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פתח דבר
ברוכים הבאים לפקולטה לאמנויות שרבים מתלמידנו מכנים אותה גם "הפקולטה להגשמת החלומות".
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע מרתק ,של גילויים וחוויות מעוררות חושים.
תכנית העשרה והשראה באמנויות פועלת למעלה מ־ 20שנים במטרה לפתוח עבורכם דלת לעולם
המסעיר והמרגש של תחומי האמנויות השונים ובהם :תולדות האמנות ,קולנוע וטלוויזיה ,מוזיקה,
אמנות התאטרון ,אדריכלות ועוד.
יתרונה של התכנית בכך שהיא מאפשרת למשתתפיה להשתתף בקורסים אקדמיים מן המניין ,לשמוע
את המרצים הטובים ביותר ולקחת חלק בשיח האקדמי העדכני וזאת מבלי לשאת בחובת הגשות של
מטלות ובחינות .בחירת הקורסים והסדרות היא חופשית בהתאם לרצונכם ולתחומי העניין שלכם.
בנוסף לקורסים האקדמיים מתקיימות במהלך השנה גם סדרות מיוחדות כגון סדרת הרצאות הדקאן
שמארחות את טובי המרצים בפקולטה במגוון נושאים מרתקים.
כתלמידים בפקולטה ,תוזמנו גם לקחת חלק בכנסים ,מפגשים מיוחדים ואירועים שיתקיימו חינם
עבורכם .ההודעות על כך תועברנה אליכם באופן שוטף.
העניקו לעצמכם וליקיריכם את המתנה הטובה ביותר – האפשרות ללמוד ,להתפתח ,לגלות וגם
ליהנות מהקסם של עולמות האמנויות ומהיצירות שנבראו וממשיכות להיווצר מתוך דמיונם של
אנשים יצירתיים שהעזו ומתחו את גבולות הדמיון שלהם  .
אני וצוות הפקולטה מאחלים לכם שנה מרגשת של עניין ,גילוי והתחדשות ,ומקווים לראותכם אתנו
בשנת הלימודים תשע"ט.
בברכת שנה טובה,

פרופ' צביקה סרפר
דקאן הפקולטה לאמנויות

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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הנחיות הרשמה ותשלום

רישום – מידע כללי וסדרי רישום
היום הראשון ללימודים בסמסטר א'14.10.2018 :
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב'27.02.2019 :
תאריך פתיחת הרישום למשתלמים לקורסי סמסטר א' ו־ב'02.09.2018 :
•משתתפי התכנית העשרה והשראה באמנויות אינם נדרשים בבחינות קבלה .הלימודים בתכנית
הינם להעשרה בלבד ,ואינם מקנים תואר ,הכרה אקדמית ,זכויות או נקודות זכות מצטברות לקראת
תואר או תעודה אקדמיים .הלומדים בתכנית העשרה והשראה באמנויות אינם זכאים להיבחן
ולהגיש עבודות.
•המידע בחוברת מעודכן עד למועד מסירתה לדפוס .המידע העדכני מפורסם באתר האינטרנט:
https://arts.smarticket.co.il/

קבלת קהל
משרדינו פתוחים בימים א'-ה' בין השעות .15:00–10:00
משרדי היחידה סגורים בימי ו' ,ערבי חג ובחוה"מ סוכות ופסח.
כתובת המשרדים :חדר  205ב' ,בנין מכסיקו.

דרכי הרשמה לקורסים ולסדרות
1.1בטלפון  03-6405400בימים א'-ה' בשעות .15:00-10:00
2.2באמצעות טופס רישום מלא וחתום לפקס 03-6406371
3.3באמצעות טופס רישום מלא וחתום לכתובת דואר אלקטרוני arts4u@tauex.tau.ac.il
•ניתן להוריד טופס רישום מאתר התכנית https://arts.tau.ac.il/arts4u
•יש להקפיד למלא את הטופס בכתב ברור כולל כתובת אי־מייל ,פרטי תשלום וחתימה.
•אישור הרשמה ישלח לאי־מייל שצוין בטופס.
•הרישום דרך דיוור או פקס תקף מיום ההרשמה בלבד ב02.9.2018-

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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כרטיס משתלם
•בסיום הליכי הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס משתלם ובו עליהם להדביק את תמונתם.
הכרטיס משמש אישור כניסה לקורסים הרשומים בו.
•יש להציג את הכרטיס בכניסה לכיתות הלימוד.
•לא תתאפשר כניסה ללא הצגת כרטיס.
•הנפקת כרטיס המשתלם על ידי היחידה מהווה את האישור הבלעדי להרשמה.
•נא לשמור את הקבלות המקוריות .בכל בירור יהיה צורך להציגן.
•כרטיס המשתלם מקנה את ההטבות הבאות* (רק כאשר הכרטיס נושא את תמונת המשתלם):
– כניסה בחינם לכל אגפי הספרייה המרכזית.
– הנחה ברכישת מנוי להשאלת ספרים בספרייה.
– הזמנת צילומים במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה במחיר סטודנט.
–  10%הנחה ברכישת קטלוגים וכתבי עת של הפקולטה.
– הסדרי חניה יועברו בהמשך עם קבלת כרטיס משתלם.
*

ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים.

עלות הקורסים
•עלות קורס לסמסטר בהיקף  2שעות סמסטריאליות.₪ 500 :
•עלות קורס לסמסטר בהיקף  4שעות סמסטריאליות.₪ 1,000 :
•עלות הסדרות :כמפורט בחוברת ובאתר.

אופן התשלום
•התשלום באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.
•תשלום מעל  ₪ 500ניתן לשלם ב־ 2תשלומים.
•תשלום מעל  ₪ 1,000ניתן לשלם ב־ 3תשלומים.
•תשלום מעל  ₪ 1,500ניתן לשלם ב־ 4תשלומים.
*

התשלומים ללא ריבית והצמדה

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

כללי

הנחות
זכאות להנחה על בסיס הצגת תעודה בלבד ,אין כפל הנחות.

* רישום לקורסים של עובדים קבועים באוניברסיטת תל אביב – ייעשה לאחר פתיחת שנת הלימודים ועל בסיס מקום
פנוי בלבד.
** גמלאי הסגל הבכיר מתבקשים לגשת למשרדי הארגון על מנת להסדיר את הרישום לקורסים לפני ביצוע הרישום
בתכנית העשרה והשראה באמנויות.
*** עמיתי חבר :התשלום באמצעות כרטיס "חבר" בלבד ,ההנחה תינתן במעמד חיוב הכרטיס ,יש לציין על גבי הטופס
"עמית חבר".

נוהל החלפת קורס
•בקשה להחלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב.
– בסמסטר א' עד 28.10.2018
– בסמסטר ב' עד 17.03.2019

נוהל ביטול הרשמה
•בקשה לביטול השתתפות יש להגיש אך ורק בכתב.
– חובה לצרף לבקשה את כרטיס המשתלם המקורי.
– בסמסטר א' עד 21.10.2018
– בסמסטר ב' עד 7.03.2019
לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.
•כל בקשת ביטול קורס תחויב בדמי ביטול בסך של  ₪ 100לקורס .בנוסף תקוזז העלות היחסית
בעבור השתתפות בשיעורים שקדמו לביטול.
•במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.
העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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זכאים להנחות
עובד/ת קבוע/ה של אוניברסיטת תל אביב*
בן/בת זוג של עובד/ת קבוע/ה באוניברסיטת תל אביב
גמלאי/ת של אוניברסיטת תל אביב**
בן/בת זוג של גמלאי/ת אוניברסיטת תל אביב
בוגר/ת אוניברסיטת תל אביב
חבר/ה אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב
עמית/ת "חבר"***
נרשמים לקורסים בעלות כוללת של  ₪ 3,000ומעלה

הנחה לקורסים
פטור מתשלום
10%
50%
10%
10%
10%
7%
10%

הנחה לסדרות
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
10%

7

כללי
סדרות | תולדות האמנות | תיאטרון | קולנוע וטלוויזיה | מוזיקה | רב־תחומית | אדריכלות
8

משך שיעור בקורס
•משך שיעור הינו שעה וחצי.
•כל השיעורים (למעט בביה"ס לאדריכלות) ,יתחילו  15דקות אחרי הזמן המצוין בחוברת ויסתיימו
 15דקות לפני שעת הסיום המצוינת ,כנהוג באוניברסיטה.

הלימודים בביה"ס לאדריכלות
•בביה"ס לאדריכלות יתחילו השיעורים בדיוק בשעה שפורסמה בחוברת .משך השיעור הוא שעה
ו־ 45דקות.
•בשבוע האחרון בכל סמסטר לא יתקיימו לימודים כדי לאפשר לסטודנטים מן המניין להתמקד
בסדנאות להגשות הפרויקטים.

הלימודים בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
•כמידי שנה ,בימי פסטיבל סרטי סטודנטים של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש ,יחולו שינויים
בלימודי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה .השינויים יתפרסמו מראש בהתאם להודעות מזכירות ביה"ס.

גמול השתלמות ואישורי נוכחות
הקורסים (לא כולל סדרות) מוכרים לגמול השתלמות בכפוף לאישור מקום העבודה.
לצורך קבלת אישור רישום ונוכחות בקורס יש לפנות למזכירות תכנית העשרה והשראה באמנויות
לקבלת טופס החתמת נוכחות בעת הרישום או לפני השיעור הראשון בקורס.

למידה מרחוק
להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק היכנסו לאתר התכנית בכתובת:
http://moodle.tau.ac.il

הודעות ועדכונים
הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים ,יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט של הפקולטה.
משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים באתר האינטרנט של הפקולטה
לאמנויות בכתובתhttps://arts.tau.ac.il/arts4u :

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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הודעות ביטול שיעורים באמצעות הודעות SMS

הערות כלליות
•האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בגלל מספר מועט של נרשמים או מכל סיבה
אחרת ,להכניס שינויים בגובה התשלום ,ובכל הכללים ,התקנות ותכניות הלימודים כפי שפורסמו
בחוברת זו מבלי להודיע על כך מראש לנרשמים.
•על המשתתפים בתכנית "העשרה והשראה באמנויות" (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים
הנקבעים על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי שיעורים בגין
היעדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות ועיצומים.

לוח אירועי הפקולטה לאמנויות
•אירועי הפקולטה ,כנסים ,ימי עיון ופסטיבלים מתפרסמים באתר הפקולטה https://arts.tau.ac.il/arts4u
ובניוזלטר המופץ לרשימת התפוצה של הפקולטה.
•להצטרפות לרשימת התפוצה שלחו אי־מייל לכתובתarts4u@tauex.tau.ac.il :
•למעקב אחר אירועי הפקולטה ,חפשו את עמוד הפייסבוק של היחידה להשתלמויות ופרוייקטים:
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ ,אוניברסיטת תל־אביב

למידע נוסף אנא פנו אלינו:
היחידה להשתלמויות ופרויקטים
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
בניין מכסיקו ,חדר  205ב'
טלפון , 03-6405400 :פקס03-6406371 :

כתובת למשלוח דואר:
תכנית העשרה והשראה באמנויות
הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטת תל אביב
רמת אביב6997801 ,

כתובת דואר אלקטרוניarts4u@tauex.tau.ac.il :
כתובת אתר האינטרנטhttps://arts.tau.ac.il/arts4u :
לידיעתכם :משרדי היחידה יהיו סגורים בימי שישי ,ערבי חג וחול המועד ובהתאם ללוח השנה
האקדמית תשע"ט.

אנו מאחלים לכם לימודים מעניינים ומהנים בפקולטה לאמנויות
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סניף תל אביב

מתנדבים למען הזולת
תנועת של"מ – שירות לאומי למבוגר מזמינה את משתלמי הפקולטה לאמנויות לתרום מזמנם,
מניסיונם ומכישוריהם למטרות חברתיות.
המעוניינים להירתם לעשייה מלאת סיפוק בהתנדבות ,מוזמנים להשתלב בפעילות תנועת של"מ,
תנועה כלל ארצית הפועלת בחסות החברה למתנ"סים ובשיתוף עם מרכזים קהילתיים ,ומגייסת
מתנדבים אזרחים ותיקים וגמלאים לפעילות בתחומי ההתנדבות המותאמים לעולם הידע והפנאי
של כל אחד ואחת.
התנועה מכוונת את המתנדבים לפעילות הן במסגרת תכניותיה הייחודיות וגם מפנה אותם לארגונים
ולמשימות המתאימים להם.
בואו להתנדב וצרו קשר למטרת השתלבות ומציאת אפיק התנדבות
פרטי קשר:
מיילshalem.ta@gmail.com :
טלפון03-7600146 :
אתרwww.shallem.org.il :
עשו לנו לייק בפייסבוקhttp://www.facebook.com/shalemtelavivyafo :

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

כללי

לוח שנת הלימודים תשע"ט 2019–2018

( )1בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה ( )2בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה ( 1.5.19כ"ו בניסן) יסתיימו
הלימודים בשעה  )3( 19.00בתענית אסתר (י"ג באדר ב'  )20.3.19ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (  7.5.19ב'
באייר) יסתיימו הלימודים בשעה  )4( 18.00יום לימודים אחרון לפני חופשת הפסח ( )5ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים
בשעה .12.00
* תקופת בחינות סמסטר א' :מיום ב'  ,14.1.19ח' בשבט ,עד יום ג' ,26.2.19 ,כ"א באדר א'.
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היום הראשון ללימודים – סמסטר ראשון
חופשת חנוכה (לסטודנטים) ()1
היום האחרון לסמסטר הראשון*
יום פתוח
היום הראשון לסמסטר השני
פורים ()3( )1
יום לימוד חלופי לקורסי יום ה' – סמס' ב' ()4
היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ()3( )1
יום העצמאות ()1
יום הסטודנט ()5
חופשת שבועות ()1
היום האחרון לסמסטר השני
היום הראשון לעונת לימודי הקיץ
צום ט' באב ()1
היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

14.10.18
9.12.18
13.1.19
1.2.19
27.2.19
21.3.19
15.4.19
28.4.19
8.5.19
9.5.19
23.5.19
9.6.19
14.6.19

11.8.19
23.8.19
מ25.8.19-
חופשת הקיץ המרוכזת ()1
עד 31.8.19
טקסי זיכרון – בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת בין 13:00–12:00
21.10.18
עצרת לזכרו של יצחק רבין
2.5.19
טקס יום השואה ()2
7.5.19
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ()3
3.11.19
היום הראשון לשנת הלימודים תש"פ

יום א'
יום א'
יום א'
יום ו'
יום ד'
יום ה'
יום ב'
יום א'
יום ד'
יום ה'
יום ה'
יום א'
יום ו'

ה' בחשון
א' בטבת
ז' בשבט
כ"ו בשבט
כ"ב באדר א'
י"ד באדר ב'
י' בניסן
כ"ג בניסן
ג' באייר
ד' באייר
י"ח באייר
ו' בסיון
י"א בסיון

יום א' י' באב
יום ו' כ"ב באב
כ"ד באב
עד כ"ט באב
יום א'
יום ה'
יום ג'
יום א'

י"ב בחשון
כ"ז בניסן
ב' באייר
ה' בחשון

כללי
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רשימת קורסים לפי ימים
קורסים שנתיים
מס' קורס

שם קורס

מרצה

יום

0845.2109.01

המוזיקה במאה ה־20
Music for Keyboard Instruments
( until 1750קורס באנגלית)
( Film Composersקורס באנגלית)
תחנות בתרבות המערב

עפרה יצחקי

ג'

משעה עד
שעה
87 14:00 12:00

אלכס גורין

ג'

85 18:00 16:00

כריסטינה קופר
איתי שניר

ה׳
א'
סמס׳ד' א' 18:00 16:00
יום
58
סמס׳ג' ב' 12:00 10:00
יום

0842.1333.01
0842.3434.01
0861.1210.01

 0811.0210.01דרמטורגיה ,כתיבת תכנייה ומפגשי
תיאטרון
המדריך לתזמורת — מבוא לעולם
המוזיקה התזמורתית
הראשונה והאחרונה" — מיצירות
הביכורים לשירת הברבור
"לראות את המוזיקה ,לשמוע את
הציור
"לראות את המוזיקה ,לשמוע את
הציור

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

שרון אהרונסון
להבי

עמוד

88 16:00 14:00
92 14:00 12:00

עומר שומרוני

א'

23 21:00 19:30

רונן בורשבסקי

ב'

24 12:00 10:30

אירנה פרידלנד

ב'

25 12:00 10:30

אירנה פרידלנד

ה'

25 12:00 10:30

כללי

קורסי סמסטר א’
מרצה

יום א׳
0821.6474.01
0821.1314.01
0811.1134.01
0811.1790.01
0811.1233.01
0811.2136.01
0881.4216.01
0821.6456.01
0881.3503.01
0821.1331.01
0821.6896.01
0851.6210.01
0811.1007.01
0845.1001.01
0821.1900.01

 :Made to be Seenצילום וגזע
באמריקה חדש
מבוא לאמנות ימי הביניים :הנרטיב
הנוצרי באמנות — טקסט ודימוי
מבוא לתיאטרון מקומי
חנוך לוין והטרגדיה היוונית
אוונגארד
תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה
ה־ 17ועד איבסן
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
באדריכלות
ארץ גדושת אמנות — תרבות חזותית
נוצרית מודרנית חדש
תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן
המאה ה־ 19ועד ימינו
מבוא לאמנות עמי האסלאם :הראשית
בגן נעול :נזירות כפטרוניות ,צופות
ויוצרות חדש
בין משחקיות לסרט
תיאוריות בימוי
תולדות המוזיקה — ימי הביניים
והרנסנס
אמנות על ציר הזמן א’ :העת העתיקה
— ממצרים ועד סוף ימי הביניים

31 10:00

איילת כרמי

א’

8:00

רננה ברטל

א’

44 12:00 10:00

יאיר ליפשיץ
נורית יערי
דרור הררי

א’
א’
א’

54 12:00 10:00
56 12:00 10:00
41 14:00 12:00

יאיר ליפשיץ

א’

54 14:00 12:00

יואב שיבר

א’

97 14:00 12:00

אנסטסיה קשמן

א’

34 14:00 12:00

קרן מיטרני

א’

99 16:00 14:00

אריה קפיטיקין

א’

