .הסרט היה להיט ונחשב לקלאסיקה.

חזור

OH
Charlieeeeeeeeeeee
!
LOL

ניאוריאליזם באיטליה ()1945-1951
 התפתח לאחר מלחמת העולם השנייה.
 עקרונות:
◦
◦
◦
◦
◦

ללא מניפולציות קולנועיות.
עיסוק בקשיי יום יום של בני המעמד הפועלים.
הדגשת התנגשות האדם עם סביבתו ,הסבל הרגשי של הפרט עם המציאות הפיזית הקשה.
חשיפה בוטה של המציאות החברתית הקשה באותה תקופה.
מבחינה סגנונית :השקעה מינימלית בסגנון ותפאורה ,שימוש בעודפי פילם שנשארו מהצבא האמריקאי.

 מאפיינים אידאולוגיים:
◦
◦
◦
◦

רוח דמוקרטית ,ערכו של הפועל הפשוט.
חמלה כלפי התנהגות האדם וסירוב לדון אותו עפ"י אמות מוסר מקובלות.
הומוניזם מרקיסיסטי ונוצרי.
הדגשת הרגשות ולא מתעסקים ברעיונות מופשטים.

 מאפיינים סגנוניים:
◦
◦
◦
◦
◦

המשכיות העלילה :עלילה פשוטה ,מובנית התפתחות טבעית ,זמן אמיתי ,הימנעות ממורכבות.
שמירה על אתיקה ויזואלית תיעודית.
צילום מחוץ לאולפן באור טבעי ,שימוש באתרים אמיתיים כתפאורה.
שחקנים לא מקצועיים.
שפה פשוטה ,יומיומית.

המשך בעמוד הבא...

חזרה לתוכן העניינים

ניאוריאליזם באיטליה ()1945-1951











רוסליני תומך בקולנוע :במקום את צ'ימציטה (סטודיו לקולנוע) .הוא מתחיל לעשות סרטים עוד תחת המשטר
הפשיסטי .בעיניו ,התפקיד של הקולנוע היה לעצב תודעה של אנשים .לכן הוא אסר על ייבוא סרטים מחו"ל.
תקופה חדשה נפתחה באיטליה עם תום המלחמה .סרטים מחו"ל יובאו פנימה ,האיטלקים קיבלו "חשיפה" לעולם.
אומרים שאיטליה בעצם "שוחררה" או "נולדה מחדש"" .אביב איטלקי" .יש תקופה חדשה ,וגם אנשים מוכנים לאמץ
תרבות חדשה .להשתחרר מהנאצים .איטליה מרגישה צורך לשדר לעולם מה עבר עליה ,ואיך היא יוצאת מזה.
הריאליזם החדש -איטליה יוצאת לכיוון הריאליזם .יישור קו עם המציאות .הריאליזם הקולנועי עובד נגד העקרונות
של המניפולטיביות הקולנועית של אייזנשטיין למשל .מציג מציאות באופן מושכל עושה זאת ע"י שימוש בחומרים
מציאותיים ,ומציג את עצמו כקולנוע דוקומנטרי.
רוברטו רוסליני -יוצר סרטים שהופכים להיות פרופגנדה נגד המלחמה (בתחילת דרכו) .עם עזיבת הנאצים ,הוא
יוצר סרט שנקרא "( "Rome- open cityרומא ,עיר פרזות) .סרט שנחשב לתחילתה של תקופה הניאו -ריאליסטית.
מחליף רקעים אולפניים בלוקיישנים אמיתיים ,שחקנים גדולים ואנשים פשוטים .ההצלחה של הסרט מאפשרת לו
ליצור את ה"-פייצן"  -1946סרט בתקציב גבוה ,הישג משמעותי ביותר של התנועה הניאו-ריאליסטית .סרט שהוא
לקולנוע האיטלקי מה שהאזרח קיין היה לאמריקאי .שוב -סרט בדיוני ,שנעשה מחומרים אמיתיים שמשקיף ומתאר
את המציאות.
המשך ניאו ריאליזם איטלקי -החשיבה העכשווית היא לא רק לייצר בדיון שנראה כמה שיותר ריאליסטי ,אלא לייצר
משהו ספקטאקולרי מחומרים ריאליסטים .הפשוט ,ה"רגיל" ,הופך למרכז ההצגה .מה שהוליווד למשל משאירה על
שולחן העריכה .יש לקולנוע את האפשרות הזאת ,והחשיבות הפוליטית עצומה .החשיבה היא שאפילו לפעילויות
חסרות משמעות ,שלכאורה לא מקדמות את העלילה (כמו בקטע של האישה בבוקר -קמה ומכינה קפה) המשמעות
מאוד גדולה גם בדברים ה"לא חשובים" האלה .יחד עם זאת ,בסרטים האלה עדיין יש עריכה הוליוודית .זאת
אומרת ,יש רצון לעשות משהו באופן מסוים ,לא רק לצלם את המציאות אלא לערוך אותה באופן מסוים כדי להעביר
משהו...
"רוכב האופניים" " -1948 "Bicycle thievesסרט על פועל שנגנבים ממנו אופניו ,והוא מחפש אותם עם בנו.
כשהוא מבין שהוא לא יכול להשיג אותם ,הוא גונב אופניים בעצמו .משוחק ע"י  -non actorsאפשר לראות את
הגישה הניאו ריאליסטית בכך שלמרות דברים ,כמו למשל גשם בסט ,עדיין ממשיכים לצלם .כדי להעביר את
התחושות של הדמות ,נעשה הרבה שימוש בסאונד ,סאונדים מלאכותיים ,משחק בזוויות הצילום ,POV ,קצבי
עריכה ...הסגנונות ההוליוודים הטבועים בסרט מקנים לו הצלחה בין לאומית ,ועם כך הופכים את הניאו ריאליזם
לדגל של המהפכה האיטלקית.

