ופופקורן
נזירים
אמנות ימי-הביניים בקולנוע

סדרה בת  12מפגשים 8.1.19 - 23.10.18

פרופ׳ אסף פינקוס

ראש התכניות הרב-תחומית והבינתחומית באמנויות

כיצד משמשת אמנות העבר את מפעל החלומות הקולנועי? כיצד מוצגים ימי-הביניים בקולנוע? מהי הפנטזיה
על התקופה? התפיסה הפופולרית של העולם הימי-ביניימי היא תוצר של היסטוריונים מחד ,ובמאי סרטים מאידך.
שני עולמות אלו נפגשים על המסך הגדול ומעלים יצירה אסתטית מרהיבה ,אולם האם הקולנוע משחזר או מייצר
היסטוריה? האם הוא מחליף ומשכיח אותה? מה הקשר בין אמנות ,פנטזיה ,ומציאות היסטורית?
הסדרה תורכב מ 12-מפגשים בהם נתמקד ביצירות האמנות מימי-הבינים שהיוו השראה לתפאורות של סרטי הקולנוע
ולאחר מכן נצפה בקטעים נבחרים מתוך הסרטים תוך כדי ניתוח הסצנות.

רשימת המפגשים:

23.10

ימי-הביניים בקולנוע :הרצאת מבוא

30.10

להסריט את ג'וטו ,לצייר את
פאזוליני ,להתפלסף עם בוקצ'ו
(דקמרון ,פייר פאולו פאזוליני)
( 6.11המשך)
להסריט את ג'וטו ,לצייר את
פאזוליני ,להתפלסף עם בוקצ'ו
(דקמרון ,פייר פאולו פאזוליני)

13.11

הניבלונגן :מיתוס ,יצרים ,נקמה
(פריץ לאנג)

( 20.11המשך)
הניבלונגן :מיתוס ,יצרים ,נקמה
(פריץ לאנג)

27.11

אגדות גותיות :שלגיה והיפיפייה
הנרדמת (וולט דיסני)

4.12

18.12

סימנים ריקים :שם הורד
(ז׳אן-ז׳אק אנו)
( 25.12המשך)
סימנים ריקים :שם הורד
(ז׳אן-ז׳אק אנו)

1.1

תורת הקץ :החותם השביעי
(אינגמר ברגמן)

דימוי וסימולקורם :שובו של
מרטין גר (דניאל ויניי)

( 11.12המשך)
תורת הקץ :החותם השביעי
(אינגמר ברגמן)

8.1

עולמות הפוכים :מלך הלבבות
(פיליפ דה ברוקה)
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