36 16:00 14:00

רננה ברטל

א’

45 16:00 14:00

גל רז
משה פרלשטיין

א’
א’

70 16:00 14:00
56 18:00 16:00

דורית טנאי

א’

86 20:00 16:00

מורי החוג

א’

30 18:00 16:00
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מס’ קורס

שם קורס

יום

משעה עד
שעה

עמוד
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מס’ קורס

שם קורס

מרצה

יום

משעה עד
שעה

עמוד

יום ב׳
0821.1306.01
0811.1200.01
0845.2001.01
0851.6713.01
0851.6685.01
0851.6706.01
0821.1720.01
0811.1791.01
0821.1620.01
0861.1585.01
0861.1582.01
0851.6711.01

מבוא לאמנות ימי הביניים :דמויי
פולחן :משלהי העת העתיקה ועד
לאמנות הקרולינגית
תולדות הדרמה והתיאטרון :יוון ורומא
תולדות המוזיקה — קלאסיקה
ורומנטיקה
הסרטים של לארס פון טראייר:
משחקים “על אמת” חדש
קולנוע דרום קוריאני עכשווי חדש
קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי
מבוא לאמנות גלובלית :מפגשים בין־
תרבותיים במרחב האסייני מאות 5
לפנה”ס — המאה ה־15
העל טבעי בתיאטרון :אלים ,מלאכים,
פיות ,רוחות ומכשפות
מבוא לאמנות ישראלית :סוגיות
נבחרות באמנות ישראלית
אמת וייצוג באמנויות
מבוא לתולדות הקולנוע א’
הקולנוע הגרמני החדש בשנות
ה־’80–’60

אסף פינקוס

ב’

35 12:00 10:00

שלומית שלגו

ב’
ב’
ד’

58 12:00 10:00
10:00
86 12:00
12:00 10:00

מורן עובדיה

ב’

75 14:00 10:00

פבלו אוטין
שמוליק דובדבני

ב’
ב’

78 14:00 10:00
80 14:00 10:00

אילת זהר

ב’

32 14:00 12:00

עירא אבנרי

ב’

57 14:00 12:00

אורלי שבי

ב’

31 16:00 14:00

אירית רז־דגני
שמוליק דובדבני

ב’
ב’

91 16:00 14:00
94 18:00 16:00

יעל מזור

ב’

74 20:00 16:00

מיכל גרובר

יום ג׳
0881.1207.01
0842.1826.01
0851.6108.01
0861.1588.01
0851.6234.01
0861.1106.01
0851.6696.01
0851.6705.01

תולדות האדריכלות א’ — עד הנצרות
הקדומה
תולדות המוזיקה א’ — חלק א’
זיכרון ,בידור ומדיה פופולרית חדש
אמנות ופילוסופיה :מבוא לאסתטיקה
מבוא לתולדות הקולנוע — א’
הקרנת סרטים
תאטרון ומחול כשפה בימתית
קולנוע קווירי חדש
הקולנוע הפלסטיני :זהות ,מרחב,
וזיכרון
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רועי קוזלובסקי

ג’

100 12:00 10:00

בוריס קליינר
דן ערב
ברוך בליך

ליאורה מלכא
ניר קדם

ג’
ג’
ג’
ג’
ג’
ג’
ג’

85 12:00 10:00
72 12:00 10:00
92 14:00 10:00
14:00 10:00
64
16:00 14:00
93 16:00 14:00
76 18:00 14:00

אריאל שיטרית

ג’

69 18:00 14:00

אורי לוין

0821.6389.01

יום ד׳
 0811.2137.01מבוא לתיאטרון המודרני
 0851.6190.01מבוא לקולנוע תיעודי
 0861.1301.01מבוא לשפת המוזיקה
ענקי עידן הזהב של ארצות השפלה:
 0821.6848.01רובנס ,ואן־דייק ורמברנדט חדש
 0851.6548.01מבע קולנועי
 0821.1432.01מבוא לאמנות הרנסנס :על הציור —
אמנות ותאוריה ברנסנס
יום ה׳
 0811.1775.01כל העולם במה
0811.0206.01
0821.1009.01
0881.1211.01
0851.6167.01
0851.6710.01
0821.1509.01

לורקה :דרמה פיוט ,מחאה
מבוא לאמנות קלאסית :המיתולוגיה
באמנות
מבוא לניתוח יצירות אמנות
הקולנוע האמריקאי העכשווי חדש
הגל החדש הצרפתי
מבוא לאמנות מודרנית :אמנות המאה
ה־19

מרצה

יום

משעה

בועז חגין
קרן צדפי
יעל מונק

ג’
ג’
ג’

16:00
16:00
16:00

ג’

21 20:00 18:00

ג’

39 20:00 18:00

דרור הררי
שמוליק דובדבני
רועי אופנהיים

ד’
ד’
ד’

53 12:00 10:00
80 14:00 10:00
93 14:00 10:00

שרה בנינגה

ד’

45 14:00 12:00

אודיה כהן רז

ד’

62 16:00 14:00

תמר צ’ולקמן

ד’

47 18:00 16:00

במבי עודד
פרידמן
בלהה בלום

ה’

8:00

51 10:00

ה’

51 12:00 10:00

יעל יונג

ה’

48 14:00 12:00

נעמי מאירי דן
ארז דבורה
אריאל שוייצר

ה’
ה’
ה’

98 14:00 12:00
67 16:00 14:00
69 16:00 14:00

תמר מאיר

ה’

46 16:00 14:00
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0851.6524.01
0821.6014.01
0851.6154.01

מבוא לתיאוריות קולנועיות
מות האמנות האסלאמית חדש
נשים בקולנוע הישראלי
נזירים
ופופקורן — אמנות ימי הביניים אסף פינקוס
בקולנוע חדש
קסם האימפריה :הערים הגדולות של
האסלאם — אצפהאן ,אסתנבול ואגרה נעמי הגר
(מאות  )17-16חדש

עד
שעה
70 18:00
43 18:00
73 20:00
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שם קורס

עמוד
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קורסי סמסטר ב’
מס’ קורס
יום א׳
0821.1528.01
0811.2202.01
0881.3207.01
0811.1215.01
0821.1341.01
0851.6197.01
0851.6101.01
0821.1902.01
0851.6231.01

שם קורס

מרצה

מבוא לאמנות מודרנית :אמנות האוונגרד עדי לוריא־חיון
יאיר ליפשיץ
מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
תולדות האדריכלות ה’ — אדריכלות
רועי קוזלובסקי
במאה העשרים
חן אלון
תיאטרון ,חברה ,קהילה
מבוא לאמנות עמי האסלאם :התפארת אריה קפיטיקין
שמוליק דובדבני
קולנוע מזרח אירופאי חדש
גל רז
קולנוע ורגש
אמנות על ציר
הזמן ב’ :מהרנסנס ועד מורי החוג
לאמנות המודרנית
מבעד לחומה :קולנוע גרמני עכשווי
יעל מזור
חדש
אירנה פרידלנד
כל הג’אז הזה

עמוד

יום

משעה עד
שעה

א’
א’
א’
ג’
א’
א’
א’
א’

41 12:00 10:00
55 14:00 12:00
12:00
101 14:00
10:00 8:00
54 16:00 14:00
36 16:00 14:00
81 18:00 14:00
71 18:00 16:00

א’

30 18:00 16:00

א’

75 20:00 16:00

א’

26 21:00 19:30

יום ב׳
0821.6543.01
0811.0208.01
0821.1622.01
0851.6595.01
0821.6440.01
0851.6712.01
0861.1583.01
0881.3509.01
0851.6716.01
0851.6208.01

הקתדרלות הגדולות :מבט ליצירות
המופת של הגותיקה הצרפתית חדש
ברטולט ברכט :דרמה ,תיאוריה,
תיאטרון
מבוא לאמנות עכשווית
מבוא לקולנוע ישראלי
ברונזה או שעווה ,שיש לבן או
חימר צבוע :סוגיות נבחרות בפיסול
דיוקנאות באיטליה חדש
קולנוע ניסיוני ווידאו ארט חדש
מבוא לתולדות הקולנוע ב’
תולדות התכנון ,הנוף והמרחב בארץ
ישראל של המאה ה־20
הוליווד שעל הנילוס — תולדות הקולנוע
המצרי והבניית הזהות הלאומית חדש
היום הארוך ביותר 9/11 :בטלוויזיה
ובקולנוע האמריקניים
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36 10:00

גילי שלום

ב’

8:00

עירא אבנרי

ב’

57 10:00 08:00

ורד מיימון
שמוליק דובדבני

ב’
ב׳

38 12:00 10:00
81 16:00 12:00

ספי הנדלר

ב’

40 18:00 16:00

אורי לוין
שמוליק דובדבני

ב’
ב’

64 18:00 16:00
94 18:00 16:00

רועי קוזלובסקי

ב’

102 18:00 16:00

איל שגיא ביזאוי

ב’

65 20:00 16:00

אריאל אבישר

ב’

68 20:00 16:00

0851.6235.01
0851.6720.01
0821.6768.01
0811.1343.01
0821.6868.01
0821.1131.01
0821.6390.01
0851.6203.01
0861.1107.01

0821.6564.01
0842.1827.01

מבוא לתולדות הקולנוע — ב’
הקרנת סרטים
תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת חדש
מלכים ,קדושים וכוכבים :דימויים של
מנהיגות וסמכות חדש
מבוא לתיאטרון פוסט־מודרני
Art in the Making: Materialities of
 Modern Artחדש
מבוא לאמנות קלאסית :יוון ורומא
סיפורי אהבה ,שנאה ותשוקה:
מיניאטורות פרסיות בעידן האימפריות
(מאות  )17-14חדש
נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית
בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים חדש
מבוא לשפת הקולנוע
הקרנת סרטים
מיתוס ופילוסופיה באמנות חדש
מודרניות ומודרניזם בתרבות חזותית
ואמנות יפנית חדש
תולדות המוזיקה א’ — חלק ב’

דרור הררי

ג’

53 12:00 10:00

ליאורה מלכא

ג’

56 12:00 10:00

עלינא ברנשטיין
שי בידרמן

ג’
ג’

77 12:00 10:00
79 12:00 10:00

ספי הנדלר

ג’

41 12:00 10:00

ג’

14:00 10:00

עלינא ברנשטיין

ג’
ג’

16:00 14:00
78 14:00 12:00

עינת קלפטר

ג’

42 14:00 12:00

דרור הררי

ג’

52 14:00 12:00

רייצ’ל פרי

ג’

44 16:00 14:00

מתי פישר

ג’

38 16:00 14:00

נעמי הגר

ג’

40 18:00 16:00

יעל לוי

ג’

72 18:00 16:00

ג’
ג'
ג’

20:00 16:00
20:00 18:00
22 20:00 18:00

אילת זהר

ג’

33 20:00 18:00

בוריס קליינר

ג

85 12:00 10:00

דן חיוטין

שמוליק דובדבני
משה צוקרמן

71

93
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יום ג׳
 0811.1240.01אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי
 0811.1195.01תולדות התיאטרון :ימי הביניים
והרנסנס
 0851.9644.01טלוויזיה בריטית
 0851.6697.01דיוויד לינץ’
מבוא לאמנות הרנסנס :ממיכלאנג’לו
 0821.1430.01לקרוואג’יו :האמנות האיטלקית
מהרנסנס הגבוה לבארוק

מרצה

כללי

מס’ קורס

שם קורס

יום

משעה עד
שעה

עמוד

17
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סדרות | תולדות האמנות | תיאטרון | קולנוע וטלוויזיה | מוזיקה | רב־תחומית | אדריכלות
18

מס’ קורס

שם קורס

מרצה

יום

משעה עד
שעה

עמוד

יום ד׳
0811.2138.01
0851.6539.01
0821.6416.01
0851.6715.01
0851.6714.01
0861.1586.01
0821.1312.01
0851.6531.01
0851.6236.01
0821.6642.01
0821.1722.01
0851.6717.01
0821.1431.01

תיאוריות וביקורת :גישות למחקר
וליצירה של תיאטרון
מבוא לתסריטאות
על תבונה ורגישות :גויה ועידן
הנאורות חדש
הקולנוע של סטנלי קובריק חדש
הסרט המוזיקלי
זרמים בביקורת המאה העשרים
מבוא לימי הביניים בשיאם :אמנות
בתום האלף — רומנסק וגותיקה
מבוא ללימודי טלוויזיה
מבוא לתרבות פופולרית חדש
אמנות ו(אינ)סוף חדש
מבוא לאמנות גלובלית מודרנית:
תרבות חזותית ,קולוניאליזם
וגלובליזציה במאות  21–19חדש
מלחמה וקולנוע חדש
מבוא לאמנות הרנסנס :אמנות חדשה
מציאות ישנה — משחק הריאליזם
ברנסנס הצפוני
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי

0851.6189.01
הקרנת סרטים
הנוף כמושג :משמעות המושג "נוף"
 0821.6242.01באמנויות סין חדש
יום ה׳
פריק באופן ביקורתי :קולנוע
 0851.6201.01ומוגבלות חדש
 0881.1212.01מבוא לניתוח יצירות אמנות — מבט
על אדריכלות
 0851.6148.01קולנוע אמריקאי בשנות ה־70
 0851.7615.01פילם נואר
 0851.6682.01דרמה אמריקאית איכותית בטלוויזיה
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52 10:00

דפנה בן־שאול

ד’

8:00

אסף צפור

ד’

67 12:00 10:00

תמר צ’ולקמן

ד’

47 12:00 10:00

אוהד לנדסמן
תומר פישר
אירית רז־דגני

ד’
ד’
ד’

63 14:00 10:00
82 14:00 10:00
91 12:00 10:00

גילי שלום

ד’

37 12:00 10:00

איתי חרל”פ
סלבה גרינברג
עדי לוריא־חיון

ד’
ד’
ד’

66 14:00 12:00
76 16:00 14:00
42 16:00 14:00

אילת זהר

ד’

33 16:00 14:00

אירית גזית

ד’

66 18:00 14:00

תמר צ’ולקמן

ד’

48 18:00 16:00

אוהד לנדסמן

ד’
ה

18:00 16:00
20:00 18:00

אילת זהר

ד’

34 20:00 18:00

סלבה גרינברג

ה’

77 14:00 10:00

נעמי מאירי דן

ה’

99 14:00 12:00

ארז דבורה
אודיה כהן רז
איתי חרל”פ

ה’
ה’
ה’

68 14:00 12:00
62 18:00 14:00
67 16:00 14:00

63

19
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סדרות תשע"ט
סמס׳ מס' קורס

א
ב
שנתי
שנתי
שנתי
שנתי
ב

שם קורס

מרצה

סדרות הרצאות הדקאן
נזירים ופופקורן — אמנות ימי
פרופ' אסף פינקוס
הביניים בקולנוע
פרופ' משה צוקרמן
מיתוס ופילוסופיה באמנויות
סדרות בית הספר למוזיקה
המדריך לתזמורת —
התזמורתיתמבוא לעולם עומר שומרוני
המוזיקה
מיצירות
—
והאחרונה"
״הראשונה
רונן בורשבסקי
הביכורים לשירת הברבור
את
לשמוע
"לראות את המוזיקה,
אירנה פרידלנד
הציור״
את
לשמוע
המוזיקה,
את
"לראות
אירנה פרידלנד
הציור״
אירנה פרידלנד
כל הג'אז הזה

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

יום משעה עד
שעה

עמוד

ג'

20.00 18.00

21

ג'

20.00 18.00

22

א'

21.00 19.30

23

ב'

12.00 10.30

24

ב'

12.00 10.30

25

ה'

12.00 10.30

25

א'

21.00 19.30

26

סמסטר א'

נזירים ופופקורן :אמנות ימי־הביניים בקולנוע
מרצה :פרופ׳ אסף פינקוס
ראש התכנית הרב־תחומית והבינתחומית באמנויות
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־ 12מפגשים 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
23.10.18
30.10.18
6.11.18
13.11.18
20.11.18
27.11.18
4.12.18
11.12.18
18.12.18
25.12.18
19.1.1
8.1.19

ימי־הביניים בקולנוע :הרצאת מבוא
להסריט את ג'וטו ,לצייר את פאזוליני ,להתפלסף עם בוקצ'ו (דקמרון ,פייר פאולו פאזוליני)
המשך להסריט את ג'וטו ,לצייר את פאזוליני ,להתפלסף עם בוקצ'ו (דקמרון ,פייר פאולו
פאזוליני)
הניבלונגן :מיתוס ,יצרים ,נקמה (פריץ לאנג)
המשך הניבלונגן :מיתוס ,יצרים ,נקמה (פריץ לאנג)
אגדות גותיות :שלגיה והיפיפייה הנרדמת (וולט דיסני)
תורת הקץ :החותם השביעי (אינגמר ברגמן)
תורת הקץ :החותם השביעי (אינגמר ברגמן)
סימנים ריקים :שם הורד (ז׳אן־ז׳אק אנו)
המשך סימנים ריקים :שם הורד (ז׳אן־ז׳אק אנו)
דימוי וסימולקורם :שובו של מרטין גר (דניאל ויניי)
עולמות הפוכים :מלך הלבבות (פיליפ דה ברוקה)

סמסטר א' :ימי שלישי  ,18:15אולם פאסטליכט ,בניין מכסיקו
דמי השתתפות ₪ 500 :מנוי יחיד ₪ 900 ,מנוי זוגי
 10%הנחה לבוגרי האוניברסיטה ,לסגל האוניברסיטה ולחברי אגודת
הידידים של האוניברסיטה
חנייה חופשית בקמפוס למשתתפי הסדרה
לפרטים והרשמהarts4u@tauex.tau.ac.il | 03-6405400 :
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סדרת
הרצאות
הדקאן

Image: public domain. Silvana Mangano as Madonna
in Pasolini’s Decameron, 1970
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סדרת
הרצאות
הדקאן

לפרטים והרשמהarts4u@tauex.tau.ac.il | 03-6405400 :
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סמסטר ב'

מיתוס ופילוסופיה באמנויות
מרצה :פרופ' משה צוקרמן ,אוניברסיטת תל אביב
הסדרה תעסוק בהיצגים של מיתוסים באמנויות שונות כמו גם בהיבטים פילוסופיים של האמנויות
בכלל ושל היצגים אמנותיים באופן קונקרטי.
נתייחס לתחומים אמנותיים שונים בהם :אמנות פלסטית ,מוסיקה ,ספרות ,תיאטרון ,אופרה ומדיומים
נוספים.
כל הרצאה תלווה בהדגמות באמצעות דימויים ,קטעי וידיאו וקטעי מוסיקה.