חזרה לתוכן העניינים

הגל החדש הצרפתי 1959--1967
1959
 תת קטגוריות של הגל החדש
 מאפיינים של הגל החדש
 קבוצת הסניפיליה" ,מחברות הקולנוע".
 תיאוריית האוטר
 פרנסואה טריפו
 זאן לוק גודאר

חזרה לתוכן העניינים

תת קטגוריות של הגל החדש
אנשים מחברות
קולנוע (עבדו תחת
אנדרה בג'ן)

סינמה ורטה
"קולנוע האמת"

הגדה המערבית

פרנסואה טריפו

ג'אן רוש

קריס מרקר

ג'אן לוק גודאר

אלן רנה

ג'אק ריווט

אנייה סברדה

אריק רומר
קלוד שברל

חזור

מאפייני הגל החדש
 הכילו מסרים שיוצרי הסרטים רצו להעביר.
 אופי "אקסיסטנציאלי" -הדגשת תפקידו של היחד
בקבלת האבסורדיות שבקיום אנושי.
 טכניקות בימוי וצילום שונות וחריגות על מנת
להעביר מסר.
 צילמו ברחובות ולא באולפן .תנועות מצלמה
זורמות ומעקב אחרי הדמות ברחובות פריז.
 תקציב דל יחסית ואילתרו תוך כדי עשיית הסרט.
 ניסיון ליצור דיאלוג עם אומנויות נוספות (למשל:
ספרות) ולייחד את הקולנוע מולם.
חזור

ה"סניפילה" ומחברות הקולנוע


לאחר מלה"ע ה 2-מתאגדת קבוצה של פריקים של קולנוע"-סניפיליה" .קבוצה
זו כוללת במאים וחובבנים .הם מעבירים ביקורת במגזין משלהם "מחברות
הקולנוע" -עורך ראשי אנדריי בז'ן .הם עוסקים בקולנוע הצרפתי והקולנוע
שמעבר לים .ביקורתם העיקרית:
◦
◦
◦
◦





