
 דמות האישה המשתנה במהלך ההיסטוריה

 והשפעתה על הקולנוע של היום

 פאטאל פאם –האישה המפתה 
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Femme Fatale  

in  

Mythology 



Ishtar 

 האהבה והמין, אלת הפריון

, מספרת על טבעה הקנאי, אגדת גילגמש

   .והדמות המינית של עישתר



Lilith 

במיתולוגיה היהודית האזוטרית היא אשתו הראשונה 

 .רוע לב וחוסר צניעות, המסמלת מרדנות, של אדם

כאשר בורחת מאדם היא פוגשת את אשמדאי וילדה 

 .לו מאות ילדי שדים 
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Circe 

המתמחה ברקיחת  , קוסמת-במיתולוגיה היוונית קירקה היא אלה

מלך  , היא נחשבת בתו של הליוס ואחותו של אאטס. סמים ומשחות

 . קולייס



Medea 

בת  , היא דמות של מכשפה מן המיתולוגיה היוונית

; נכדתו של אל השמש ושל קירקה; אייטס מלך קולכיס

 . אישתו של יאסון



Scylla 

במיתולוגיה היוונית מפלצת ימית עם  

שש צווארים עם ראשים ושיניים 

 .רגלים וזנב של דג 12, חדות



Lamia  

הרה מתוך קנאה הפכה אותה . ילדה ילדים לזאוס, הייתה מלכת ליביה, במיתולוגיה היוונית

היא יכולה להחזיר  . למיה מתוך ייאוש התחילה להרוג ילדים של אחרים. למכוערת והרגה את ילדיה

 .לעצמה את יופייה על מנת לפתות גברים ולשתות את דמם



The Sirens 

הן היו הצאצאיות של אל הנהר  . היו נימפות ים בעלות גוף של ציפור וראש של אישה

שחלפו ליד מקום מושבן ושמעו את שירתן  , שירתן הייתה כה ענוגה ויפה שמלחים. אכלואוס

  .שם הן נטרפו, או כיוונו את ספינותיהם לעבר הסלעים, קפצו מספינותיהם אל מותם, מרחוק
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Calypso 

השוכנת באי מכוסה  , הנימפה קליפסו הייתה בתו של אטלס

   .עצים שמשמש כמרכזם של כל המים



Femme Fatale  

in  

History 



Lucrezia Borgia 

לוקרציה מתוארת כדוכסית יפת מראה בעלת עיניים כחולות  

אותה  (. אם כי אין בנמצא ציור שהוא בוודאות שלה)ושיער זהוב 

,  פאטאל-דוכסית יפה הייתה לאורך ההיסטוריה לסמל של הפאם

ציורים וסרטים , וכך היא מתוארת בספרים, האישה הקטלנית

 . רבים



Cleopatra 

 . הייתה האחרונה בשושלת תלמי המקדונית ששלטה במצרים העתיקה



Mata - Hari 

התפרסמה כמרגלת . רקדנית אקזוטית הולנדית יפהפייה

שבמלחמת העולם הראשונה . ואשת חברה מתירנית

   .עסקה בריגול עבור גרמניה ולכן הוצאה להורג



Femme Fatale  

in  

Movies 



Who Framed Roger 

Rabbit?  

 

Die Another Day 

Match Point  Famme Fatale 

Basic Instinct Gone With The Wind Xena: The Warrior 

Princess 
Resident Evil 

The Blue Angel  





בריטניה הייתה  , 19-כאשר בראם סטוקר כתב את היצירה שלו בשנים המתות של המאה ה

למרות זאת הנשים התחילו . האישה האידיאלית היא אמא ועקרת בית. חברה פטריארכית

 .לקרוא תיגר על המצב הקיים והגבר הוויקטוריאני שעמדת השליטה שלו תחת איום

  (ז"בראשית רבה י" )נברא שטן עמה -כיוון שנבראה חוה 



 התקופה הגותית

 התקופה הויקטוריאנית



 התקופה הויקטוריאנית

 התקופה הגותית



 By 1992, AIDS is 'punishment' for 

promiscuous sexual behavior'. 

 מחלה= ההתעוררות המינית של האישה 

This sexual awakening of women is 

portrayed in terms of 'infection', 

mirroring the fears of Victorian 

society about the spread of syphilis 

and venereal  

 

disease which, like vampirism, led 

to the degeneration into madness 

and eventual death of the victim. 





על אף קיומן של נשים , 19-פאטאל כמושג או הגדרה מופיעה רק מאמצע המאה ה-הפאם

,  נשים עצמאיות(. הלנה מטרויה ועוד, סירנות, דלילה, חוה)העונות להגדרה זו קודם לכן 

השולטות בגורלן נזכרו לאורך ההיסטוריה לעיתים בהערצה ולעיתים לגנאי תלוי  , חופשיות

 .  בנסיבות ההיסטוריות



 השוואה בין מינה ללוסי



 צנועה ועדינה –אישה וויקטוריאנית טיפוסית  –מינה 

" מריה"היא זוהתה עם . גבירה מעודנת ונכספת -האישה 

מושא להערצה וסגידה בקרב , והייתה לדמות מכובדת

   .האבירים



 יותר משוחררת ממינה –אישה וויקטוריאנית 





היא דוגמא , (אנטוורפן, אוסף מאיר ואנדנברג, 1562, ברויגל האב" )גריט המטורפת"

.  לאותה תפיסה שכוחות ההרס והשיגעון של האישה גוברים אפילו על השדים בשאול

מתאר אישה הנשלטת על ידי השדים  ( רומנטי-אמן המייצג את הזרם הקדם)פיוזלי 

,  (המכון לאמנויות דטרויט, 1781" )חלום בלהות"ביצירתו . ועל הגבר להיזהר מפניה

   .נוצר כאן קשר בין האישה למין עליו אין לה שליטה, משמשת האישה כלי בידי שדים



אישה משוחררת  

 סופה מוות –