רשימת המפגשים
12.3.19
19.3.19
26.3.19
2.4.19
9.4.19
16.4.19
30.4.19
14.5.19
21.5.19
28.5.19
4.6.19
11.6.19

הרצאת פתיחה :מיתוס ,פילוסופיה ,אמנות
פרומתיאוס — ידיד האדם
אדיפוס — האדם אינו אדון בביתו
סיזיפוס — קיום נטול תוחלת
אדם וחווה — טבע וציווליזציה
מגדל בבל — טכנולוגיה והיבריס
אודיסיאה — האדם השורד
משה — נביא ומחוקק
אנטיגונה — המדינה והפרט
שמשון ודלילה — אהבה ומוות ()1
סאלומה ( — )Salomeאהבה ומוות ()2
טבעת הניבלונג — גורל הציוויליזציה?

סמסטר ב' :ימי שלישי  ,18:15אולם פאסטליכט ,בניין מכסיקו
דמי השתתפות ₪ 500 :מנוי יחיד ₪ 900 ,מנוי זוגי
 10%הנחה לבוגרי האוניברסיטה ,לסגל האוניברסיטה ולחברי
אגודת הידידים של האוניברסיטה
חנייה חופשית בקמפוס למשתתפי הסדרה
Gustave Moreau_Oedipus and Sphinx. 1864 Oil on Canvas.
Metropolitan Museum NY. Digital Archive of Art Hist. Dept.

המדריך לתזמורת

מבוא לעולם המוזיקה התזמורתית
סדרת ערב בהנחיית עומר שומרוני
קורס זה מציע מבוא שיטתי להיכרות עם עולם המוזיקה התזמורתית ,החל מראשיתה במאה ה־17
וכלה במוזיקה סימפונית בת־זמננו .הקורס יציג את הצורות המוזיקליות השונות המשלבות תזמורת
(סימפוניה ,קונצ'רטו ,סוויטה וכדומה) ,את חטיבות הכלים השונות ,את התפתחות התזמורת לאורך
השנים וכדומה .דגש מיוחד יינתן לתפקיד מנצח התזמורת ,כולל היכרות עם יסודות הניצוח והשוואה
בין מנצחים שונים .במהלך הקורס יוצגו דוגמאות מיצירות תזמורתיות מאת באך ,מוצרט ,בטהובן,
צ'ייקובסקי ,דבוז'אק ,מהלר ,שוסטקוביץ' ,לוצ'אנו בריו ,טורו טקמיצו ועוד.
המפגשים ילוו בצפייה מודרכת בדוגמאות מביצועים מעולים של מנצחים גדולי עולם מדורות שונים:
ליאונרד ברנשטיין ,הרברט פון־קראיאן ,ואלרי גרגייב ,קרלוס קלייבר ,גוסטאבו דודאמל ,אנדריס
נלסונס ,זובין מהטה ורבים אחרים .בנוסף לדיון ביצירות נבצע השוואות בין ביצועים שונים לאותה
היצירה ,כדי לעמוד על הבדלי פרשנות וגישה בין מנצחים מובילים שונים.
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.

 14מפגשים בימי א' ,בשעה  ,19:30כפעם בשבועיים באולם
"טארג" .משך כל הרצאה 90 :דקות
תאריכי הסדרה,11.11.2018 ,28.10.2018 ,14.10.2018 :
,06.01.2019 ,23.12.2018 ,02.12.2018 ,25.11.2018
,14.04.2019 ,31.03.2019 ,17.03.2019 ,03.03.2019
26.05.2019 ,12.05.2019 ,28.04.2019
דמי השתתפות :מנוי רגיל / ₪ 650 :זכאי הנחות₪ 600 :
 /מנויי ביה"ס למוזיקה₪ 550 :
לפרטים והרשמה :ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה,
Music@post.tau.ac.il | 03-6407047
או לרכישה אונלייןtau.smarticket.co.il :
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"הראשונה והאחרונה"

מיצירות הביכורים לשירת הברבור
בהנחיית המנצח רונן בורשבסקי
סדרת הרצאות העוסקת בהתהליכים ,בהתפתחות ובאבולוציה שעשו מלחינים במהלך שנות יצירתם
החל מיצירת הביכורים שלהם ועד לאופוס האחרון בחייהם .נכיר את הסגנון הייחודי של מלחינים
נבחרים ,עד כמה הושפעה יצירתם מן הסביבה ,רוח התקופה ונסיבות חייהם.

נושאי הסדרה

§י.ס .באך — מיצירות הביכורים ועד שיא השיאים של הכתיבה הפוליפונית ב"מנחה המוסיקלית"
ו"אמנות הפוגה".
§מוצארט — החל להלחין כבר בגיל  5וכבר אז ניתן היה לזהות את ניצוצות הגאונות שילוו אותו
לאורך חייו ובדרכו האחרונה ,ברקוויאם שלו.
§בטהובן — יצירותיו הראשונות היו שלישיות פסנתר ,ויצירתו האחרונה והמודרניסטית ביותר מבין
יצירותיו היא ה"פוגה הגדולה" לרביעיית מיתרים
§מנדלסון — הלחין את היצירות המוקדמות שלו כבר בגיל  13אך בשנתו האחרונה הרבה להלחין
מוסיקה דתית .עד כמה העסיקה אותו הדת הנוצרית אליה הוטבל אל מול מקורותיו היהודיים? (3
מוטטים ו"אליהו")
§צ'יקובסקי — משיריו הראשונים של צ'יקובסקי ועד לשיריו האחרונים והסימפוניה האחרונה
שנכתבו בסמיכות.
§ורדי — מהאופרה הראשונה שלו — "אוברטו" ו"נאבוקו" המוקדמת ועד "פלסטף".
§ברנשטיין — מ־ On the Townמשנת  1944ועד הקונצ'רטו לתזמורת ה־ Jubilee Gamesשנכתב
לרגל  50שנה להווסדה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
§ראוול — החל מן המחוות שלו על נושאים של מלחינים אחרים ועד לקונצ'רטי הנפלאים שלו
לפסנתר ותזמורת.
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.
 14מפגשים בימי ב' ,בשעה  ,10:30כפעם בשבועיים באולם "טארג" .משך כל הרצאה 90 :דקות
תאריכי הסדרה,21.01.2019 ,07.01.2019 ,10.12.2018 ,03.12.2018 ,19.11.2018 ,05.11.2018 ,22.10.2018 ,08.10.2018 :
17.06.2019 ,10.06.2019 ,27.05.2019 ,13.05.2019 ,29.04.2019 ,04.03.2019
דמי השתתפות :מנוי רגיל / ₪ 650 :זכאי הנחות / ₪ 600 :מנויי ביה"ס למוזיקה₪ 550 :

"לראות את המוזיקה ,לשמוע את הציור"
פסנתרנית ומרצה :אירנה פרידלנד
מערכות היחסים המרתקות שבין המוזיקה לאמנות החזותית והקולנוע

נושאי הסדרה

§מתקתק מדי — מוזיקה ואמנות ברוסיה במאה ה־18
§פרידה ,אהובתי — הציירת פרידה קאלו וסביבתה המוזיקאלית
§ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב — זרקור על אמנות ומוזיקה בשנות ה־ 40-60בישראל
§הכל וכלום — זן בודהיזם והאמנות האמריקאית במאה ה־20
§חלון — מבעדו רואים את המציאות — האמנות הראליסטית במאה ה־19
§החתונה הרוסית — עולמו הוויזואלי של סטרווינסקי
§להבין את ברהמס — זרקור על הוויזואליות במוזיקה של המלחין
§ברבריות בצליל ובצבע — מודרניזם והמסורת בצלילים של בלה ברטוק
§המינימליזם המקודש — אסטוניה בצליל ובצבע
§לא רק אר נובו — לטביה שלא הכרתם
§האוהבים ,המשרתים והמפריעים — הקומדיה דל'ארטה בצלילים ובצבעים
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.
 14מפגשים בימי ב' או ה' ,בשעה  ,10:30כפעם בשבועיים באולם
"טארג" .משך כל הרצאה 90 :דקות
סדרת ימי ב',26.11.2018 ,12.11.2018 ,29.10.2018 ,15.10.2018 :
,18.03.2019 ,25.02.2019 ,14.01.2019 ,31.12.2018 ,17.12.2018
03.06.2019 ,20.05.2019 ,06.05.2019 ,15.04.2019 ,01.04.2019
סדרת ימי ה',22.11.2018 ,08.11.2018 ,25.10.2018 ,11.10.2018 :
,31.01.2019 ,17.01.2019 ,03.01.2019 ,20.12.2018 ,06.12.2018
20.06.2019 ,06.06.2019 ,16.05.2019 ,04.04.2019 ,14.03.2019
דמי השתתפות :מנוי רגיל / ₪ 650 :זכאי הנחות / ₪ 600 :מנויי
ביה"ס למוזיקה₪ 550 :
לפרטים והרשמה :ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה03-6407047 ,
| Music@post.tau.ac.il
או לרכישה אונלייןtau.smarticket.co.il :
העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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כל הג'אז הזה
סדרת ערב בהנחיית הפסנתרנית והמרצה :אירנה פרידלנד
מסע מרתק אל שורשי מוזיקת הג'אז בשילוב הקשרים בולטים מתוך עולם האמנות הפלסטית

נושאי הסדרה

§ממדורת השבט ועד הבלוז (תרבות אינדיאנית וג'אז)
§בוגי ווגי בשלושה צבעים ( ג'אז בציוריהם מאת פ.מונדריאן,א.מאטיס)
§דיקסילנד – גרסת ג'קסון פולוק (אבסטרקט במוזיקה החופשית)
§צלילי גרילה או ג'אז ברוסיה (הג'אז הרוסי ,תחפושת או מקור)
§בלוז ורגטיים בלבוש קלאסי (קונצרט מיצירותיהם של גרשווין ,ראוול ,סטרווינסקי ועוד)
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.

 5מפגשים בימי א' ,בשעה  ,19:30באולם
"טארג" .משך כל הרצאה 90 :דקות
תאריכי הסדרה,24.03.2019 :
,19.05.2019 ,05.05.2019 ,07.04.2019
02.06.2019
דמי השתתפות :מנוי רגיל₪ 350 :
 /זכאי הנחות / ₪ 300 :מנויי ביה"ס
למוזיקה₪ 250 :

פיסול בפרמזן ,זהר גוטסמן | 2013 ,צילום :תום בוקשטיין

תולדות
האמנות
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רשימת קורסי החוג לתולדות האמנות
מרצה

סמס׳ מס' קורס

מורי החוג

א’

0821.1900.01

מורי החוג

ב’

0821.1902.01

אורלי שבי

א’

0821.1620.01

איילת כרמי

א’

0821.6474.01

אילת זהר

א’

0821.1720.01

אילת זהר

ב’

0821.6564.01

אילת זהר

ב’

0821.1722.01

אילת זהר

ב’

0821.6242.01

אנסטסיה
קשמן

א’

0821.6456.01

אסף פינקוס

א’

0821.1306.01

אריה קפיטיקין א’

0821.1331.01

אריה קפיטיקין ב’

0821.1341.01

גילי שלום

ב’

0821.6543.01

גילי שלום

ב’

0821.1312.01

ורד מיימון

ב’

0821.1622.01

יעל יונג

א’

0821.1009.01

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

שם קורס

יום

אמנות על ציר הזמן א’ :העת
העתיקה א’
— ממצרים ועד סוף ימי הביניים
אמנות על ציר הזמן
ב’ :מהרנסנס א’
ועד לאמנות המודרנית
מבוא לאמנות ישראלית:
ישראליתסוגיות ב’
נבחרות באמנות
 :Made to be Seenצילום וגזע
א’
באמריקה חדש
מבוא לאמנות גלובלית :מפגשים
ב’
בין־תרבותיים במרחב האסייני
מאות  5לפנה”ס — המאה ה־15
מודרניות ומודרניזם בתרבות
ג’
חזותית ואמנות יפנית חדש
מבוא לאמנות גלובלית מודרנית:
ד’
תרבות חזותית ,קולוניאליזם
וגלובליזציה במאות  21–19חדש
הנוף כמושג :משמעות המושג
ד’
"נוף" באמנויות סיןן חדש
ארץ גדושת אמנות — תרבות
א’
חזותית נוצרית מודרנית חדש
מבוא לאמנות ימי הביניים :דמויי
פולחן :משלהי העת העתיקה ועד ב’
לאמנות הקרולינגית
האסלאם:
מבוא לאמנות עמי
א’
הראשית
האסלאם:
עמי
לאמנות
מבוא
א’
התפארת
הקתדרלות הגדולות :מבט
ב’
ליצירות המופת של הגותיקה
הצרפתית חדש
מבוא לימי הביניים בשיאם:
אמנות ד’
בתום האלף — רומנסק וגותיקה
ב’
מבוא לאמנות עכשווית
קלאסית:
מבוא לאמנות
ה’
המיתולוגיה באמנות

משעה עד
שעה

עמוד

30 18:00 16:00
30 18:00 16:00
31 16:00 14:00
8:00

31 10:00

32 14:00 12:00
33 20:00 18:00
33 16:00 14:00
34 20:00 18:00
34 14:00 12:00
35 12:00 10:00
36 16:00 14:00
36 16:00 14:00
8:00

36 10:00

37 12:00 10:00
38 12:00 10:00
38 14:00 12:00

מתי פישר

ב’

0821.1131.01

נעמי הגר

א’

0821.6389.01

נעמי הגר

ב’

0821.6390.01

ספי הנדלר

ב’

0821.6440.01

ספי הנדלר

ב’

0821.1430.01

עדי לוריא-חיון ב’

0821.1528.01

עדי לוריא-חיון ב’

0821.6642.01

עינת קלפטר

ב’

0821.6768.01

קרן צדפי

א’

0821.6014.01

רייצ’ל פרי

ב’

0821.6868.01

רננה ברטל

א’

0821.1314.01

רננה ברטל

א’

0821.6896.01

שרה בנינגה

א’

0821.6848.01

תמר מאיר

א’

0821.1509.01

תמר צ’ולקמן

א’

0821.1432.01

תמר צ’ולקמן

ב’

0821.6416.01

תמר צ’ולקמן

ב’

0821.1431.01

מבוא לאמנות קלאסית :יוון ורומא ג’
קסם האימפריה :הערים הגדולות
של האסלאם — אצפהאן ,אסתנבול ג’
ואגרה (מאות  )17-16חדש
סיפורי אהבה ,שנאה ותשוקה:
ג’
מיניאטורות פרסיות בעידן
האימפריות (מאות  )17-14חדש
ברונזה או שעווה ,שיש לבן או
ב’
חימר צבוע :סוגיות נבחרות
בפיסול דיוקנאות באיטליה חדש
מבוא לאמנות הרנסנס :ממיכלאנג’לו
ג’
לקרוואג’יו :האמנות האיטלקית
מהרנסנס הגבוה לבארוק
מבוא לאמנות מודרנית :אמנות
א’
האוונגרד
ד’
אמנות ו(אינ)סוף חדש
דימויים
וכוכבים:
מלכים ,קדושים
ג’
של מנהיגות וסמכות חדש
ג’
מות האמנות האסלאמית חדש
Art in the Making: Materialities
ג’
 of Modern Artחדש
הנרטיב
הביניים:
מבוא לאמנות ימי
א’
הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי
בגן נעול :נזירות כפטרוניות,
א’
צופות ויוצרות חדש
ענקי עידן הזהב של ארצות
ד’
השפלה :רובנס ,ואן־דייק
ורמברנדט חדש
מבוא לאמנות מודרנית :אמנות
ה’
המאה ה־19
מבוא לאמנות הרנסנס:
על הציור ד’
— אמנות ותאוריה ברנסנס
על תבונה ורגישות :גויה ועידן
ד’
הנאורות חדש
מבוא לאמנות הרנסנס :אמנות
ד’
חדשה מציאות ישנה  -משחק
הריאליזם ברנסנס הצפוני

משעה עד
שעה
38 16:00 14:00
39 20:00 18:00
40 18:00 16:00
40 18:00 16:00
41 12:00 10:00
41 12:00 10:00
42 16:00 14:00
42 14:00 12:00
43 18:00 16:00
44 16:00 14:00
44 12:00 10:00
45 16:00 14:00
45 14:00 12:00
41 16:00 14:00
47 18:00 16:00
47 12:00 10:00
48 18:00 16:00
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0821.1900.01
מורי החוג
סמסטר א’
יום א’
18:00-16:00
₪ 500

אמנות על ציר הזמן א’ :העת העתיקה — ממצרים ועד סוף ימי
הביניים
הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים ,החל ממצרים העתיקה,
דרך העולם היווני רומי ,ימי־הביניים המוקדמים ,המרחב הביזנטי והמוסלמי,
ועד ימי הביניים בשיאם.
בהרצאות ידונו המונומנטים המרכזיים בתולדות האמנות בתחומי האדריכלות,
הפיסול והציור ,תוך דגש על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי
תקשורת ,חברתי ,פוליטי ,ודתי .כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי
ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע
ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות
של עבודות האמנות ,נושאיהן וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים
שלהן.