הקולונוע הצרפתי משעמם ומסתמך על עיבודים מהתיאטרון "קולנוע ללא קולנוע".
רוצים שמסורת האיכות הצרפתית תשתנה
הקולנוע שמעבר לים הוא קולנוע איכותי.
כותבים על בילי ווילדר ,ג'ון פורד ואלפרד היצ'קוק -בעלי סגנון אחיד ומרתק .בזכות
המגזין ,האמריקאים מגלים את כשרונם של יוצרים אלה.

ב 1959רוברטו רוסליני משכנע את הקבוצה להתחיל לעשות סרטים בעצמם
והם אכן עושים זאת .הם עובדים מתוך אילוצים כספיים ,מנסים לפתח דרך
חדשה .יש להם חזון קולנועי מובהק -הצגת תיאוריית האוטר שלהם ע"י בימוי
הסרטים בעצמם.
מאפיינים אסטטים של סרטי הסניפיליה:
◦
◦
◦
◦

צוות קטן בדר"כ.
צילום בחוץ
שימוש בשחקנים לא מקצועיים
הקלטה ישירה של סאונד.

חזור

תיאוריית האוטר



תיאוריה זו מהפכנית ועקרונותיה מזכירים את עולם הספרות בו הסופר מוכר
כיוצר יחידי של הספר והוא בעל סגנון אישי.
מטפחי התיאוריה בצרפת:
◦ הנרי לגלואה 1936 -מקים סינמטק צרפתי.
◦ אלכסנדר אסטרוק (סופר ,במאי ,תסריטאי ,מבקר קולנוע) 1948 -מפרסם מאמר
"הולדתו של האוונגרד החדש" ו"קאמרה סטילו" (מצלמה עט= עט קולנועי
שבמאי כותב איתו את שפת הקולנוע ,דימוי לסופר) .בנוסף הוא כותב על
השתכללותה של המצלמה שהפכה לקטנה יותר ובזכותה אפשר לממש את העט
הקולנועי.
◦ מחברות הקולנוע -המגזין מתחיל להתפרסם ולטפח במאים צעירים.



התיאורייה:
◦ למרות שסרט נעשה בידי צוות ,יש לקרוא אותו כיצירתו של הבמאי-האוטר.
◦ אוטר קולנועי אשר מצדיק את כינויו הוא בעל סגנון משלו ואנו כצופים נוכל
להבחין באופיו של הבמאי בכל סרט שהוא מוציא.
◦ "רעיון המיזנסצינה" -הדרך של האוטר הקולנועי להביע את חייו הוא דרך
המיזנסצנה ,ההחלטות בפריים מבטאות את הבמאי ואופיו.



ב 1959מבקרי הקולנוע מתחילים להוציא סרטים שלהם.
חזור

פרנסואה טריפו








 400" 1959המלקות" -סרט אוטוביוגרפי שמראה את חרדותיו של הבמאי הצעיר (טריפו
עצמו) .הסרט מתרכז בדמות של ילד שגדל על קולנוע (טריפו משתמש בדמות הזו בסרטים
נוספים שלו).
זה קולנוע אישי "העט של טריפו" .הילד גדל עם סבתא ובגיל  8היא מתה ,הוריו לא מטפלים
בו והוא מוצא מחסה בקולנוע .הסרט מתעסק ביחס בין הורים לילדים ובקריסת מע' החינוך.
בסרט יש שילוב של בדיון ומציאות ,שבירת חוקי הגרביטציה ,קולנוע א-פוליטי ,יצירתי
ומשעשע.
אנדרה בז'ן מת בתחילת הצילומים וטריפו מקדיש לו את הסרט.
" 1962ג'יל וג'ין" -אדפטציה ספרותית .סרט זה מייצג דיאלוג בין קולנוע לספרות .טריפו
עבר על הסרט  6שנים.
 3דרכים לעשות אדפטציה ספרותית:
◦ לא לשנות כלום מהספר
◦ לשנות הכל
◦ לעשות אותו דבר אבל יותר טוב (ג'יל וג'ין).

