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הקולנוע  המוקומנטרי  הוא  אחת  מהצורות  המוקדמות  בהיסטוריה  של  הקולנוע  המבקשות  לחתור  תחת
אבחנות  מדויקות  בין  תיעוד  לבדיון  .קולנוע  זה  התפתח  בהמשך  מתוך  שלל  המסורות  התיעודיות  הקיימות
וכתגובה  אליהן  כדי  לייצר  סאטירה  וביקורת  על  הקונבנציות  האסתטיות  של  כל  אחת  מהן  ,הנחותיהן
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  העדפת
אסטרטגיה  תיעודית  זו  או  אחרת  כמפתח  לייצוג  המציאות  .בקורס  זה  נתמקד  בשלל  סרטים  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  בתוך  מסגרות  אסתטיות
ספציפיות  ולהניח  כי  סגנון  מבטיח  ידע  ואמת  .דרך  התמקדות  ברטוריקה  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  שמועלות  כיום  שוב  ושוב  לגבי  הקולנוע
התיעודי  :האם  הגדרתו  ניתנת  בהתאם  למבנה  שלו  או  על  פי  אופן  קליטתו  על  ידי  הצופה?  בקורס  זה  נעסוק
גם  במספר  תצורות  קולנועיות  עכשוויות  המשיקות  בהנחותיהן  לקולנוע  המוקומנטרי  ,כמו  הדוקו-דרמה  או
הקולנוע  ההיברידי  ,ונבחן  כיצד  גם  הן  מייצרות  שיח  ביקורתי  על  האוטוריטה  של  הקולנוע  התיעודי  .הקורס  יציע
כי  ניתן  להבין  מוקומנטציה  לא  רק  כלעג  בדיוני  אלא  גם  כאסטרטגיית  תיעוד  המייצרת  טענות  אמת  לגבי
המציאות  באופן  המניח  את  מקומם  הבלתי  מבוטל  של  הסובייקטיביות  והבדיון  בתהליך  ייצוג  ההיסטוריה
בקולנוע.
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 מסכמת  בחינה , השתתפות ,נוכחות
 אין : לשיעור  קבלה  תנאי  או  קדם דרישות
: הסופי  הציון מרכיבי
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90%   מסכמת בחינה
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