0821.1902.01

אמנות על ציר הזמן ב' :מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית

מורי החוג
סמסטר ב’
יום א’
18:00-16:00
₪ 500

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות ,החל מהרנסנס
המוקדם ,דרך הרנסנס הגבוה ,המנייריזם ,הבארוק ,ועד האמנות המודרנית
והעכשווית .במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ־אירופאית (אמנות
האסלאם ואמנות אסיה).
דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית
ככלי תקשורתי ,חברתי ,פוליטי ,ודתי .כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף
ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי
הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על
האיכויות הצורניות של עבודות האמנות ,נושאיהן ,וחשיבותן מתוך ההקשרים
והיבטים ההיסטוריים שלהן.
ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על־ידי מספר מרצים ,כל אחד מומחה בתחומו.
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ד”ר אורלי שבי
סמסטר א’
יום ב’
16:00–14:00
₪ 500

השיעור הינו מבוא לתולדות האמנות הישראלית במאה השנים האחרונות
במדיום הציור ,הפיסול והצילום .בנוסף להכרות עם זרמים ,תערוכות ואמנים
מרכזיים ,יושם דגש מיוחד על מאפייניו וייחודו של תחום מחקר זה המעלה
שאלות ותובנות הקשורות להיסטוריה והגאו־פוליטיקה של המקום הספציפי,
לעיצוב והבניה אידיאולוגית של זהויות שונות ,ולדיאלוג עם מרכזי אמנות
ותרבות בעולם .במהלך הסמסטר נערוך סקירה כרונולוגית מסוף המאה ה־19
ועד שנות השבעים ,שתצביע על התפתחותן של מגמות אמנותיות ושנויים
המאפיינים את התגבשותה של האמנות המקומית .השיעורים האחרונים של
הקורס יוקדשו למצב האמנות הישראלית העכשווית ,תוך דיון בנושאי חתך
מרכזיים שהתהוו במהלך שלושת העשורים האחרונים כגון הסיכסוך הישראלי
פלסטיני ,זיכרון השואה ,פוליטיקה של זהויות ,אקולוגיה וגלובליזציה.

0821.6474.01

 :Made to be Seenצילום וגזע באמריקה חדש

ד”ר איילת כרמי
סמסטר א’
יום א’
10:00–08:00
₪ 500

קורס זה בוחן את ההצטלבות שבין צילום וגזע בארצות הברית ומתמקד בעיקר,
אך לא רק ,במאה העשרים .הסטודנטים יחשפו למושגים ביקורתיים בתחום
הצילום כגון 'נראות'' ,פרפורמטיביּות'' ,המבט' ו'משטר הראייה' ,וכן למגוון
של דיונים היסטוריים ועכשוויים על המשמעות של הראייה בהבניה ובסימון
של זהויות על בסיס גזעי במרחב הציבורי האמריקאי .במהלך הקורס נשאל
שאלות כמו :כיצד תרם מדיום הצילום לשיח הגזע? איזה תפקיד ממלאים
דימויים חזותיים בתפיסה שלנו אודות גזע וגופים מגוזענים ( ?)racializedאיך
מתפקד החזותי כעדות בתהליך של סימון זהויות גזעיות? הקורס מאורגן באופן
תמטי סביב ניתוח מקרי בוחן של תצלומים המציגים גופים מגוזענים ואת
הקשריהם החברתיים־היסטוריים ,שבין היתר כוללים את העבדות ,התנועה
לביטולה והתנועה לזכויות האזרח.

איש אינו צייר ,אלא אם כן הוא נושא את התמונה
בראשו לפני שהוא מצייר אותה.
קלוד מונה
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מבוא לאמנות ישראלית :סוגיות נבחרות באמנות ישראלית
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0821.1720.01
ד”ר אילת זהר
סמסטר א’
יום ב’
14:00–12:00
₪ 500

מבוא לאמנות גלובלית :מפגשים בין־תרבותיים במרחב האסייני
מאות  5לפנה”ס עד המאה ה־15
הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה ,מעברים בין תרבותיים,
ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים — מן העת העתיקה ועד להקשרים
של תרבות חזותית בתחילת העת המודרנית .מחד ,נדון בתאוריות אמנות
אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו ,הדפס וכד') ,ומאידך,
נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות
המערב .נבדוק תהליכי הטמעה של פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות
ופרקטיקה בציור אסייתי קלאסי ,לעומת שינויים אשר קרו כתוצאה מן
המפגש עם אמנות חזותית מאירופה ,החל מן המאה ה 15ואילך ,כמו למשל
באמנות נאנבן ( ;)Nanban Artנתבונן בהשפעותיהם של הנזירים הישועיים על
התפתחות האמנות בסין וביפן; נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות
בכלי הבית; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה,
עמדות האוצרים ,והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה ,המוגדר באופן
אקסקלוסיבי כמעט ,כצופה מערבי.

נשות אלג’יר ,אג’ן דלקרואה ,צבעי שמן על קנווס1834 .
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השיעור יועבר בעברית ובאנגלית ,ויעסוק באמנות מודרנית ביפן ויועבר
ד”ר אילת זהר
ופרופ׳ ג'ניפר וויזנפלד בשילוב בין פרופסור ג'ניפר וויזנפלד מאוניברסיטת דיוק ,וד״ר אילת זהר
סמסטר ב’
מהחוג לתולדות האמנות .הנושאים השונים של הקורס יעסקו בשאלות של
יום ג’
עליית האמנות המודרנית ביפן ,וכיצד השנוי הפוליטי ,החברתי והתרבותי
20:00-18:00
שעבר על יפן החל ממחצית המאה ה ,19עיצבה כמדינת לאום ,וגם כאימפריה
₪ 500
קולוניאלית אשר השתלטה בדרכי מלחמה ואלימות על המרחב של מזרח־
אסיה .נבחן כיצד שינויים אלו בתפיסת העצמי ,האישי והלאומי ,באו לידי
בטוי בעבודתם של אמנים שונים.
בשל התקופה הקצרה של שהותה של פרופסור וויזנפלד בארץ ,וכדי לקבל את
המירב והמיטב ממחקרה ונסיונה ,בשבועיים האחרונים של הקורס יתקיימו
שלושה מפגשים בשבוע — כלומר ,מעבר לימי שלישי בהם מתקיים הקורס
כרגיל ,יתווספו ימי רביעי בערב ,וימי שישי בבוקר למהלך הקורס.
תאריכי הקורס,29.5.19 ,28.5.19 ,21.5.19 ,14.5.19 ,7.5.19 ,30.4.19 ,9.4.19 :
.12.6.19 ,11.6.19 ,7.6.19 ,5.6.19 ,4.6.19

0821.1722.01
ד”ר אילת זהר
סמסטר ב’
יום ד’
16:00–14:00
₪ 500

מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית :תרבות חזותית,
קולוניאליזם וגלובליזציה במאות  21–19חדש
הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה ,מעברים בין תרבותיים,
ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים – במהלך המאה ה ,19עידן
הקולוניאליזם ,והגעת אנשי המערב לאסיה .נדון באינטרסים פוליטיים ומסחריים,
החלפת ידע ממקורות שונים ,תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין־תרבותי.
נבחן כיצד המפגש עם המערב יצר מערכת יחסים היררכית ונצלנית ,השפעה
של תרבות המערב על מסורות מקומיות ,ושיבוש ערכים מקומיים .נעסוק
בשאלות הייצוג – התערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה ;19מוזיאונים
לאמנות ומוזיאונים אזוריים ואתנוגרפיים; פוסטקולוניאליזם וגלובאליזציה;
תערוכות הביאנלות הגדולות של המאה ה ;20מקומם והשפעתם של אמנים
ממוצא אסייתי ואפריקאי ופועלם במטרופולינים הגדולים של ארופה וארה"ב;
אלו שאלות על אותנטיות ,השפעה ,עכשוויות ,והיברידיות עולות תוך כך.
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0821.6564.01

מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן חדש
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0821.6242.01

הנוף כמושג :משמעות המושג “נוף” באמנויות סין חדש

בעוד שבמסורת הציור במערב ,ציור נוף כסוגה עצמאית התפתח רק בהולנד
ד”ר אילת זהר
ופרופ׳ וג'רום זילברגלד במאה ה ,17בסין היה לציור הנוף מקום מרכזי ,דומיננטי ,מופשט ופילוסופי,
סמסטר ב’
אשר שלט בכל צורות האמנות – מציור ועד גינון ,מפיסול ועד שירה .הקורס,
יום ד’
שפותח על ידי פרופסור זילברגלד ,יועבר ביחד עם ד"ר זהר ,ויתמקד בחיבורים
20:00-18:00
שבין פילוסופיה והאמנויות ,מושגים ורעיונות של נוף בספרות ושירה ,וייצוגים
₪ 500
של מחשבה ועשייה אנושית באמנויות הציור ,גינון ,ואדריכלות – מתקופת חאן
(מאה  3לפנה"ס) ועד אמנות בת זמננו .מחציתו הראשונה של הקורס תועבר
על ידי דר" זהר בעברית ,ומחציתו השניה על ידי פרופסור זילברגלד באנגלית.
הקורס יועבר בימי רביעי בחלקו הראשון ,ובימי ראשון ורביעי בחלקו השני
(פרופ' זילברגלד)  +הרצאה פתוחה ביום ה'  2במאי.
שימו לב לתאריכים,10.4.19 ,3.4.19 ,27.3.19 ,20.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19 ,27.2.19 :
.19.5.19 ,15.5.19 ,12.5.19 ,5.5.19 ,2.5.19 ,28.4.19

0821.6456.01

ארץ גדושת אמנות — תרבות חזותית נוצרית מודרנית חדש

ד”ר אנסטסיה קשמן הקורס עוסק באמנות הנוצרית המודרנית של ארץ קודש והוא יתמקד בהיבט
החזותי של פולחן העדות הנוצריות השונות המתקיימות כיום בארץ הקודש.
סמסטר א’
ננתח מבנים אדריכליים ,עיטור אדריכלי ,ציור ,פיסול ואמנות זעירה .נלמד
יום א’
ליישם את המתודולוגיה המחקרית (המקובלת בדרך כלל בחקר אמנות ימי־
14:00-12:00
הביניים והרנסנס) לפיענוח השפה האמנותית העכשווית של הדת הנוצרית.
₪ 500
אין ספק כי האמנות הנוצרית המודרנית של ארץ הקודש נמצאת על המתח
בין המסורת השמרנית לבין האקטואליה העכשווית ,ההתחדשות הנועזת
מול החשדנות כלפי השינוי ,בין האופי הגלובאלי והכלל־עולמי לבין ההיבט
המקומי שלפעמים אף גובל בלאומנות .ננסה להבין מה עושה אמנות זו לחלק
אינטגרלי מתולדות האמנות הכללית ,ובה בעת מה גורם לה להיראות שונה
מכל אמנות מודרנית אחרת בעולם .הקורס כולל קריאת חובה באנגלית.
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פרופ’ אסף פינקוס
סמסטר א’
יום ב’
12:00-10:00
₪ 500

אמנות ימה"ב צמחה מתוך צומת דרכים תרבותי מורכב :מפגש בין העולם
הרומי ,אמנות המזרח הקרוב ,אמנות יהודית ,שבטית ועוד .מתוך מפגש
זה ,ותחת כנפיה של הנצרות ,התגבשה אמנות בעלת קודים ואסטרטגיות
תקשורתיות שעיצבו את התרבות הויזואלית המערבית עד היום .השיעור יבקש
למפות את ההתרחשות האמנותית בין המאות הרביעית והעשירית באירופה
ולהקנות כלים פרשנים והיכרות ראשונית עם האדריכלות ,הפיסול ,ציור כתבי
היד והציור המונומנטאלי ,וכן האמנות הזעירה במרכזי היצירה הבולטים של
אגן הים התיכון ,ביזנטיון ומערב אירופה .כמו כן ,השיעור ייבחן את אמנות
התקופה מתוך גישות תפקודיות של האמנות כדמויי פולחן.
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0821.1306.01

מבוא לאמנות ימי הביניים :דימויי פולחן ,משלהי העת העתיקה
ועד לאמנות הקרולינגית

כנסיתת ס .ויטלה ,תאודורה ופמלייתה ,רוונה.546 ,
מקורpublic domain :
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0821.1331.01

מבוא לאמנות עמי האסלאם :הראשית

ד”ר אריה קפיטקין
סמסטר א’
יום א’
16:00-14:00
₪ 500

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות ,האדריכלות ,אמנות
החפץ ,הקליגרפיה ,והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים ,פרסים וטורקים
– מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן .חלק
א' – הראשית :עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית,
על רקע מורשות אמנותיות שכנות ,הפרסית־סאסאנית ,המרכז־אסיאתית
והביזנטית .טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה
ה  ,7עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת .1000

0821.1341.01

מבוא לאמנות עמי האסלאם :התפארת

ד”ר אריה קפיטיקין המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות ,האדריכלות,
אמנות החפץ ,הקליגרפיה ,והאורנמנט של עמי האסלאם– ערבים ,פרסים
סמסטר ב’
וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן.
יום א’
חלק ב' :התפארת ,עוסק באדריכלות ,אמנות החפץ וציור כתבי־יד מוסלמיים
16:00-14:00
בתפארתם בימי־הביניים המאוחרים ,למן עליית השושלות הטורקיות במאה
₪ 500
ה  11ועד למאה ה  .19בין השאר ,נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית
והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי־מוגולי.

0821.6543.01
ד”ר גילי שלום
סמסטר ב’
יום ב’
10:00-08:00
₪ 500

הקתדרלות הגדולות :מבט ליצירות המופת של הגותיקה
הצרפתית חדש
הגותיקה שנולדה בצרפת בתחילת המאה ה־ ,12ושהתפשטה במהרה בכל
רחבי האימפריה המערבית ,מתאפיינת בעיקר בבנייה מונומטאלית ,ובסגנון
פיסול ייחודי שנועד לתקשר עם הצופה וללמדו את עיקרי הדוגמה הנוצרית.
באמצעות התבוננות בקתדרלות הגדולות כמו סן .דני ( ,)St. Denisשארטר
( ,)Chartresרנס ( ,)Reimsאמיין ( )Amiensובורז' ( ,)Bourgesנלמד לזהות
את מאפייני האדריכלות והסגנון הגותיים ,ונדון באופן שכלולם לאורך הזמן.
במהלך הקורס יבחנו תוכניות פיסוליות מקתדרלות אלו ,על המשמעויות
ההרמטיות ששוייכו להן .הקורס יבקש לערער על הנחה זו ,ולבחון את אופן
הפנייה של השפה החזותית אל בן הזמן ההוא ,על הפרשנויות והמשמעויות
החדשות הנטענות לתוכה ,כאלו שאינן עוד תלויות במטיף הדתי ובמילה הדבורה.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר גילי שלום
סמסטר ב’
יום ד’
12:00-10:00
₪ 500

לפי חזון יוחנן ,בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח
המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול .כיצד השפיעה תפיסה זו על
האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם
חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות :האמנות האוטונית,
הרומנסק ,והגותיקה כמו כן ,ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית
התיכונה .יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים
בחברה של ימה"ב .אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב ,טעם
התקופה ,מיסטיקה ורציונליזם באמנות ,חזיונות סוף העולם ויום הדין ,מרכז
ושוליים ,פטרונות ועוד.
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0821.1312.01

מבוא לימי הביניים בשיאם :אמנות בתום האלף – רומנסק
וגותיקה

כנסיתת ס .ויטלה ,תאודורה ופמלייתה ,רוונה .546 ,מקורpublic domain :
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0821.1622.01

מבוא לאמנות עכשווית

ד”ר ורד מיימון
סמסטר ב’
יום ב’
12:00-10:00
₪ 500

המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים
להבנת האמנות העכשווית .הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות
ה־ 70והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי ,תפקידו של האמן ,ומעמדו
של הצופה .הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס ,בהגדרה
המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף ,וביחסים
שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות .דגש מיוחד ניתן
למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה ,בעיקר ביחס
לנושאים כמו שיתוף ,קולקטיביות ואקטיביזם.

0821.1131.01

מבוא לאמנות קלאסית :יוון ורומא

ד”ר מתי פישר
סמסטר ב’
יום ג’
16:00-14:00
₪ 500

הקורס יסקור באופן כרונולוגי את התפתחות אמנות יוון ורומא מתחילת
התקופה ההיסטורית היוונית (בערך שנת  800לפנה"ס) ועד סוף תקופת
שלטון הקיסר קונסטנטין ברומא ( 337לספירה) .בתקופה ארוכה זו של מעל
 1000שנים גיבשו תרבויות יוון ורומא שפה חזותית ,מוטיבים אמנותיים
ושיח תאורטי הקשורים קשר אמיץ לחברה שהגתה אותם .אך מעבר להבנת
התפתחות האמנות הקלאסית בתוך ההקשר הספציפי שלה אנו מוצאים כי
סוגיות בסיסיות שעלו במסגרתה רלוונטיות גם עתה .לפיכך במהלך הסקירה
הכרונולוגית יעלו גם סוגיות מרכזיות שנידונו באמנות הקלאסית והמשיכו
לעמוד במוקד הדיון במהלך התפתחות תרבות המערב ,לדוגמא :הגדרת האנושי,
היחס לאלים ,היפה והמכוער ,הגוף העירום ,הגברי והנשי ,מעמד האמנות
כחיקוי (מימזיס) וכאשליה ,התפתחות הדיוקן ביחס למושגי נפש ואישיות,
ייצוג נרטיבים באמנות חזותית ,ייצוג נוף ,אימפריאליות והתפשטות התרבות,
התפתחות הבית הפרטי והערים המסודרות ,היחס בין האזרח למדינה .בנוסף
נזכיר בקצרה גם התפתחויות אמנותיות בשולי התרבות הקלאסית תוך מיקוד
המבט על אזור יהודה .מבט זה ישמש כמבוא לבסיס הנוסף (היהודי/נוצרי)
של התרבות המערבית שהתפתח באזורינו עם תחילת הספירה הנוצרית.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר נעמי הגר
סמסטר א’
יום ג’
20:00-18:00
₪ 500

שלוש ערים אימפריאליות במרחק אלפי קילומטר זו מזו .בכל אחת מהן
שולטת שושלת אחרת בעלת אתוס ייחודי .שפת המקום שונה ,המרקם האתני
ואף ההשתייכות הדתית (סונים ,שיעים ושאינם מוסלמים) .ובכל זאת ניכרת
אחדות רעיונית ודפוסי בנייה דומים .לעיתים המבנים "מדברים" זה עם זה
או "עונים" זה לזה.
הקורס ינסה להתוות מאפיינים לעיר מוסלמית אימפריאלית בתקופה הפרה־
מודרנית ,מעין אב־טיפוס ,על בסיס המורשת התורכו־מונגולית הניצבת
בבסיסן של שלוש האימפריות מחד ומורשת האסלאם מאידך .בקורס נסקור
את המבנים המרכזיים בכל אחת מהערים וננסה לשחזר את תוכנית המתאר
של כל עיר ועיר ,את העיקרון המנחה שעמד מאחורי מיקומה של העיר כולה,
מיקום המבנים המרכזיים בה וכן את המסר התעמולתי הטעון בכל מבנה
ובעיר כמכלול.
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0821.6389.01

קסם האימפריה :הערים הגדולות של האיסלאם — אצפהאן,
אסתנבול ואגרה (מאות  )17–16חדש

Bihzad, Khamsa, Manuscript, Bahram Gur Slays the Dragon, Add. 25900, f.
161r, c.1493, Herat, British Library. DADAH

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

39

כללי | סדרות | תולדות האמנות | תיאטרון | קולנוע וטלוויזיה | מוזיקה | רב־תחומית | אדריכלות
40

0821.6390.01
ד”ר נעמי הגר
סמסטר ב’
יום ג’
18:00-16:00
₪ 500

0821.6440.01
ד”ר ספי הנדלר
סמסטר ב’
יום ב’
18:00-16:00
₪ 500

סיפורי אהבה שנאה ותשוקה :מניאטורות פרסיות בעידן
האימפריות (מאות  )17–14חדש
הספרות הפרסית מצטיינת בסיפורי אהבה גדולים מהחיים :סיפורי אהבה
בלתי אפשריים ובלתי ממומשים ,טרגדיות קורעות לב ,התאחדות האוהבים
רק עם מותם ,התאבדויות על רקע רומנטי וגילוי עריות ,אבל גם סיפורים עם
"סוף טוב" .נכסי צאן ברזל אלו אוירו במיניאטורות המתארות סצנות נבחרות
מחיי האוהבים והשונאים :שליטים ונסיכות ,שליטים ושפחות ,בנים ואמהות
חורגות ,תלמידים ותלמידות ,נביאים ונשים נשואות.
נתוודע למערכת הערכים שהניעה סיפורים אלו וגם לאיורים המשקפים אותם.
נבחן את הרובד הפרשני הטמון בסיפורים ובייצוגם ,רובד המרמז דווקא על
אהבה שאינה אהבת בשרים ,אלא אהבת המאמין לאלוהיו .ניווכח כי לנשים
בסיפורים אלו תפקיד מכריע ,וכי הן מעוצבות ברובם של המקרים כנשים
דעתניות ,חכמות ומובילות מהלכים מורכבים בצמתים חשובים.