 עלילה :מערכת יחסים בין שני גברים חברים שאישה בשם קת'ריו משנה את חייהם .היא
מתחתנת עם האחד ומאהבת של השני .שלישייה מורכבת ומסוכנת.
 לסרט סגנון חתרני ,עריכה אליפטית .טריפו אוהב את הקולנוע דרך המדיומים האחרים וזה
מתבטא בסרט.
http://he.wikipedia.org/wiki/400_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95
%D7%AA
חזור

ז'אן לוק גודאר
" הילד הרע" של הגל החדש .הוא שובר את כל החוקים.
" 1960 עד כלות הנשימה" -הסרט פותח דרכים
חדשותלשפה הקולנועית .הסרט השפיע על במאים אחרים
שראו מה הוא עשה ומה אפשר לעשות:
◦
◦
◦
◦

ג'אמפ קאט -מי אמר שצריך להיות רצף בין קולנוע וזמן קולנוע.
השחקן הצרפתי עושה הומאג' לדמות אמריקאית.
משחק עם סאונד ותנועה ,בלאגן מרחבי .הצופה לא בהכרח
מבין מה קורה.
הדמות מדברת ישירות אל הצופה.

 גודאר רצה להראות משהו אחר ,יציאה נגד הקולנוע
הצרפתי המסורתי.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93_% 
D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%
D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
חזור

הקולנוע האמריקאי של שנות ה60-
 מצב התעשייה בשנות ה.60-
" 1967 בוני וקלייד" של ארתור פן
" 1960 פסיכו" של אלפרד היצ'קוק

חזרה לתוכן העניינים

מצב התעשייה בשנות ה60-








התעשייה לא מצליחה להתאושש מהמשבר הכלכלי
מאז המלחמה.
פחות קהל מגיע לקולנוע בגלל שכמעט לכולם היו
טלוויזיות בבתים .ההכנסה יורדת משמעותית.
ניסו לשכלל את הטכנולוגיה למסכים גדולים יות
וסאונד סטריאופוני.
בשלב מסוים הבינו שדרוש שינוי בתוכן ולא בצורה.
יוצאים סרטים שלוקחים סיכון ויוצאים כנגד הקוד
משנות ה :30-בוני וקלייד ,פסיכו ,סטריינג' לאב.
מתייגים סרטים G :לכולם M ,למבוגרים16 R ,
ומעלה X ,אסור לילדים.
חזור

 -1967בוני וקלייד








על הבמאי :ארתור פן במאי ומפיק קולנוע יהודי אמריקאי .יצר קולנוע אפי,
פוליטי ,מודע לעצמו .פן תוקף את האידאולוגיה השולטת בקולנוע
ההוליוודי .הוא יוצר ברוח התקופה גיבורים שהם אנטי גיבורים ,בעלי רוח
של מרד ,פועלים במטרה להגיע לחופש וחותרים תחת הממסד.
תקציב הסרט  3מליון דולר והכנסותיו  25מיליון דולר.
הסרט קיבל את הכינוי "הסרט הצעיר המבוגר המורכב ביותר".
עלילה :זוג מאוהד מבצע שורת פשעים שבסוף מביאה למותם .משקף את
הטרנד הפוליטי -מרד נעורים .הגיבורים הם גאנגסטרים אבל הם לא חיים
בלילה .הם חיים ביום ,בכפר  ,במרחבים שנותנים להם חופש .הקהל
מזדהה איתם באופן מוחלט .הדמויות לא מתאימות חברתית אבל בכל
זאת הצופה מזדהה איתם באופן מוחלט .יש הומור ושימוש ציני על מנת
להעצים את ההזדהות.
בסצינת הסיום הפואנטה היא לא העובדה שהם מתו אלא איך הם מתו-
חופשיים .בוני וקלייד מתקיימים במכונית ושם הם גם מוצאים את מותם.
העריכה קצרה ,פחות מ 4שניות לשוט .מתייחס לתת מודע הקולקטיבי:
צפית-הזדהת-נהנית-צחקת-עכשיו תיענש! המוות של הדמוות הראשיות
הינו עונש לצופה על כך שנהנה מהאקטים הברברים של הדמויות.
חזור

