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התקופה המודרנית
הגענו לימינו. לאחר תקופה בעייתית במחלקת האנימציה, חזרה חברת דיסני בשנות האלפיים בארבעה סרטים בעלי מסר פמיניסטי 
מובהק: "הנסיכה והצפרדע", "פלונטר", "אמיצה" ו"לשבור את הקרח". אותם סרטים מכפרים במעט על הסרטים המוקדמים יותר 
של דיסני, ומציגים דמויות נשיות ששוברות במכוון את הקלישאות הידועות, גם אם במחיר של שינוי העלילה המקורית. הנסיכות 
כבר לא צריכות לדעת לבשל, לנקות או לתפור. רפונזל יודעת להרביץ עם מחבתות כשצריך וטיאנה מ"הנסיכה והצפרדע" אולי 
מבשלת, אבל גם פותחת עסק משלה. הן שוות ערך לגברים, ומרבית הפעמים הן המובילות בזמן שהגברים נגררים אחריהן. הן 
לא חוששות להיות מגושמות, מלוכלכות או "לא נשיות". הדוגמה הטובה לכך היא מרידה מ"אמיצה", שדווקא לא שייכת לדיסני 
)יוצרי הסרט הם חברת Pixar, חברת אנימציה אחרת שנרכשה על ידי דיסני( אבל מסמלת את הרוח הכללית של ימינו. אין ספק 
שמאז ימי שלגיה וסינדרלה עברה דיסני דרך ארוכה. צריך רק להשוות בין "שלגיה" לבין "לשבור את הקרח" כדי לראות את 

ההבדל: למשל, שממש לא כדאי להתחתן עם בחור שפגשת רק פעם אחת. 
עם זאת, אילן מזכיר לנו שגם בסרטים האלה המצב רחוק להיות מושלם: "'פלונטר' ו'לשבור את הקרח' בהחלט מציגים שיפור, 
אבל אני עדיין לא רואה אותם כסרטים פמיניסטיים. יש בהם קריקטורה פמיניסטית אבל הן עדיין צריכות את הנסיך, וזאת בעצם 
מטרת הסרט. אני מת לראות סרט שלא ייגמר בחתונה - יש חיים אחרי החתונה! למעשה, רוב החיים הם אחרי החתונה, אז למה 
אין שום ייצוג לזה? המסר שמתקבל מהסרטים האלה הוא שברגע שהאישה התחתנה - היא השיגה את מטרתה עלי אדמות, 
ומה כבר יש להציג? ברגע שהיא תזדקן ותאבד את המראה היפה שלה היא תהפוך לאישה מפלצת, כמו כולן. כמו כן, שימו לב 

שהמפלצות ה'חביבות' הן גבריות: הגיבן מנוטרדם, החיה מ'היפה והחיה'. מתי הייתה גיבורה מכוערת?".

כיצד התפתחו הדמויות הנשיות בסרטי דיסני מנסיכות עדינות ופאסיביות, כמו סינדרלה או שלגיה, לדמויות 
בועטות ועצמאיות, כמו אנה ואלסה מ”לשבור את הקרח”? סידרנו לכם את האבולוציה הפמיניסטית של דיסני, 
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כולנו גדלנו על סרטי האנימציה של דיסני: סינדרלה, אלאדין, פוקהונטס, שלגיה ועוד. אותם סרטים - או נכון יותר, אותן נסיכות - ליוו את הילדות שלנו וטבעו 
את חותמן עמוק בזהותנו המגדרית והמינית. האם אי פעם עצרתם וחשבתם אילו מסרים אנחנו קולטים מהעלילות האלה? רק צריך לבחון סרטים כמו 
“שלגיה” או “היפהפייה הנרדמת” )שבהם הנסיכות כנועות ורדומות עד שהן מקבלות נשיקה מנסיך חלומותיהן( כדי להבין על מה אנחנו מדברים. עם זאת, 
מה שהציגה “דיסני” פעם הוא שונה ממה שמציגה החברה היום. היום אנחנו רואים גיבורות אקטיביות, kicking ass ומעוררת הערצה. נעזרנו באילן לוז, מורה 

לתקשורת ולקולנוע, כדי לעקוב אחר האבולוציה הפמיניסטית של דיסני. 

התקופה הקלאסית
סרט האנימציה באורך מלא הראשון של דיסני היה “שלגיה”, שהוצג לראשונה בשנת 1937 והכתיב את הכללים לשאר הסרטים 
שבאו אחריו. למי שלא מכיר, נספר שהדמות הראשית היא נסיכה יפה בעלת עור חיוור וגזרה חטובה. לאורך רוב הסרט הנסיכה 
פאסיבית לחלוטין, עד שנסיך יפה תואר על סוס לבן מציל את העלמה שבמצוקה והם מתחתנים וחיים באושר ועושר עד עצם 
היום הזה. למעשה, נדמה שכל המטרה של הדמות הראשית היא להשיג את הנסיך יפה התואר, והיא מוכנה לוותר על המון 
דברים כדי להיות איתו. בכל הסרטים הראשונים של דיסני, הנסיך אפילו לא טורח לבדוק אם הנסיכה בכלל מעוניינת בו לפני 
שהוא מנשק אותה, ובסרט “היפהפייה הנרדמת” הוא אף מנשק אותה כשהיא לא בהכרה! בימינו, דבר כזה נחשב להטרדה 
מינית. אכן, עם השנים החלו לצוץ יותר ויותר ביקורות על הסרטים, ולא קשה לפספס את המסר הבעייתי שמועבר לילדים 

ולילדות הקטנים אשר צופים בסרטים באדיקות. 