ברונזה או שעווה :שיש לבן או חימר צבוע :סוגיות נבחרות
בפיסול דיוקנאות באיטליה חדש
השיעור ישים לו למטרה לבחון מנעד רחב ככל האפשר של דיוקנאות מפוסלים
שנעשו באיטליה מן המאה ה־ 15ועד למאה ה־ .17לאורך המפגשים נציג את
השאלות התיאורטיות המתבקשות סביב סוגיית הדיוקן המפוסל (תחיה של
מסורות עתיקות ,יחס היסטוריוגרפי לדיוקן מוזארי ואילך ,ציר המתח בין
דימיון למציאות ,היחס בין הפסל לצופה ,מיקום הפורטרטים המפוסלים מול
שאר טכניקות ההצגה האמנותית שלדמויות) .מלבד ציר הזמן הכרונולוגי
הבחינה תתפרש על איזורים שונים באיטליה (ונציה ,פירנצה ,רומא) ותעמוד
על ההבדלים בין האסכולות השונות בכל אחד מן המרכזים האמנותיים האלו.
במקביל יושם דגש על בחינת יצירות במגוון רב של טכניקות ,כולל כאלו
שהמחקר החל להתייחס אליהן בשימת לב רק בשנים האחרונות ,החל מפיסול
בשעווה וכלה בדיוקנאות חימר צבועים.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר ספי הנדלר
סמסטר ב’
יום ג’
12:00-10:00
₪ 500

השיעור יוקדש לשינויים הדרמטיים שעוברת האמנות באיטליה במאה השנים
אותן נהוג לכנות הצ'ינקואה־צ'נטו (המאה ה־ .)16נקודת המוצא תהיה בפירנצה
עם מותו של לורנצו המפואר ( )1492וגירושם של המדיצ'י מן העיר .אחרי
מבט על עידן הזהב של האמנות בפירנצה מראשית המאה ה־ 16יעבור מרכז
הכובד לרומא של פועלים מיכלאנג'לו ורפאל בתקופה אותה נהוג לכנות עידן
הזהב היוליאני והליאוניני (תחת האפיפיורים יוליוס השני וליאו העשירי).
הפריחה הזו מגיעה לעצירה דרמטית עם ביזת רומא האיומה בשנת  1527על
ידי כוחות הקיסר קארל החמישי .עם החורבן שפוקד את העיר והשינויים
הדתיים הדרמטיים נפתח עידן חדש ומקיץ הקץ על הרנסנס הגבוה.

0821.1528.01

מבוא לאמנות מודרנית :אמנות האוונגרד

ד”ר עדי לוריא־חיון
סמסטר ב’
יום א’
12:00-10:00
₪ 500

קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים
ועד שנות החמישים .אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות
של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים
את המעבר ממסורות הציור ,הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב,
הפרפורמנס והצילום .במהלך השיעורים נתמקד באמנים ,ביצירות אמנות,
בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים ,וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על
ידי אמנים אלה .לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם,
הקוביזם ,הגשר ,הפרש הכחול ,הפוטוריזם ,ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן
ומלביץ' ,דאדא וסוריאליזם ,ועד האקספרסיוניזם המופשט ,נדון בביקורת
מעמדו של האובייקט ,זהות ומגדר ,האדם והטבע ,משבר הרוח ,המשיכה
לאחר ,והשפעתן המכרעת שלמלחמות העולם על הייצוג הפלסטי.
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0821.1430.01

מבוא לאמנות הרנסנס :ממיכלאנג’לו לקרוואג’יו:
האמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לבארוק
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0821.6642.01

אמנות ו(אינ)סוף חדש

ד”ר עדי לוריא־חיון
סמסטר ב’
יום ד’
16:00-14:00
₪ 500

קורס זה ידרוש אחר הייצוגים החזותיים של הנשגב מהמאה השמונה עשרה ועד
היום .אנו נבחן את שאלת הגבולות — המכוננת את היחסים בין האדם והטבע,
הטכנולוגיה ,והספקטקל ,ונשווה מושגי מפתח של הבלתי ניתן לייצוג ,כגון
האחר הרדיקלי ,המוזר ,והמאיים .הקורס יתרכז במערך של בעיות היסטוריות
חוצות זמן וגבולות לאומיים תוך שימוש בטקסטים היסטוריים ופילוסופיים
מרכזיים .בין הנושאים המרכזיים ימנו :המקורות הפילוסופיים והפוליטיים
של הקטגוריה של הטבע ,מהו ה'נשגב' ויחסו לקטסטרופלי ,ייצוגי הנופים
האקזוטיים המדומיינים של הנופים הקולוניאלים ,וייצוגים של השחתת הסביבה
בידי הטכנולוגיה.

0821.6768.01

מלכים ,קדושים וכוכבים :דימויים של מנהיגות וסמכות חדש

ד”ר עינת קלפטר
סמסטר ב’
יום ג’
14:00-12:00
₪ 500

קורס זה מבקש להתחקות אחר הלקסיקון החזותי והתחביר הסימבולי
שבאמצעותם מובאים לידי ביטוי כריזמה ,סמכות ומנהיגות — מפולחני
הקיסרים של מצרים העתיקה ורומא ,דרך כתות קדושים מימי הביניים ועד
לסלבריטאים של ימינו.
בקורס ננתח את המכניזם העומד בבסיס אותם אמצעים חזותיים ,אשר לאורך
אלפיים שנות ההיסטוריה המערבית אפשרו לבסס ולתחזק את סמכותם
(הפוליטית ,הרוחנית או המסחרית) של יחידי הסגולה שאותם נבחן .נחקור
את הקודים ואת המוסכמות האוניברסליים המשמשים להצגת כוח וסמכותיות,
וכיצד הבדלים היסטוריים ותרבותיים ,כמו גם שוני מגדרי ,משנים את אותן
אסטרטגיות חזותיות .לשם כך ננתח מקרי מבחן שונים :פולחן הקיסרים
הרומי ,שימוש בפרופגנדה של מנהיגים טוטליטאריים,ייצוגים של מנהיגות
דמוקרטית ,הבניית דמות הגאון (של אמנים/ית ,מדענים/ית ואינטלקטואל/
ית) וכוכבים מודרניים (בקולנוע ,בטלוויזיה ,ברשת וכו׳) .אנו נישען על גישות
תיאורטיות בינתחומיות לכריזמה וסמכות.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר קרן צדפי
סמסטר א’
יום ג’
18:00-16:00
₪ 500

"תולדות האמנות של האסלאם" ( ,)Islamic Art Historyכדיסציפלינה אקדמאית,
הובנתה והוגדרה במסגרת השיח האוריינטליסטי ,שהבנה ,בתורו ,את האוריינט
כיריבה התרבותי ואחד מדימויי האחר העמוקים והנשנים ביותר של אירופה.
כתיבת הנרטיב של האמנות האסלאמית אפשרה לחדד הבדלים בין "מזרח"
ו"מערב" ,בין "אנחנו" לבין "האחר" .כתוצאה מכך ,מרבית ההיסטוריוגרפיות
של תולדות האמנות האסלאמית פתחו בבשורה של מחמד והסתיימו בראשית
המאה התשע־עשרה ,עם עלייתן של מדינות הלאום .בעוד שעד שנות השבעים
של המאה העשרים השיח במסגרת הדיסציפלינה של תולדות אמנות האסלאם
נסוב סביב השאלה "מה אסלאמי באמנות האסלאמית?" העשורים האחרונים
עוסקים בהרחבה בגבולות של "תולדות אמנות האסלאם" .במהלך הקורס
נבחן האם אכן הגיעה "האמנות האסלאמית" אל סופה במהלך המאה התשע־
עשרה או ראשית המאה העשרים? האם "התרבות האסלאמית" השפיעה על
יצירות האמנות מהמרחבים האסלאמיים בעידן הטרום־מודרני והאם היא
חדלה מלהשפיע על יצירות האמנות של המאה העשרים והמאה העשרים
ואחת לאחר עלייתן של מדינות הלאום?

ציור הוא אמנות לעיוורים .הצייר מצייר לא מה
שהוא רואה כי אם מה שהוא מרגיש...
פבלו רואיז פיקאסו
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0821.6868.01

Art in the Making: Materialities of Modern Art reads the art of the 20th
century not through its styles, forms or subject matter, but through
its techniques and materials. Over the past decade, the discipline of
Art History has witnessed a “material turn.” In thrall with Thing Theory,
art historians and critics have insisted on the materiality of objects
and works of art, attending to the physical, affective properties of
materials, their durability, heft, ephemerality, and agency. Rather than
attending to the finished product we see in museums and galleries,
this course will, in Tim Ingold’s words, “follow the materials,” from
everyday, salvaged materials to organic materials and body fluids:
dust, sand, newsprint, asphalt, wax, urban detritus/consumer waste,
hair, wood, mud, stone, latex, chocolate. Through specific case studies,
we will investigate the way things, materials and their properties have
mattered to modern artists and how they have experimented with and
exploited non-traditional materials and their properties, positioning
these within the wider cultural contexts in which materials were
encountered and understood.

ד”ר רייצ’ל פרי
’סמסטר ב
’יום ג
16:00-14:00
₪ 500

 הנרטיב הנוצרי באמנות – טקסט:מבוא לאמנות ימי הביניים
ודימוי

0821.1314.01

 מותו, ובמרכזה התגשמותו של ישו בבשר,ההיסטוריה הקדושה הנוצרית
 ושל האמנות המערבית, מהווה יסוד מרכזי של התרבות המערבית,ותחייתו
 אין ספור יצירות הוקדשו לתיאור רגעי המפתח של חייו.בתקופות השונות
 ומסורות התיאור, כמו גם של חייה של מריה ושל הקדושים השונים,של ישו
אשר נוצרו היוו מקור מרכזי להתייחסות גם עבור אמנים אשר תיארו נושאים
. לאו דווקא מן ההיסטוריה הקדושה,אחרים
קורס זה יתמקד באופני תיאוריהם של פרקים מרכזיים מן הנרטיב הנוצרי
 ויעמוד אחר הקשרים המורכבים בין המסורות הטקסטואליות – ובהן,באמנות
 וכתבי אבות הכנסייה והתיאולוגים, האפוקריפה,הברית הישנה והחדשה
.הנוצרים – לבין הייצוג החזותי של עיקרי ההיסטוריה הקדושה הנוצרית

ד”ר רננה ברטל
’סמסטר א
’יום א
12:00-10:00
₪ 500
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ד”ר רננה ברטל
סמסטר א’
יום א’
16:00-14:00
₪ 500

לנזירות היתה השפעה מכרעת על תרבות ימי הביניים .הן נחשבו כמודל
לדבקות דתית והיו בעלות מעמד יוצא דופן .התרבות הויזואלית של מנזרי
נשים היתה בעלת מאפיינים ייחודיים וניכרים בה השגים אמנותיים .קורס זה
יתמקד בנזירות כפטרוניות ויוצרות של אמנות .נבדוק אם אכן היה לנזירות
יחס מיוחד לדימוי הויזאולי על ידי התבוננות במבנה המנזר הנשי ועיטורו.
נבחן תמות בעלות עניין מיוחד לקהל זה ואת האמנות שיצרו נזירות כיוצרות,
בעלות חזיונות או מלומדות בפני עצמן.

0821.6848.01

ענקי עידן הזהב של ארצות השפלה :רובנס ,ואן־דייק ורמברנדט
חדש

ד”ר שרה בנינגה
סמסטר א’
יום ד’
14:00-12:00
₪ 500

שלושת המאסטרים הבלתי מעורערים של ארצות השפלה במאה ה 17מייצגים
את השוני הגדול בין האמנות בדרום ארצות השפלה לצפונה .פיטר פול רובנס
הפלמי ,אשר בין פטרוניו נמנים בתי המלוכה הגדולים של אירופה ,שילב
מקורות השפעה איטלקיים וצפוניים ,כמו גם ידע קלאסי נרחב ולימוד אנטומי.
הוא השאיר את חותמו האמנותי בעיצוב גוף אנושי בשרני ,הגוף ה״רובנסקי״,
ובהמצאות קומפוזיציוניות ואיקונוגרפיות .אנתוני ואן דייק ,שהיה בתחילת
דרכו אסיסטנט בסדנתו הגדולה של רובנס ,הושפע ממנו רבות ,אך הצליח
ליצור לעצמו סגנון עצמאי ,ולייחד את עצמו כצייר דיוקנאות חדשן ונועז.
רמברנדט ואן ריין ,בצפון ארצות השפלה ,התגלה כטיפוס אחר של אמן ,וציוריו
נבדלים סגנונית ונושאית מאלו של רובנס וואן דייק .קורס זה ישרטט את
פועלם של שלושת אמנים גדולים אלו ,תוך עמידה על הבדלי הסגנון ,הנושא
וההקשרים החברתיים והפוליטיים הבאים לידי ביטוי ביצירתם.
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0821.1509.01
ד”ר תמר מאיר
סמסטר א’
יום ה’
16:00-14:00
₪ 500

מבוא לאמנות מודרנית :אמנות המאה ה־19
קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות
המאה ה־ 19באירופה" .המאה ה־ 19הארוכה" ( )1914–1789מתאפיינת בשינויים
סגנוניים רבים ותכופים ,אותם נבחן בהקשרם החברתי ,ההיסטורי והפוליטי.
דגש רב יושם על התבוננות קרובה ביצירות אמנות במגוון חומרים וטכניקות
– ציור ,פיסול ,רישום ,הדפס – תוך אימוץ מודלים פרשניים שונים .במקביל,
נעסוק בשאלות של חדשנות מודרניסטית מול יחס למסורת ,הירארכיית
הז'אנרים ,ומרחבי תצוגה ציבוריים מול פרטיים .במסגרת הקורס סטודנטים
ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות ,כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על
מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

ז׳ורז׳ סרה ,יום ראשון אחר הצהריים על גדות האי “לה גרנד ז’אט” .1886 ,מקורpublic domain :

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר תמר צ’וקלמן
סמסטר א’
יום ד’
18:00-16:00
₪ 500

במהלך תקופה קצרה שלטה באמנות הסברה כי טעם ויופי הם נושאים לויכוח,
לחקירה ולמדידה וכי התשובה לשאלתה של המכשפה הרעה של שלגיה ,לו
היתה נשאלת בחוגי ההומניסטים ,היתה יכולה להיות נושא לגיטימי לדיון.
בניגוד לדעתו של הורטיוס ש"אין קנה מידה ליופי" ,אנשי הרנסנס האמינו
שניתן וצריך למדוד ולנסח את "היפה" .אבל כבר במחצית המאה ה־ 16השתנתה
הגישה ,והיפה היה לערך סובייקטיבי המצוי בעיני המתבונן.
בשיעור זה נעסוק במחשבה התיאורטית של הרנסנס כמשקפת ומעצבת את
האמנות מהמאה ה־ 14ועד מחצית המאה ה־ .16נעסוק בסוגיות התיאורטיות
של האסטטיקה על רקע האמנות וההתפתחויות ההיסטוריות והתרבותיות
שהשפיעו עליה .נבחן את כתביהם של תיאורטיקנים כצ'נינו צ'ניני ,אלברטי,
וליאונרדו ,ואת ההתפתחות והביטוי של הכתיבה התיאורטית על אמני התקופה
החל מג'וטו ועד מנטניה ,בוטיצ'לי ורפאל.