 -1960פסיכו










עלילה :בחורה בשם מריון (שנמצאת במע' יחסים עם גבר נשוי) מגיעה לעבודה
ומקבלת סכום כסף להפקיד עבור לקוח .היא הולכת הביתה עם הסכום כסף כדי
להפקידו למחרת ובדרך הביתה עוברת במוחה המחשבה לברוח עם הכסף והיא
מחליטה לעשות זאת .במהלך הנסיעה (הבריחה) בלילה גשום היא עוצרת במוטל
עזוב שרק בעל המוטל נמצא בו -נורמן .הם אוכלים יחד ארוחת ערב ואז היא
פורשת לחדרה .רואים את נורמן מציץ על מעשיה דרך חור בקיר .מריון נכנסת
להתקלח ,מגיעה דמות מהאפלה ודוקרת אותה למוות.
בחצי השני של הסרט אנחנו מזדהים עם הרוצח ועם החיפוש אחרי מריון .אנחנו
מעוניינים שהרוצח יצליח.
בסצנת האמבטיה יש עריכה קצבית 40 -שוטים ב 45שניות.
הסרט שחור לבן למרות שהטכנולוגיית צבע כבר הייתה קיימת.
מוטיב המים חוזר באגם ובאמבטיה.
שאלות עולות תוך כדי הסרט ,מיהו הרוצח?
הסרט מראה דרך מתוחכמת של היצ'קוק לספר סיפור .אסתטיקה קולנועית ,
קשר בין צורה לתוכן ,סרט מניפולטיבי .היצ'קוק מכוון למניפוליצות.
הצפייה בסרט לא נוחה  ,אין דמות להישען עליה כי הגיבורה מתה באמצע הסרט.

חזור

קולנוע אירופאי מודרניסטי בשנות ה60-










קולנוע אישי -הסרט הוא של הבמאי ומבטא את חייו ואופיו.
חתירה נגד הריאליזם -גודאר מתחיל את הזרם הזה.
כל במאי יוצר סרט יותר חתרני מהשני .נרקם דיאלוג בין הבמאים.
אין ניסיון לבדר את הצופה אלה לפרוץ גבולות.
הקהל מגיע לקולנוע כדי לחשוב.
מתעסק בשאלות קיומיות ,קולנוע נרקיסיסטי ורפלקסיבי.
הבמאי צריך לעשות אמנות מודרנית שמבצעת התבוננות אסטטית ביקורתית כלפי
האמצעים הצורניים שלה.
מישור ריאליסטי ומישור אקספרסיבי -הבעה של הבמאי.
במאמר של דוד בורדוול הוא מסביר:
◦ לדמויות בסרטים אין מוטיבציה חברתית ,הן נעות מסיטואציה לסיטואציה.
◦ הדמויות מגיבות לדברים שנכפים עליהם.
◦ אין יחס ברור של סיבה ותוצאה.






