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עבודות חקר שבוצעו לאורך הפרויקט 
הנושאים המסומנים הם אלו שהיוו מקורות השראה לעבודות בחוברת זו

אסטתיקה נאצית
לני ריפנשטאל
סמלים נאציים

תערוכת האמנות המנוונת
תערוכת האמנות הגרמנית הגדולה

אדריכלות גרמנית ותיעוד
פנטומים – דנה אריאלי הורוביץ

אלברט שפאר - אדריכלות נאצית
אדריכלות קלאסית

ברנד והילה בכר

אמנים גרמניים שפעלו בגרמניה הנאצית
שארלוט סולומון

אקספרסיוניזם גרמני ומקס בקמן 
האנה הוך

אמנות אדריכלות ותרבות פופולארית המתייחסת לשואה
הדיקטטור הגדול – צ'ארלי צ'אפלין

המפיקים – מל ברוקס
קברט – בוב פוסי

מאוס – ארט שפיגלמן
מגנטו – מרוול קומיקס

בועז ארד
אחים צ'פמן

אנדרטת השואה בברלין – פיטר אייזנמן
אנדרטת הקהילה הלהט"בית – אלמגרין ודראגסט

בשנת 1937 נפתחו בגרמניה שתי תערוכות אמנות: תערוכת "האמנות 
המנוונת" ותערוכת "האמנות הגרמנית הגדולה". 

שתי התערוכות הגדירו באופן ברור מהי )בראיית השלטון הנאצי( אמנות 
טובה ומהי אמנות אסורה. האמנות גויסה למטרת תעמולה להאדרת 

המורשת הארית, העם הגרמני והשלטון הנאצי. האמנות הנאצית שאפה 
לשלמות, כוחניות ומונומטאליות. כל יצירה שהציגה מציאות שונה, 

מעוותת, סובייקטיבית או חלשה הוגדרה כאמנות מנוונת ואסורה.

ציטוט 

במסגרת הפרויקט נדרשו תלמידי מגמת אמנויות העיצוב לפרשנות 
חזותית אישית של דילמות מוסריות במצבי קיצון במלחמת העולם 

השנייה ובשואה. 

כהכנה להתמודדות עם נושא זה, חקרו התלמידים היבטים שונים של 
תרבות חזותית רלוונטית - היסטורית ועכשווית. כל עבודת חקר לוותה 

בהתנסות מעשית בטכניקה שונה המתייחסת ליצירות בדגש על "המדיום 
הוא המסר".

בחוברת מוצגות התנסויות של התלמידים ביצירת עולם חזותי שנע בין 
אסטתיקה נאצית ובין אמנות "מנוונת". בעבודות הושם דגש על יצירת 

היברידים )יצורי כלאיים( ושילובים לא טבעיים. דרך עבודה זו מתרחקת 
במודע מדימוי מושלם, ושואפת לאימוץ השפות החזותיות של אמנות 

מנוונת.  
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בית הספר החדש חולון

תלמידי/ות היסטוריה שכבה יא

תלמידי/ות מגמת אמנויות העיצוב

בהנחיית דנה שירן אליאש וגור סלע

בהנחיית עירית תמרי וענבל הלצר

תעש"ז