0821.6416.01

על תבונה ורגישות :גויה ועידן הנאורות חדש

ד”ר תמר צ’וקלמן
סמסטר ב’
יום ד’
12:00-10:00
₪ 500

במאה ה־ 18פשטה בכל אירופה הנאורות (ההשכלה) ,שהיתה תנועה
אינטלקטואלית ששמה לה למטרה לבסס את החיים על רציונליות – הם
האמינו שחשיבה כזו יכולה לרפא את העולם מכל חוליו ולייסד חברה צודקת
שבה האדם יהיה חופשי להתפתח .קריאתו של עמנואל קאנט "אמץ את האומץ
להשתמש בשכלך" מצאה קרקע פוריה גם בקרב החוגים האינטלקטואלים
בספרד.
למרות שהיסטוריונים רבים של האמנות נוטים לצייר את גויה בקוים רומנטיים
– כמעט כ"פרא אציל" – אדם שלא רכש השכלה – אבל גאון אינטואיטיבי ,לא
ניתן להתעלם מכך שבין חבריו הקרובים – והחוגים שהוא הסתובב בהם – היו
המשכילים והאנשים המתקדמים ביותר בספרד ,חברי תנועת הנאורות הספרדית.
בשיעור זה ננסה לעמוד על הניגודים באופיו וביצירתו של גויה ולהבינם על
רקע תקופה סוערת זו בהיסטוריה של ספרד.
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0821.1431.01
ד”ר תמר צ’וקלמן
סמסטר ב’
יום ד’
18:00-16:00
₪ 500

מבוא לאמנות הרנסנס :אמנות חדשה מציאות ישנה :משחק
הריאליזם ברנסנס הצפוני
במקביל להתפתחות הרנסנס האיטלקי ,בארצות שמעבר לאלפים החל הציור
להתנתק מהדימויים והמסורות של ימי הביניים ולבסס הסתכלות חדשה על
המציאות הגשמית .סגנון ציור זה זכה עוד בזמנו לכינוי "אמנות חדשה" (Ars
 )Novaומאופיין ,ראשית וקודם כל ,בריאליזם .אבל למרות שאחת המטרות
של סגנון אמנותי זה היתה ללא ספק לעורר את התפעלות הצופה מיכולת
החיקוי של האמן ,אין מדובר בהעתקה פשוטה של המציאות הגשמית .מתחת
למעטה החיקוי המדוקדק ,נושאת בתוכה "האמנות החדשה" משמעויות
נסתרות ,והופכת להיות מציאות קסומה ומיסתורית.
בשיעור זה נבחן את ה"אמנות החדשה" מערש לידתה בארצות השפלה ואת
התפתחותה והתפשטותה בהולנד ,גרמניה וצרפת .נבחן את עבודתם של
אמנים מובילים כמו יאן ואן אייק ,רוג'ר ואן דר ויידן ,גררד דויד ,הירונימוס
בוש ,ואחרים על רקע ההתפתחויות ההיסטוריות של זמנם.

0821.1009.01

מבוא לאמנות קלאסית :המיתולוגיה באמנות

ד״ר יעל יונג
סמסטר א’
יום ה’
12:00-10:00
₪ 500

הקורס עוסק באלים הראשיים בפנתאון היווני ובדמויות המרכזיות מן
המיתולוגיה היוונית .כל שיעור מתרכז בדמות או בנושא מסוימים וסוקר את
צורת הצגתם המשתנה ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות
מאוחרות יותר .בנוסף ,נדונים גם המיתוסים העיקריים והטקסטים העתיקים
הרלבנטים.

להתוות את הרישום זה לטמון את הזרעים
כדי לגרום לתמונה לפרוח".

אמנות
התיאטרון
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רשימת קורסי החוג לתיאטרון
מרצה
בלהה בלום
במבי עודד
פרידמן

סמס׳ מס' קורס

שם קורס

יום

א’

 0811.0206.01לורקה :דרמה פיוט ,מחאה

ה’

א’

 0811.1775.01כל העולם במה

עמוד

משעה עד
שעה
51 12:00 10:00

ה’

8:00

51 10:00

דפנה בֿן־שאול ב’

 0811.2138.01תיאוריות וביקורת:
תיאטרוןגישות למחקר ד’
וליצירה של

8:00

52 10:00

דרור הררי
דרור הררי

א’
א’

0811.1233.01
0811.2137.01

א’
ד’

52 14:00 12:00
53 12:00 10:00

דרור הררי

ב’

0811.1240.01

ג’

53 12:00 10:00

דרור הררי
חן אלון
יאיר ליפשיץ

ב’
ב’
א’

0811.1343.01
0811.1215.01
0811.1134.01

ג’
א’
א’

52 14:00 12:00
54 16:00 14:00
54 12:00 10:00

יאיר ליפשיץ

א’

0811.2136.01

א’

54 14:00 12:00

יאיר ליפשיץ

ב’

0811.2202.01

א’

55 14:00 12:00

ליאורה מלכא

ב’

0811.1195.01

ג’

56 12:00 10:00

משה פרלשטיין א’
א’
נורית יערי

0811.1007.01
0811.1790.01

א’
א’

56 18:00 16:00
56 12:00 10:00

עירא אבנרי

א’

0811.1791.01

ב’

57 14:00 12:00

עירא אבנרי

ב’

0811.0208.01

ב’

8:00

57 10:00

שלומית שלגו

א’

0811.1200.01

ב’

58 12:00 10:00

אוונגארד
מבוא לתיאטרון המודרני
אחרים בתיאטרון ובמופע
הישראלי
מבוא לתיאטרון פוסט־מודרני
תיאטרון ,חברה ,קהילה
מבוא לתיאטרון מקומי
תולדות הדרמה והתיאטרון
מהמאה ה־ 17ועד איבסן
מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
תולדות התיאטרון :ימי הביניים
והרנסנס
תיאוריות בימוי
חנוך לוין והטרגדיה היוונית
העל טבעי בתיאטרון :אלים,
מלאכים ,פיות ,רוחות ומכשפות
ברטולט ברכט :דרמה ,תיאוריה,
תיאטרון
תולדות הדרמה והתיאטרון :יוון
ורומא

שרון אהרונסון קורס  0811.0210.01דרמטורגיה ,כתיבת תכנייה
ומפגשי תיאטרון
שנתי
להבי

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

סמס׳ד’ א’ 58 18:00 16:00
יום
סמס׳ג’ ב’ 58 12:00 10:00
יום

ד"ר בלהה בלום
סמסטר א'
יום ה'
12:00-10:00
₪ 500

מעבר לערכה התיאטרוני וסגנונה הייחודי של היצירה הדרמטית של לורקה,
היא ספוגה מסרים אקזיסטנציאליסטיים בהקשר למיקומו של האדם עלי אדמות
ביחס לכוח העליון ותכתיביו ,ומסרים חברתיים בהקשר לדמות "האחר" כפי
שנקבעה בספרד של העשורים הראשוניים של המאה ה .20-בקורס זה יידונו
מחזותיו של לורקה ומעט משיריו ברקע ההגות המודרנית של התקופה וביחס
למצבה החברתי והפוליטי של ספרד ,לרבות השתלבותו האישית והמשפחתית
של האמן בסביבתו.

0811.1775.01

כל העולם במה

במבי פרידמן
סמסטר א'
יום ה'
10:00-8:00
₪ 500

הקורס חוקר את חלל התיאטרון ,פיזי ,רגשי ומטאפורי — מהבמה ,דרך
האולם ,החללים הנילווים ועד לחדרי ההלבשה ,כמקום בו מתרחשים מפגשים
שונים בין בני האדם — הלוקחים חלק במעשה התיאטרון המופלא – יוצרים,
מופיעים ,קהל ובעלי תפקידים אחרים בהפקה .כל זאת תוך שימת דגש על
עיצוב החלל – בעיקר של המרחב הבימתי.
בתחילת הקורס נעבור סקירה של סוגי חללי תיאטרון השונים ,תוך סקירה
של מושגי יסוד מרכזיים בתחום המופע והבמה .לאחר מכן — היסטוריה של
עיצוב במה מיוון ועד ימינו ,תוך דיון במושגים שקשורים ספציפית לבמה,
מבנה הבמה ,תכנון הבמה ועוד.

אני לא רוצה שהקהל ישאיר
את השכל שלו עם המעיל
בכניסה.
ברטולט ברכט
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0811.0206.01

לורקה :דרמה ,פיוט ,מחאה

מתוך ההצגה “קפה ועוגה” מאת ז’אנין וורמס ,בימוי לירון לובל ,תיאטרון
האוניברסיטה .צילום :מיקה קושלביץ
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0811.2138.01

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון

ד"ר דפנה בן־שאול
סמסטר ב'
יום ד'
10:00-08:00
₪ 500

בעולם אקדמי רב־תחומי ורווי במתודות ,תיאוריות ואידיאולוגיות ,גם למי
שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון ומופע יש צורך חיוני להתמצא
בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי
העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית .גם מחקר עיוני וגם מחקר
יצירתי לא נעשים בחלל ריק ,והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח.
לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות ,שהחלו
בראשית המאה ה־ 20והוסיפו להתפתח גם במאה ה־ ,21וקושר אותן לעשייה
ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי .מבחר הגישות שנלמד באופן סלקטיבי
בקורס זה :גישה סמיוטית־לשונית; גישה פנומונולוגית שעיקריה תפיסת הגוף
הפועל במרחב; גישה אנתרופולוגית־אתנוגרפית וגישה פוסט־קולוניאלית.
זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם
כלפי התיאוריה והיישום עצמם.

0811.1233.01

רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני :בין העממי לקיצוני

ד"ר דרור הררי
סמסטר א'
יום א'
14:00-12:00
₪ 500

נדמה ,לכאורה ,כי תיאטרון האוונגרד ותיאטרון הבידור העממי הם שני
גילויים קוטביים זה לזה .האחד עניינו נַ ְסיָ נות אמנותית וביקורת חברתית,
בעוד שהאחר קליל ,בידורי ,משתף פעולה ונטול עוקץ .הפתעה .לא מעט
מהרטוריקה והאסתטיקה של מופע האוונגרד במאה ה־ 20שואבים דווקא
מהסגנון ודרכי הביטוי של מופעים פופולאריים ,דוגמת הוודביל ,הבורלסקה
והקברט .בקורס נסקור את מאפייניו של המופע הבידורי המודרני הצומח
במאה ה־ 19ואת השפעתו על תיאטרון האוונגרד.

0811.1343.01

מבוא לתיאטרון הפוסט־מודרני

ד"ר דרור הררי
סמסטר ב'
יום ג'
14:00-12:00
₪ 500

הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית,
בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה־ .20כיצד
משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון
הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים
בתיאורי הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה ,פרודיה ,ריזום ,סימולקרה,
אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף
המאה ה־ .20פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט־דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.
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ד"ר דרור הררי
סמסטר א'
יום ד'
12:00-10:00
₪ 500

הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה־19
ועד מחצית המאה ה־ .20בנוסף ,הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות
השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי
ותיאורטי עם השאלות" :מהו התיאטרון ,ומה תפקידו?"

0811.1240.01

אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי

ד"ר דרור הררי
סמסטר ב'
יום ג'
12:00-10:00
₪ 500

קורס זה יבקש להתמקד בשאלה מרכזית אחת :אילו סיפורי על של זהות עיצבו
את התיאטרון הישראלי מראשיתו ועוצבו על ידו ,ובאילו אופנים הם עומדים
למבחן לאור הצבתה של שאלת הזהות בחזית החשיבה הפוליטית של קבוצות
מודרות .סוגיה זו תבחן הן באמצעות קריאה ביקורתית בטקסטים מהקאנון
של הדרמה הישראלית ,כמו גם באמצעות ניתוח של טקסטים פרפורמטיביים
ביקורתיים בתיאטרון ,בפרפורמנס ובמחול.

למה ,רגע לפני רדת המסך,
הלב אומר שהעיקר
לא נאמר.
חנוך לוין
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0811.2137.01

מבוא לתיאטרון מודרני

מתוך ההצגה “גזע” מאת דייויד מאמט ,בימוי רונן אופלטקה ,תיאטרון האוניברסיטה.
צילום :מיקה קושלביץ
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0811.1215.01

תיאטרון ,חברה ,קהילה

ד"ר חן אלון
סמסטר ב'
יום א'
16:00-14:00
₪ 500

הקורס מציג את התיאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תיאטרון חברתי־יישומי,
אקטיביסטי טיפולי ,אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו .בהתאם לכך
הקורס עוסק בבירור מאפייניו של אירוע התיאטרון החברתי־יישומי ,כתיאטרון
פוליטי־חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות
המוחלשות שבחברה.

0811.1134.01

מבוא לתיאטרון מקומי

ד"ר יאיר ליפשיץ
סמסטר א'
יום א'
12:00-10:00
₪ 500

קורס המבוא יבחן את העשייה התיאטרונית המקומית ,הישראלית והפלסטינית,
מתוך עיון במרכיבי היסוד של אמנות התיאטרון – גוף ,חלל וזמן – ובמשמעות
החברתית והפוליטית שניתנת לאלו על הבמה .נבחן את התיאטרון כאמנות
שפועלת בהקשר של הקהילה הלאומית ,שמשחקת עם זהויות ,מאשרת
ומערערת אותן ,וכזירה שעל במתה מכוננים ומפרקים מיתוסים תרבותיים,
זיכרונות והיסטוריות .תוך קריאה צמודה של יצירות מפתח בתיאטרון הישראלי
והפלסטיני ומיקומן בהקשר ההיסטורי והתיאטרוני שלהן ,ננסה להבין כמה
מן הקונפליקטים וקווי המתח התשתיתיים שאפיינו ומאפיינים את העשייה
התיאטרונית המקומית מאז .1948

0811.2136.01

תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה־ 17ועד איבסן

ד"ר יאיר ליפשיץ
סמסטר א'
יום א'
14:00-12:00
₪ 500

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי
מתחילת המאה ה־ 17ועד סוף המאה ה־ .19נתחקה אחר האפשרויות
התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר
לתיאטרון המודרני ,ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי ,הפוליטי,
הכלכלי ,הדתי ,והמגדרי בתרבות המערב .מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה
לביצועם של יחסי־כוח ,כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים ,בעידן
רב־השפעה על יצירתו של המערב המודרני .דגש מיוחד יינתן לכניסתן של
נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של
השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר
תהליכי חילון ומהפכה.
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ד"ר יאיר ליפשיץ
סמסטר ב'
יום א׳
14:00-12:00
₪ 500

הקורס יבחן את האופנים השונים שבהם ניתן להגדיר תיאטרון בתור "יהודי"
או "עברי" .נחשוב על המושגים "יהודי" ו"עברי" לא בתור קטגוריות יציבות ,כי
אם כמנעד של אפשרויות המשתנות תדיר ,ואשר המפגש ביניהן לבין התיאטרון
מעוצב כל פעם מחדש .נשאל מה מתרחש במפגש שבין התיאטרון ליהדות
כדת ,כזהות אתנית ,וכמורשת תרבותית; בינו לבין השפה העברית ומטעניה
השונים; ובינו לבין העבריות כאידיאולוגיה לאומית מודרנית .ההיסטוריה
של התיאטרון בתרבות היהודית היא קטועה ומסובכת ,אולם דווקא בשל כך
אפשר לבחון דרכה סוגיות מרתקות בכל הנוגע ליחסים שבין תיאטרון לדת,
למסורת תרבותית ,למודרניזציה ,ולשפה.

אומרים שלבסוף האמת
תנצח; אך זהו שקר.
אנטון צ'כוב
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0811.2202.01

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי :דת ,תרבות ,שפה

מתוך ההצגה “תמונות מהוצאה להורג” מאת האוורד בארקר ,בימוי אלון טיראן ,תיאטרון
האוניברסיטה .צילום :מיקה קושלביץ
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תולדות התיאטרון :ימי־הביניים והרנסנס
0811.1195.01
ד"ר ליאורה מלכא ילין קורס מבוא זה מתמקד במאפייני־היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית
בימי־הביניים וברנסנס האיטלקי והאנגלי .העולם הנוצרי אשר 'כבש' את
סמסטר ב'
אירופה מראשית ימי־הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות
יום ג'
מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי ,שמהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד
12:00-10:00
היום .נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה,
₪ 500
ונבחן את מגוון צורות ההבעה הבימתיות שנוצרו בעקבותיו .השילוב בין
מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית
ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה ,המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה
הבין־תרבותית.

0811.1007.01

תיאוריות בימוי

משה פרלשטיין
סמסטר א'
יום א'
18:00-16:00
₪ 500

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות
לגבי המשחק ,העיצוב והבימוי ,בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית
את התיאטרון.
מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.
דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט .בין השאר
יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה ,בעיקר השאלה הקבועה :מהו
תיאטרון?
יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר ,וההשלכות
של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני ,כמו יחסי המופע
והקהל ,עיצוב החלל ,שיטת המשחק ועיצוב הדמות.
במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות ,במטרה לחדד את ההבדלים
אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו.

0811.1790.01

חנוך לוין והטרגדיה היוונית

פרופ׳ נורית יערי
סמסטר א'
יום א'
12:00-10:00
₪ 500

שאלת המחקר שמובילה את הקורס היא :מהי תרומתה של הדרמה היוונית
הקלאסית להתהוותה והתפתחותה של הטרגדיה הלוינית .לפיכך בסמינר
נעקוב אחר הניתוח והפרשנות של חנוך לוין ,לטרגדיות שכתבו איסכילוס
ואוריפידס כפי שהיא באה לידי ביטוי במחזותיו הנשים האבודות מטרויה,
כולם רוצים לחיות ,הקיסר והבכיינים.
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ד"ר עירא אבנרי
סמסטר א'
יום ב'
14:00-12:00
₪ 500

עוד מימי קדם ,התיאטרון הוא צומת של מפגש בין הטבעי לעל־טבעי .ביוון
העתיקה ,למשל ,הבמה נתפסה כחלל לימינאלי המייצג את המרחב האנושי,
הממוקם בתווך בין עולם האלים האלמותיים לבין עולם המתים (השאול).
העיסוק בעל־טבעי ובחדירתו אל המרחב האנושי ,ששיאה במנגנון הדאוס
אקס מאכינה (האל במכונה) ,חלחל לתיאטרון הימי־ביניימי ומאוחר יותר
לתיאטרון האליזבטני ,שפעלו בתקופה בה העל־טבעי נתפס כחלק טבעי
מהחיים האנושיים .בתיאטרון המודרני ,לעומת זאת ,ייצוגי העל־טבעי משמשים
בעיקר כדי לסמן את מרחבי התת־מודע .המכונה תפסה את מקומו של האל,
המונכח על דרך היעדרו מהבמה (אצל בקט) או על דרך נוכחותו השולית
עליה (אצל חנוך לוין).
בקורס נבחן ייצוגים שונים של העל־טבעי במחזות מהעת העתיקה ועד לימינו
ונשאל כיצד נעזרים המחזאים בייצוגים אלה כדי להאיר באור ביקורתי על
המרחב הטבעי־אנושי.