ניאוריאליזם איטלקי פושט את הרגל בשנות ה 50-עקס השגשוג הכלכלי .הסרטים פונים
לבורגנות והופכים למשוייפים ולבעלי מבנה ברור.
פדריקו פליני (שמונה וחצי)
אינגמר ברגמן (פרסונה)
ישנה טענה שהקולנוע האירופאי מת במהלך ה 70-אך הוא ממשיך להשפיע במקומות
אחרים.
חזרה לתוכן העניינים

פדריקו פליני
 עושה קולנוע ראוותני ,מלא קסם ,הגזמה
וסוריאליזם.
 -1960 לה דולצ'ה ויטה (החיים המתוקים) הופך
ליצירת מופת גרנדיוזית שעוסקת באירוטיקה,
מיניות ונשיות.
 -1963 שמונה וחצי -פליני עושה סרט שמושפע
מחייו .עלילה :במאי שיש לו מחסום יצירתי
והלחץ מכל מקום גורם לייצור בסוף.
 זהו סרט שעשה מהפך ,סרט מודרניסטי מובהק.
התהליך האנטי היצירתי הוא שמקדם את
העלילה.
חזור

אינגמר ברגמן










במאי קולנוע ותיאטרון ,תסריטאי ושחקן שוודי.
" 1966פרסונה" -יצירה קולנועית משמעותית .טקסט הפתיחה של
הסרט הופך למפורסם.
עלילה :שחקנית תיאטרון מצליחה שיום אחד משתתקת על הבמה
ומאבדת את קולה .היא נכנסת למשבר ,התקשורת עם העולם
קשה לה .היא נכנסת למשבר ,היא לא מתקשרת עם העולם .היא
מטופלת ע"י אחות .האחות מתחילה לדבר בשביל שתיהן והן
חולקות רגעי אינטימיות שמתארים אותן כשלם .יש תחושה
שמדובר על אותה דמות שמתוארת ע"י  2דמויות.
ברגמן מנסה לתקוף את השאלה כיצד ניתן ליצור בעולם שמפקפק
ביצירה?
קולנוע יומרני ,ספציפי ,צבוע ,ארטיסטי וקיבל ביקורות רעות (שנים
אחר כך הוא מוערך).
הוא מדבר על בדידות מודרנית.
ברגמן לא מפסיק להראות לצופה את הטקסט הקולנועי.
חזור

הוליווד החדשה
 קולנוע של אוטרים בלבד.
 הוליווד נותנת קרדיט לבמאים ללא תעודות.
 מאחורי כל סרט עומד חזון שמאחוריו עומד
במאי.
 האוטרים עובדים כנגד החוקים ההוליוודים.
 אין יותר אולפן ששולט בהפקות ,הבמאי מספק
את התכנים.
 סטנלי קובריק
 דניס הופר
 וודי אלן
חזרה לתוכן העניינים

סטנלי קובריק








במאי ,מפיק ,צלם יהודי אמריקאי.
התעסק בתרבות אמריקאית ובחברה האמריקאית.
נחשב לבמאי איטי -עשה  12סרטים ב 40שנה .עושה
מחקר יסודי לכל אחת מהסצנות שלו .במאי פילוסופי-
מתעניין בטבע האנושי והאם האנושות מתקדמת לכיוון
חיובי .מתעסק באלימות ובהרס עצמי .סרטיו עוסקים
במלחמות ומלחמות ובמלחמות בתוך הבית.
 1968אודיסאה בחלל  :1968מתעסק בהתפתחות
האנושית ובאבולוציה עתידנית.
ישנה הדחקה סיפורית וזה בעיקר חוויה ויזואלית
ומוזיקלי.
הסצנות אניגמטיות .סרט יוצא דופן ,האימפקט שלו
גדול ומשמעותי .נחשב לאקספרימנט חשוב בקולנוע.
חזור

דניס הופר
 1968 איזי ריידר -מתאר אנשי צעירי שחווים את
החופש האולטימטיבי -חוצים את אמריקה על
אופנוע.
 קהל היעד צעיר יותר.
 הסרט הצליח לתפוס תקופה ואת מאפיינה
(עליית ונפילת תנועת ההיפים -שימוש בסמים,
אורח חיים שיתופי בקומונה).
 הסרט מעורר מהומות באמריקה מאחר וזה
מתאר את האופן שבו אמריקה מתייחסת
לתרבות הצעירים.
 הצעירים מתים בסוף הסרט.
חזור