המסרים הבעייתיים
ילדות שצופות בסרטים האלה לומדות שהמטרה העיקרית שלהן בחיים היא להתחתן, ואם אפשר - עם נסיך יפה־תואר ועשיר. 
הסרטים הללו מלמדים אותן שהן צריכות לוותר על דברים או להשתנות לחלוטין כדי להשיג את הבחור )אריאל מגדלת רגליים 
ומוותרת על משפחתה בשביל אריק!(. ומה אם הן רוצות להגיד לו “לא”? זה בכלל לא בא בחשבון. גם לבנים שצופים בסרט 
הסטריאוטיפים האלה לא עוזרים במיוחד, כשהם מגדירים איך בחור חייב להיראות בשביל להשיג את הבחורה - נאה וחסון, 

ועדיף גם עשיר ובעל מעמד. ומה עם תכונות נעלות כמו חוכמה או חוש הומור? הם פשוט לא רלוונטיים או מוזכרים. 
“אני חושב שהבעיה בסרטי הנסיכות הראשונים של דיסני היא שהם מבוססות על אגדות ישנות”, עונה אילן לוז כשאנחנו 
שואלים אותו מדוע הסרטים האלה מכילים כל כך הרבה מסרים בעייתיים. “’שלגיה’ מציג מאבק נשי בתחרות מלכת היופי 
המקומית - בתחרות הזו המלכה אינה מוכנה לוותר על התואר, אפילו לא לטובת בתה החורגת. הנסיכה בורחת ומגיעה 
לביתם של הגמדים אשר לומדים על יתרונותיה הנוספים )היא גם יודעת לבשל ולנקות - איזה יופי!(, ומחליטים לשמור עליה 
שם. כשמגיע הנסיך, הוא רואה אותה ומתאהב בה מבלי להכיר אותה, וכשהוא מנשק אותה - היא ניצלת. גם הוא לא אקטיבי 
במיוחד. ב’סינדרלה’ הנסיך אקטיבי יותר ומוכן להפוך את הממלכה כדי למצוא את הנערה שבה התאהב. רק תראו מה שמלה 

טובה ונעלי זכוכית יכולות לעשות”. 

"הרנסאנס של דיסני"
כמו שאר תעשיית הקולנוע, גם חברת דיסני התפתחה עם השנים. התקופה שבין שנות ה־80 לתחילת שנות האלפיים מכונה "הרנסאנס של דיסני". 
לאחר שסבלו מדעיכה קלה כאשר אנשים מיצו את סרטי התקופה הקלאסית, חזרו אולפני האנימציה של דיסני בגדול בסרטים מצחיקים, בוגרים 
ומקוריים הרבה יותר. גם הנסיכות והדמויות הנשיות הראשיות בסרטים עברו מייקאובר אישיותי ולאט־לאט החלו לקבל צבע ואופי משל עצמן. הן 
הפסיקו לחכות לגברים שיעשו עבורן את העבודה, אך המסרים עדיין בעייתיים. קחו כדוגמה את מולאן, שמתחפשת לגבר ונלחמת כחייל מהשורה, או 
את יסמין, שמסרבת להתחתן עם נסיך שהיא לא מכירה ושוברת כמה מהמוסכמות הנוקשות ביותר של נסיכות דיסני: הן עדיין כבולות תחת פיקודם של 
דמויות גבריות, אבל קולן נשמע. הן ושאר הנסיכות בתקופה הזו מראות לנו שאפשר גם אחרת - אפשר, ואפילו רצוי, להגדיר את הגורל שלנו בעצמנו. 

המסרים הבעייתיים
הסיפורים עדיין מתרחשים בעולמות מיושנים ושוביניסטיים. אפילו מולאן, אחת הדמויות הפמיניסטיות ביותר של דיסני, צריכה להתחפש לגבר כדי להגן 
על משפחתה וארצה. לעומת זאת, כשהיא צריכה להשיג את הבחור )כן, עוד "נסיך" יפה תואר(, היא חוזרת בבת אחת לאיפור ולשמלות המסורתיות. 
בסופו של דבר, סיפוריהן של כל גיבורות דיסני נגמרים בנסיך וחתונה. גם מבחינת המראה של הגיבורות נוצרה גמישות מסוימת. כבר לא כל הנסיכות 

לבנות עור בעלות לוק אירופאי: פוקהונטס היא אינדיאנית, מולאן סינית ויסמין ערבייה; אך עדיין, כולן יפות, דקיקות ונשיות.
אילן לוז מסכים שיש לא מעט שיפור בסרטים מהתקפת הרנאסנס של דיסני: "סרטים כמו 'מולאן' הופכים את הדמות הנשית לחושבת, נאבקת, 
לוחמת ומנצחת. גם בל מ'היפה והחיה' אוהבת לקרוא, בעלת עקרונות ולוחמת למען אביה. היא אפילו מצליחה להפוך יצור מפלצתי לנסיך )בעייתי 

בפני עצמו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו(. מדובר בהברקות בתוך ים הרדידות הערכית והסטריאוטיפית שמציגים שאר הסרטים".
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