0811.0208.01

ברטולט ברכט :דרמה ,תיאטרון ,תיאוריה

ד"ר עירא אבנרי
סמסטר ב'
יום ב'
10:00-08:00
₪ 500

מעטים הטביעו חותם כה עמוק על התיאטרון המודרני כפי שעשה ברטולט
ברכט .ברכט לא רק הציג תיזה חדשה (אם כי לא לגמרי מקורית) על אמנות
התיאטרון ,אלא גם התייצב כאנטיתזה לקיים וחתר תחת מוסכמות התיאטרון
של תקופתו ,מתוך הנחה כי התיאטרון הדרמטי ה"אריסטוטלי" (המבוסס על
העקרונות שניסח אריסטו בפואטיקה) מנותק מהבעיות של הקיום האנושי
בעידן המודרני .נאמן לתפיסתו שהתיאטרון צריך לכונן גישה חדשה ,ביקורתית,
אל החיים ,ברכט שלל את עקרונות היסוד של האסתטיקה ה"אריסטוטלית",
ובמיוחד את מושג הקתרזיס ,בו הוא ראה מנגנון תיאטרוני שאמנם מקנה
לקהל הנאה ,אך לא חוויה אמיתית של לימוד .הוא עצמו חתר ליצור תיאטרון
אשר יציג את פרצופה האמיתי של החברה ויעודד את הקהל לקחת חלק
במאבק לשינויה.
בקורס נבחן כמה היבטים מרכזיים בתורתו של ברכט ,באמצעות עיון בשירתו,
מחזותיו וכתביו התיאורטיים.
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0811.1200.01

תולדות הדרמה והתיאטרון :יוון ורומא

ד"ר שלומית שלגו
סמסטר א'
יום ב'
12:00-10:00
₪ 500

הקורס הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון" ,יוקדש
לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה .בחלקו הראשון נעקוב
אחר מקורות התיאטרון ונלמד על תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית ועל
התמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס .נדון במאפייני
הטקסט הדרמטי והמופע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית ,ונרחיב
על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.
חלקו השני של הקורס יוקדש לתיאטרון הרומאי .נכיר מספר ז'אנרים קדם־
דרמטיים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומאים בין המודל היווני
למסורות המופע המקומיות ,וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע
ובמבנה הפיסי של התיאטרון.
במהלך השיעור נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות מאת המחזאים היוונים
איסכילוס ,סופוקלס ,אוריפידס ,אריסטופנס ומננדר ,ומחזות רומיים מאת
פלאוטוס וטרנטיוס.

0811.0210.01

דרמטורגיה ,כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון

ד"ר שרון
אהרונסון־להבי
קורס שנתי
סמסטר א'
יום ד' 18:00-16:00
סמסטר ב'
יום ג' 12:00-10:00
₪ 1000

בשיעור זה נעסוק בהכנת ,עריכת ואוצרות של חומרים כתובים ומפגשים
הנלווים להצגות תיאטרון :כתיבת תכנייה להצגות ועריכת מפגשי תיאטרון
הקשורים להצגות .מקרי המבחן הממשיים עליהם נתנסה יהיו הצגות תיאטרון
האוניברסיטה המועלות לאורך שנת הלימודים .תלמידי הקורס יתכננו מפגשי
עיון בנושאים הקשורים למחזות ,מחזאים/יות ,ולהצגות שהחוג מעלה ויהיו
אחראים על תכנון ,עיצוב וכתיבת התכניות של ההצגות .במסגרת הקורס נלמד
כיצד הדברים הללו נעשים בתיאטרון המקצועי בארץ ובעולם ,נלמד כיצד
עורכים וכותבים תכנייה לתיאטרון ,ונעסוק ביצירות המועלות ובהקשרים
הרעיוניים והתרבותיים הרלוונטיים להם .כמו כן השיעור יעסוק בתהליכי
דרמטורגיה והכנה לצפייה.
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רשימת קורסי ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה
מרצה

סמס׳ מס' קורס

אודיה כהן רז
אודיה כהן רז
אוהד לנדסמן

א’
ב’
ב’

0851.6548.01
0851.7615.01
0851.6715.01

אוהד לנדסמן

ב’

0851.6189.01

אורי לוין

א’

0851.6234.01

אורי לוין

ב’

0851.6712.01

איל שגיא ביזאוי ב’

0851.6716.01

אירית גזית
איתי חרל”פ

ב’
ב’

0851.6717.01
0851.6531.01

איתי חרל”פ

ב’

0851.6682.01

אסף צפור

ב’

0851.6539.01

ארז דבורה

א’

0851.6167.01

ארז דבורה

ב’

0851.6148.01

אריאל אבישר

ב’

0851.6208.01

אריאל שוייצר

א’

0851.6710.01

אריאל שיטרית א’

0851.6705.01

בועז חגין
גל רז
גל רז

א’
א’
ב’

0851.6524.01
0851.6210.01
0851.6101.01

דן חיוטין

ב’

0851.6235.01

דן ערב

א’

0851.6108.01

שם קורס

יום

משעה

מבע קולנועי
פילם נואר*
הקולנוע של סטנלי קובריק חדש
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי*
הקרנת סרטים
מבוא לתולדות הקולנוע—א’
הקרנת סרטים
קולנוע ניסיוני ווידאו ארט חדש
הוליווד שעל הנילוס — תולדות
הקולנוע המצרי והבניית הזהות
הלאומית* חדש
מלחמה וקולנוע חדש
מבוא ללימודי טלוויזיה
דרמה אמריקאית איכותית
בטלוויזיה
מבוא לתסריטאות
הקולנוע האמריקאי העכשווי*
חדש
קולנוע אמריקאי בשנות הֿ־*70
היום הארוך ביותר9/11 :
בטלוויזיה ובקולנוע האמריקניים*
הגל החדש הצרפתי*
הקולנוע הפלסטיני :זהות ,מרחב,
וזיכרון*
מבוא לתיאוריות קולנועיות
בין משחקיות לסרט
קולנוע ורגש
מבוא לתולדות הקולנוע—ב’
הקרנת סרטים
זיכרון ,בידור ומדיה פופולרית
חדש

ד’
ה’
ד’
ד’
ד׳
ג’
ג׳
ב’

14:00
14:00
10:00
16:00
18:00
10:00
14:00
16:00

ב’

65 20:00 16:00

ד’
ד’

66 18:00 14:00
66 14:00 12:00

ה’

67 16:00 14:00

ד’

67 12:00 10:00

ה’

67 16:00 14:00

ה’

68 14:00 12:00

ב’

68 20:00 16:00

ה’

69 16:00 14:00

ג’

69 18:00 14:00

ג’
א’
א’
ג’
ג׳

70 18:00 16:00
70 16:00 14:00
71 18:00 16:00
14:00 10:00
71
16:00 14:00

ג’

72 12:00 10:00

* הרישום לקורס זה ייפתח ב ,12.9.18 -על בסיס מקום פנוי.
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עד
שעה
16:00
18:00
14:00
18:00
20:00
14:00
16:00
18:00

עמוד
62
62
63
63
64
64

יעל לוי

ב’

0851.6203.01

יעל מונק

א’

0851.6154.01

יעל מזור

א’

0851.6711.01

יעל מזור

ב’

0851.6231.01

מורן עובדיה

א’

0851.6713.01

א’
ניר קדם
סלבה גרינברג ב’

0851.6696.01
0851.6236.01

סלבה גרינברג ב’

0851.6201.01

עלינא ברנשטיין ב’

0851.9644.01

עלינא ברנשטיין ב’

0851.6720.01

א’
ב’
א’
א’
ב’
ב’
ב’

0851.6685.01
0851.6697.01
0851.6706.01
0851.6190.01
0851.6197.01
0851.6197.01
0851.6714.01

פבלו אוטין
שי בידרמן
שמוליק דובדבני
שמוליק דובדבני
שמוליק דובדבני
שמוליק דובדבני
תומר פישר

נקמתה של עקרת הבית :נשים
ובית בקולנוע ובטלוויזיה
אמריקניים* חדש
נשים בקולנוע הישראלי*
הקולנוע הגרמני החדש בשנות
ה־60׳80-׳
מבעד לחומה :קולנוע גרמני
עכשווי* חדש
הסרטים של לארס פון טראייר:
משחקים “על אמת”* חדש
קולנוע קווירי חדש*
מבוא לתרבות פופולרית חדש
פריק באופן ביקורתי :קולנוע
ומוגבלות* חדש
טלוויזיה בריטית*
תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת*
חדש
קולנוע דרום קוריאני עכשווי חדש
דיוויד לינץ’*
קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי*
מבוא לקולנוע תיעודי
קולנוע מזרח אירופאי חדש
מבוא לקולנוע ישראלי
הסרט המוזיקלי*

יום

משעה עד
שעה

ג’

72 18:00 16:00

ג’

73 20:00 16:00

ב’

74 20:00 16:00

א’

75 20:00 16:00

ב’

75 14:00 10:00

ג’
ד’

76 18:00 14:00
76 16:00 14:00

ה’

77 14:00 10:00

ג’

77 12:00 10:00

ג’

78 14:00 12:00

ב’
ג’
ב’
ד’
א’
ב’
ד’

78
79
80
80
81
81
82

10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
12:00
10:00

14:00
12:00
14:00
14:00
18:00
16:00
14:00

* הרישום לקורס זה ייפתח ב ,12.9.18 -על בסיס מקום פנוי.
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סמס׳ מס' קורס

שם קורס

עמוד
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0851.7615.01

פילם נואר

ד"ר אודיה כהן רז
סמסטר ב'
יום ה'
18:00–14:00
₪ 1000

הקורס יעסוק בנושא פילם נואר משני היבטים:
התייחסות סינכרונית — מהו "הפילם נואר"? כאן תועלינה שאלות יסוד
בתיאוריה של "הפילם נואר" :שאלת המקור ,ההגדרה והקיטלוג .יואר האפיון
הייחודי ל"פילם נואר" שבראשונה הוא אובייקט של הביקורת והתיאוריה,
בשונה מסוגיות הז'אנר שמהווה תוצר של התעשייה .תובאנה התייחסויות
תיאורטיות מגוונות — ז'אנר ,פסיכו־אנליזה ,ופמיניזם בפרספקטיבה של
השנים שעברו מאז הוגדר ה"פילם נואר" לראשונה.
התייחסות דיאכרונית — סקירה של סרטים המשתייכים לתקופה הנחשבת
לקלאסית 1955–1945 :לערך .בהמשך ,הקורס מתמקד בשאלת המחקר –
תפקידיו השונים של סגנון "הפילם נואר" בסרטים לאורך השנים — שנות
השבעים :צ'יינהֿטאון ,חקירה באפלה  ,שלום לנצח ,ונואר בפוסט מודרנזים
בשנות השמונים ,תשעים ,אלפיים :המט ,האיש שלא היה שם ,ועוד.
דיון זה יתמקד בהקשרים ההיסטוריים ,הפוליטיים ,והאסתטיים של הפילם
נואר לאורך ההיסטוריה של הקולנוע.

0851.6548.01

מבע קולנועי

ד"ר אודיה כהן רז
סמסטר א'
יום ד'
16:00–14:00
₪ 500

הקורס יציג את הטכניקה והמבע של הטקסט הקולנועי :יחידת המבע הבסיסית
של הצילום הבודד ("פריים") ועיצובו ("מיזנסצנה"); תחביר יחידות מבע כגון
הרצף הקולנועי של ה"שוט" ,הסצנה והסיקוונס (חיבור באמצעות תנועות מצלמה
והעריכה); הסרט כמכלול סיפורי וסגנוני שלם (נרטיב קלאסי ,ריאליסטי,
פורמליסטי).
באמצעות ניתוח קטעי סרטים וסרטים באורך מלא ,יציג הקורס את הדרכים
שבהם המבע הקולנועי מעצב את העלילה ,הדרמה והתמות (רעיונות) ,מסייע
בהעברת משמעויות מובלעות ,מסרים חברתיים ואידיאולוגיים וכמו כן מייצר
אמירה ביקורתית על התרבות ממנה נוצר .בכך יתאפשר לסטודנט לפתח כלים
לניתוח ,ומדדים להערכה ושיפוט של יצירות קולנועיות.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"ר אוהד לנדסמן
סמסטר ב'
יום ד'
14:00–10:00
₪1000

בקורס זה נדון במכלול יצירתו של סטנלי קובריק ונבחן את המורכבות
בהבניית המשמעויות בסרטיו ,תוך התייחסות מיוחדת לאלמנטים של נראטיב
וסגנון קולנועי .נבדוק כיצד החקירות התמאטיות של קובריק ,המתמקדות
לרוב בטבעו של המין האנושי בכלל ובנושא האלימות והשלכותיה בפרט,
מותאמות להחלטות הצורניות החתרניות שלו ונובעות מהן .נבחן את הקשר
בין פנמנולוגיה של צפייה לאסתטיקה קולנועית תוך בדיקת האופנים בהם
מדמה הקולנוע של קובריק ,בעזרת שימוש מושכל באמצעי מבע קולנועיים,
את התחושות השונות המלוות את גיבוריו ,בין אם זו תחושת ההליכה בשוחות
של מלחמת העולם הראשונה ("שבילי התהילה") ,הקלסטרופוביה שבכליאה
ממושכת במלון נטוש ("הניצוץ") או החרדה והכעס המלווים את תחושת הבגידה
("עיניים עצומות לרווחה") .נצפה ונדון כמעט בכל הסרטים באורך מלא אותם
ביים קובריק במהלך חייו ,ונבחן כיצד הם מאתגרים תפיסות מסורתיות של
נראטולוגיה ,אוטריזם ,אדפטציה קולנועית ,יחסי תמונה וקול ,ועוד.

0851.6189.01

מבוא לקולנוע בעידן הדיגטלי

ד"ר אוהד לנדסמן
סמסטר ב'
יום ד'
18:00–16:00
₪500

קורס זה יעסוק בהשפעתן של טכנולוגיות דיגיטליות על התיאוריה והאסתטיקה
של הקולנוע העכשווי ,ויבחן דרכים חדשות להרחבת הגדרתו של המדיום
הקולנועי בעידן הדיגיטלי .בחלק הראשון נדון בסוגיות תיאורטיות ,כגון
מהות ההבדלים בין הדימוי הדיגיטלי לבין הדימוי הפילמאי ,בחלק השני
נתמקד בהשלכות השונות של מיזעור והתניידות המצלמה הקולנועית (וידאו
דיגיטלי והייֿדפינישן) ,נבדוק כיצד יוצרי הקולנוע העצמאי (לינץ' ,סודרברג,
פון טרייר) מפיקים את המיטב מאפשרויות טכנולוגיות חדשות .,בחלק השלישי
נתמקד בפרקטיקות דיגיטליות המאתגרות את האינדקס הצילומי ,תלת
מימד ומציאות מדומה ,ונבחן את פנומנולוגיית הצפייה המתאפשרת , CGI,
כגון אנימציה בעקבותיהן .בחלק הרביעי והאחרון בקורס נתמקד בתצורות
חדשות של אינטראקציה מוגברת בין טקסט לצופה ,הן בתחום הבדיון והן
בתחום התיעוד ,ונעמוד על הראציונל בהענקת שליטה לצופה מסוג שיתוף,
ניווט ,ויצירה.
*הקרנת סרטים לקורס זה בימי ב' שעה 20–18
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העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

0851.6234.01

מבוא לתולדות הקולנוע –א'

גב' אורי לוין
סמסטר א'
יום ג'
14:00–10:00
₪1000

בֿ 1896הכריז סיסיל הפוורת' כי "הפריחה הנוכחית של הדימוי הנע לא יכולה
להמשיך לנצח! [ ]...יש להניח כי לא יעבור זמן רב עד שהציבור הבריטי
יתעייף מן הצילומים הקופצניים והלא נוחים לצפייה" .אלא שהציבור לא
התעייף והפוורת' הפך לאחד מחלוצי תעשיית הקולנוע הבריטית .בשיעור
שלנו נעקוב אחר תולדות הקולנוע ,מן ההתחלות הקופצניות ,המבטיחות
ומעוררות האימה ועד  .1945נתוודע לסביבה החידתית והמפתיעה של הקולנוע
המוקדם ,לאטרקציות שהקולנוע בראשיתו הציע ,ולשיטות בימוי ייחודיות
שלא נסמכו על עריכה ורווחו בשנות העשרה של המאה העשרים .נערוך
היכרות ראשונית עם גישות היסטוריוגרפיות ונלמד על החשיבות של מחקר
קהלים בקולנוע המוקדם .נעקוב אחר עליית שיטת הכוכבים וגיבושה של
השפה ההוליוודית .נעשה היכרות ראשונית עם זרמים ותנועות אמנותיות
כמו הקולנוע האימפרסיוניסטי הצרפתי ,האקספרסיוניזם הגרמני ,המונטאז'
הסובייטי ועוד .נצפה בקטעים מעבודתם של יוצרי ויוצרות קולנוע מרכזיים
כמו פורטר ,בלשה ,מלייס ,גריפית' ,לוס ,דה מיל ,ובר ,דלוק ,אפשטיין ,סנט,
פיקפורד ,צ'פלין ,קיטון ,ארבוקל ,לנגדון ,לויד ,דרייר ,לוביטש ,ועוד.
*הקרנת סרטים לשיעור זה בימי ג' שעה 16–14

0851.6712.01

קולנוע ניסיוני :ווידאו ארט חדש

גב' אורי לוין
סמסטר ב'
יום ב'
18:00–16:00
₪500

אם אתה מסוגל לחלום ,אתה
מסוגל גם לבצע.