וודי אלן
 הדמויות הבדיוניות שלו דומות לדמות שלו-
היפוכונדר יהודי נוירוטי.
" 1977 הרומן שלי עם אנני" :נחשב לסרט הכי
חשוב ופורץ דרך של וודי אלן .זכה ב 4-פרסי
אוסקר .בסרט הדמות חולקת איתנו את רגעיה
האינטימיים .קומדיה רומנטית על מע' יחסים.
 טכניקות של :מסך מפוצל ,שבירת קיר רביעי,
כתוביות שחושפות את מחשבותיה של הדמות
ושילוב של סצינות מצויירות בסרט.
 וודי אלן מעריץ את ניו יורק.
חזור

קישורים במצגת לפי רשימת צפייה
 האחים לומייר :1895-1896
◦
◦
◦
◦

חזרה לתוכן העניינים

העובדים עוזבים את המפעל
מאכילים תינוק
הגנן המשקה מושקה
כניסתה של הרכבת לתחנה

 ג'ורג' מלייה -המסע אל הירח 1902
 אדווין פורטר:
◦ חייו של כבאי אמריקני 1903
◦ שוד הרכבת הגדול 1903

 גריפית' -הולדת האומה 1915
 מונטאג' סובייטי:
◦
◦
◦
◦

שביתה של אייזנשטיין 1925
אוניית הקרב פוטיומקין של אייזנשטיין 1925
יומני החדשות "עין הקולנוע" של דזיגה ורטוב 1922-1925
איש עם מצלמת הקולנוע של דזיגה ורטוב 1929

המשך בעמוד הבא---

 אקספרסיוניזם גרמני:
◦
◦
◦
◦

הקבינט של ד"ר קליברי  1919רוברט ויינה
נוספראטו  1922של מורנאו
הצחוק האחרון  1924של מורנאו
מטרופוליס של פריץ לאנג 1926

 המעבר לקולנוע מדבר
◦
◦
◦
◦
◦
◦

זמר הגאז של אלן קרוסלנד 1927
שיר אשיר בגשם של סטנלי דונן וג'ין קלי 1952
זמנים מודרניים של צ'ארלי צאפלין 1936
רחוב  42של באזבי ברקלי 1933
אויב הציבור של ווילאם וולמן 1931
ווילי ספינת קיטור של וולד דיסני 1928

 שנות האולפן ההוליוודי ותקופת המעבר
◦
◦
◦
◦

הנץ ממלטה של ג'ון יוסטון 1941
זה קרה לילה אחד של פרנק קפרה 1934
האזרח קיין של אורסון ולס 1941
קזבלנקה של מייקל קרטיז 1942

המשך בעמוד הבא.....
חזור

 ניאוריאליזם איטלקי:
◦
◦
◦
◦

רומא עיר פרזות של רוברטו רוסליני 1945
פאיסן של רוסליני 1946
אומברטו די של ויטוריו דה סיקה 1952
גונבי האופניים של ויטוריו דה סיקה 1948

 גל חדש צרפתי:
◦  400המלקות של פרנסואה טריפו 1959
◦ זול וגים של פרנסואה טריפו 1962
◦ עד כלות הנשימה של זאן לוק גודאר 1959

 קולנוע אמריקאי של שנות ה60-
◦ בוני וקליד של ארתור פן 1967
◦ פסיכו של אלפרד היצ'קוק 1960

 קולנוע אירופאי שנות ה60-
◦ שמונה וחצי של פדריקו פליני 1963
◦ פרסונה של אינגמר ברגמן 1966

 הוליווד החדשה
◦ אודיסאה בחלל  2001של סטנלי קובריק 1968
◦ איזי ריידר של דניס הופר 1968
◦ הרומן שלי עם אנני של וודי אלן 1977

חזור