סמסטר ב'
יום ב'
20:00–16:00
₪1000

מאז סוף המאה הֿ־ 19וראשית המאה הֿ־ 20סימנה עצמה מצרים ,ובמיוחד קהיר,
כבירת התרבות של העולם הערבי כולו .מצרים" ,הוליווד שעל הנילוס" ,היא
המדינה היחידה במזרח התיכון שפיתחה תעשיית קולנוע עצמאית עוד בתקופה
הקולוניאלית ,כשהייתה תחת שליטה בריטית .מראשיתו היה הקולנוע המצרי
תוצר מובהק של חברה ותרבות הנתונות בסימן שינוי ובתהליכים מואצים
של מודרניזציה .ככזה ,הוא שילב בין אסתטיקה וטכנולוגיה מהמערב לבין
מרכיבים מקומיים — מצריים ,ערביים ואסלאמיים ,ושימש בין היתר ככלי
להבניית תרבות וזהות מצרית מודרנית .על אף השינויים והטלטלות שעברה
התעשייה לאורך השנים ,הצליח הקולנוע המצרי לשמור על בכורתו ,עם למעלה
מֿ־ 3000סרטים ,והשפיע רבות על עיצוב התרבות המצרית ,ועל זו הערבית
בכלל .במהלך הקורס נסקור את תולדות הקולנוע המצרי ונתמקד במספר
תמות עיקריות ,תוך התייחסות מתמדת להתפתחויות חברתיות ופוליטיות
במצרים של המאה ה־ 20וה־ .21נצפה בסרטים מצריים ובקטעי סרטים ,ונקיים
דיון שיתבסס על קריאה ממוקדת של חומר הביבליוגרפיה ,תוך ניסיון לפענח
"קודים" תרבותיים שיסייעו בהבנת הסרטים והקונטקסט בו נוצרו.
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0851.6717.01

מלחמה וקולנוע חדש

גב' אירית גזית
סמסטר ב'
יום ד'
18:00–14:00
₪1000

סרטי מלחמה הופיעו בקולנוע העלילתי כמעט מיד עם ראשיתו .את הקשר
בין ההיסטוריה לייצוגה נבחן ביחס למלחמת האזרחים האמריקנית ,לשתי
מלחמות העולם ,למלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם ,למלחמות המפרץ,
ולקונפליקטים מקומיים בהווה .נבחן כיצד באמצעות הקולנוע ההווה משפיע
על תפיסת העבר וייצוגו וכיצד ייצוג העבר משרת את ההווה .נעמוד על אופיו
והתפתחותו של הז'אנר ועל תת-ז'אנרים במסגרתו ,לרבות הסרט האנטי-
מלחמתי .סרטי מלחמה עוסקים בדרך כלל בגברים ואילו נשים בדרך כלל
נעדרות מן החזית .בניתוח הסרטים נבחן גם שאלות של גבריות ויחסי מגדר,
כפי שאלה מתבטאים בסרטי מלחמה.
במסגרת הקורס נתייחס לסרטים כגון במערב אין כל חדש (לואיס מיילסטון,
 ,)1930סרג'נט יורק (הווארד הוקס ,)1941 ,בטאן (טיי גארנט ,)1943 ,שנות
חיינו היפות ביותר (וויליאם ווילר ,)1946 ,תג האומץ האדום (ג'והן יוסטון,
 , )1950שבילי התהילה (סטנלי קובריק ,)1957 ,מ.א.ש( .רוברט אלטמן,)1970 ,
צייד הצבאים (מייקל צ'ימינו ,)1978 ,השיבה הביתה (האל אשבי ,)1978 ,סרטי
רמבו (שנות השמונים) ,פלטון (אוליבר סטון ,)1986 ,מטאל ג'אקט (סטנלי
קובריק ,)1987 ,בלאק הוק דאון (אוליבר סטון ,)2001 ,מטען הכאב (קתרין
ביגלו )2008 ,ורבים אחרים.

0851.6531.01

מבוא ללימודי טלוויזיה

ד"ר איתי חרל"פ
סמסטר ב'
יום ד'
14:00–12:00
₪ 500

מטרת הקורס היא להציג מבט כללי על התחום הנקרא "לימודי טלוויזיה",
כאשר נמקד ברובו של הקורס במאפייני הטקסט הטלוויזיוני ,וזה בהשפעת
גישות המגיעות בעיקר ממדעי הרוח .את הקורס נתחיל בהצגת תשובות שונות
לשאלה "כיצד הטלוויזיה משפיעה על צופיה?" ,כאשר תחילה נפנה לתשובות
השייכות יותר למדעי החברה ולמחקרים אמפיריים .בהמשך נציע תשובות
מופשטות ומורכבות יותר לשאלה זו ,תשובות המושפעות מגישות ניאו־
מרקסיסטיות ,מתפיסות של דטרמיניזם טכנולוגי ומתיאוריות של גלובליזציה.
בחלקו השני והמרכזי של הקורס נתמקד במאפייניו הייחודים של הטקסט
הטלוויזיוני כאשר נשאל מהן ההבטחות שטקסט זה מבטיח לצופיו וצופותיו,
מהם מאפייניו הנרטיביים הייחודים ,ומהו ז'אנר טלוויזיוני .בסופו של הקורס
נתמקד בשני ז'אנרים מרכזיים ,ואולי אף מנוגדים ,ז'אנר המציאות וז'אנר
תוכניות ה"איכות".

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"ר איתי חרל"פ
סמסטר ב'
יום ה'
16:00–14:00
₪ 500

המחקר האקדמי בלימודי הטלוויזיה נמנע לאורך השנים לדון בכל הקשור
להערכה ואיכות ,או כפי שניסחה זאת אחת החוקרות" ,איכות" הפכה להיות "מלה
רעה" בלימודי טלוויזיה .אולם בשנים האחרונות עולה מחדש הדיון בטלוויזיה
איכותית ,וניתן למצוא יותר ויותר מאמרים וספרים אקדמיים ,הנוגעים בשאלות
של איכות ,ובמיוחד "דרמת איכות" ,ואף כאלו המוצאים איכויות אינהרנטיות
לטקסט הטלוויזיוני עצמו .יחד עם זאת ,המחקר ב"טלוויזיה איכותית" בוחר
לרוב להיות זהיר יותר בכל הדיון בהערכה ,כך שחוקרים וחוקרות רבים בוחרים
לבחון את המונח "טלוויזיה איכותית" לאו דווקא כאמירה שיש בה מן השיפוט
או ההערכה שהם עצמם מבצעים אלא כז'אנר בעל תכונות ייחודיות .וז'אנר זה
יעמוד במרכזו של קורס זה .את הקורס נתחיל עם "סדרות האיכות" של שנות
השמונים ,דרך סדרות שנות התשעים והאלפים ,נבחן את סדרות ה"לא־טלוויזיה"
של  ,HBOסדרות קוויריות ,וסדרות שעדיין רצות בימים אלו.

0851.6539.01

מבוא לתסריטאות

מר אסף צפור
סמסטר ב'
יום ד'
12:00–10:00
₪ 500

קורס מבוא בתסריטאות שמציג את תחביר השפה התסריטאית מהסצינה
הדרמטית ועד מבנה דרמטי של תסריט .בקורס נסקור מודלים שונים לבניית
נאראטיב דרמטי ,גם ברמה ההסטורית וגם ברמה הפרקטית .הקורס יעסוק
גם בהבדלים בכתיבה לטלוויזיה ,לקולנוע ולניו מדיה .הקורס כולל ניתוח
דוגמאות מסדרות ,סרטים ,וניו מדיה.

0851.6167.01

הקולנוע האמריקאי העכשווי

מר ארז דבורה
סמסטר א'
יום ה'
16:00–14:00
₪ 500

קורס זה יסקור נושאים מרכזיים ובימאי מפתח בקולנוע האמריקאי משנות
ה־ 80ועד ימינו .תקופה המתחילה בעיצוב מחדש של תעשיית הקולנוע סביב
המודל הכלכלי והאסתטי של סרטי הבלוקבאסטר .חרף התמקדות בסוג
סרטים זה הקולנוע ההוליוודי עדיין מקיים דיאלוג עם השינויים התרבותיים
והפוליטיים בחברה האמריקאית.
הדומיננטיות של מודל זה אינה מבטלת את קיומו המתמשך של קולנוע
אישי ועצמאי יותר –יוצרי קולנוע ייחודיים בשנות ה־ 80המשתלבים בזרמים
הקולנועיים האלטרנטיביים של שנות ה־ – 90הקולנוע העצמאי ,קולנוע
אפרו־אמריקאי ,וקולנוע קווירי חדש.
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0851.6148.01

קולנוע אמריקאי בשנות ה־70

מר ארז דבורה
סמסטר ב'
יום ה'
14:00–12:00
₪ 500

התקופה הנמשכת מ־ 1967ועד סוף שנות ה־ 70נתפסת כ"תור זהב" של הקולנוע
האמריקאי .התערערות מערכת האולפנים הקלאסית ,במשולב עם שינויים
חברתיים ותרבותיים משמעותיים שהתרחשו בשנות ה־ 60אפשרו לדור חדש
של יוצרים להפגין דרגה חדשה של מקוריות סגנונית ותמאטית.
הקורס יציע בחינה צמודה של התקופה – משורשיה ועד אחריתה .היוצרים
המרכזיים שפעלו בה — פרנסיס פורד קופולה ,מרטין סקורסזה ,רוברט אלטמן,
האל אשבי וכו' ייבחנו כנציגים של מגמות רחבות יותר – הן בקולנוע ,והן
בסוגיות החברתיות והפוליטיות של התקופה.

0851.6208.01

היום הארוך ביותר 9/11 :בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים

מר אריאל אבישר
סמסטר ב'
יום ב'
20:00–16:00
₪1000

האירועים הטראומטיים של  9/11הותירו פצע פעור בלב האומה האמריקנית,
שמהדהדים מאז ועד היום בכל תחומי החיים והתרבות בארצות הברית .הקורס
יבחן את האופנים המגוונים בהם מגיבה התרבות הפופולארית האמריקנית
לטראומה של היום ההוא ,ומשקפת תמורות פוליטיות וחברתיות שחלו בארה"ב
כתוצאה מאירועיו .במהלך הקורס נתמקד בייצוגים ישירים של האירועים
במדיה האמריקנית ,וכן בייצוגים אלגוריים ובהשפעות עקיפות שלהם ,כפי
שאלו באים לידי ביטוי ביצירות טלוויזיוניות וקולנועיות אמריקניות מז'אנרים
שונים ,החל במתח וריגול וכלה במדע בדיוני ,פנטזיה ואימה .במהלך הקורס
נתוודע לגישות תיאורטיות מתחומי הפילוסופיה של הטרור; טראומה ,זכרון
ומדיה; סוגיות אתיות סביב לוחמה בטרור והיחס לאחר; תיאוריות פוסט־
קולוניאליסטיות ופמיניסטיות ,ועוד .את הדיון התיאורטי נבחן בעזרת מקרי
בוחן טלוויזיוניים וקולנועיים ספציפיים ,דרכם נמחיש התפתחויות ז'אנריות,
תמטיות ,נרטיביות וצורניות רחבות שחלו בעשור וחצי האחרונים.

מה שחשוב בסרט איננה המציאות ,אלא
מה שהדמיון יכול לחולל בו.

ד"ר אריאל שוויצר
סמסטר א'
יום ה'
16:00–14:00
₪500

הגל החדש נחשב לאחת התנועות החשובות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה
של הקולנוע .הקורס יבחן את התפתחות התנועה החל משנות החמישים —
תקופת ההכשרה הביקורתית של הבמאים לעתיד במסגרת כתב העת ''מחברות
הקולנוע״ — ועד תחילת שנות השבעים ,עם התגייסות אחדים מהם למאבק
קולנועי־פוליטי במסגרת קבוצות הקולנוע המיליטנטי
שנוסדו לאחר מאורעות מאי  . 68על רקע ההתרחשויות החברתיות והתרבותיות
המרכזיות של התקופה ,השיעור ינתח את משנתם התיאורטית ואת יצירתם
של במאים כטריפו ,גודאר ,רוהמר ,רנה או ורדה ויעמוד על תרומת הגל החדש
להגדרת הקולנוע המודרני.

0851.6705.01

הקולנוע הפלסטיני :זהות ,מרחב וזיכרון

ד"ר אריאל שיטרית הקולנוע הפלסטיני הינו קולנוע צעיר ובהתהוות ,עשיר בסגנונות אסתטיים
שונים ,בנושאים מגוונים ובנקודות מבט רבות .הקורס יסקור את הקולנוע
סמסטר א'
הפלסטיני החל מהסרטים של שנות השבעים של המאה הקודמת אשר צולמו
יום ג'
ברובם בגלות וממומנו על ידי ארגונים פלסטינים לאומיים ,ועד לסרטים
18:00–14:00
הנעשים בימים אלו ממש וממומנים על ידי מקורות פלסטינים ,ישראליים
₪1000
וגורמים אחרים בעולם .הדיון בקורס יתמקד בייצוגים קולנועיים שונים של
זיכרון ,מרחב וזהות המובנים ומשולבים אחד בתוך השני .נחקור את אמצעי
מבע שונים המשמשים לייצוג המרחב ,בין אם כניסיון ליצור פנטזיה של מולדת
שלמה ובין אם כניסיון לבטא מציאות של קיטוע או היעלמות; נשאל כיצד
ניתן להציג את הבלתי ניתן להצגה :שרידים של עבר שנמחה ,מרחב שהולך
ודוהה ,או שבר כה גדול עד שלא ניתן לעבד או להתייחס אליו באופן מודע;
נבחן את המשמעויות השונות של הבית בסרטים ,במיוחד לאור מרכזיותו בזהות
הפלסטינית ,וביטוייו הרבים בקולנוע כסמל לעבר האוטופי או כדימוי לכאב
ולפירוק .כיוון שהבית הוא מרחב אישי ,הוא יכול להוות ביטוי לייחודה של
משפחה או ליחידים המתגוררים בו ,אך בה בעת הוא מתמזג עם הקולקטיב
הלאומי ומטשטש את ההבחנה בין האישי ללאומי.
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0851.6524.01

מבוא לתיאוריות קולנועיות

ד"ר בועז חגין
סמסטר א'
יום ג'
18:00–16:00
₪ 500

הקורס ידון באופן ביקורתי בטקסטים מאירופה ומצפון אמריקה שהתגבשו
לכדי קנון התיאוריה הקולנועית .נעסוק בתיאוריה הקלסית ,שבה יוצרים
והוגים ביטאו שאיפות ,פנטזיות ופחדים ביחס למדיום החדש שהופיע בסוף
המאה ה־ ,19וכן במתודות שהתפתחו כדי לנתח ולהבין את המדיום בעיקר מאז
שנות ה־ 60של המאה ה־ .20הקורס מחייב קריאה אינטנסיבית של טקסטים
תיאורטיים של חוקרי קולנוע ותרבות וילווה בתרגיל שיעמיק את הנושאים
הנדונים בקורס המבוא ויערוך קריאה צמודה של טקסטים תיאורטיים.

0851.6210.01

בין משחקיות לסרט

ד"ר גל רז
סמסטר א'
יום א'
16:00–14:00
₪ 500

התפתחויות טכנולוגיות המתרחשות בשנים האחרונות מאתגרות באופן מהותי
את הצורות הקולנועיות והטלוויזיוניות המוכרות .סרטים אינטראקטיביים,
תכני מציאות רבודה ומציאות מדומה — כל אלה מבקשים לשבור את המצב
שבו הצופה נחשף באופן "פאסיבי" לנרטיב הקולנועי שעל המסך.
הקורס עוסק בשאלה היכן עובר הגבול בין קולנוע וטלוויזיה מחד למשחק
( )gameמאידך .מהם מאפייניהם הפסיכולוגיים הבסיסיים של מצב הצפייה
הקולנועית ומצב המשחקיות? במה שונה הצופה הקולנועי מה־ gamerמבחינה
חווייתית וקוגניטיבית? אילו צורות היברידיות המשלבות קולנוע ומשחק
יכולות להצליח או להיכשל לאור האילוצים הפסיכולוגיים הרלוונטיים?
את הסוגיות הללו נבחן מפרספקטיבות שונות תוך התמקדות בתיאוריות
מתחום חקר הקוגניציה והמוח .ראשית ,נבחן את תכונותיהם של סרטיהם
של יוצרים כגון דייוויד פינצ'ר ,לארס פון טרייר וכריסטופר נולן המתפקדים
כמשחקי מחשבה .נשאל מה ההבדל בין הדרכים שבהם משחקים וסרטים
מגייסים מעורבותו הרגשית של הצופה /שחקן תוך התייחסות ליצירות שעובדו
למשחק ולקולנוע כגון Resident Evil, Silent Hill, Heavy Rain, Game of
 Thronesודיון מעמיק במושגים אמפתיה ,הזדהות ו־.agency

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"ר גל רז
סמסטר ב'
יום א'
18:00–16:00
₪ 500

"בנוף הרגשי של העולם המודרני יש לאולם הקולנוע תפקיד מרכזי :הוא אחד
מהמרחבים העיקריים שבהם מתאספות קהילות כדי לבטא ולחוות רגשות"
(גרג סמית').
לאחר שנים ארוכות שבהן הדיון בשאלות רגש קולנועי היה שולי למדי ,החל
מאמצע שנות ה־ 90של המאה ה־ 20הופיעה המגמה התיאורטית הנקראת
הא ֶפ ְק ִט ִיבי ( .)affective turnכחלק ממהלך כללי המתרחש במדעי הרוח
המפנה ָ
ובאמנויות ,גבר העניין בשאלות הנוגעות לחוויה הגופנית־רגשית בקולנוע,
לאפקטים קולנועיים קוגניטיביים־רגשיים ,לקשר בין הדימוי הקולנועי למה
שמכונה פסיכו־פתולוגיה ולהשפעה החברתית של רגש קולנועי וטלוויזיוני.
לאחר הקדמה שתציג התפתחויות מרכזיות בחקר הרגש בעולם הפסיכולוגיה,
יסקור הקורס כיוונים מרכזיים בחקר הרגש הקולנועי בעשורים האחרונים.
נתוודע לאופנים השונים בהם נחקר רגש בקולנוע בהתייחס לארבע פרספקטיבות
מרכזיות בחקר הקולנוע :קוגניטיביזם ,פנומנולוגיה ,תיאוריה דלזיאנית
והיבטים היסטוריים וחברתיים.

0851.6235.01

מבוא לתולדות הקולנוע ב'

ד"ר דן חיוטין
סמסטר ב'
יום ג'
14:00–10:00
₪ 1000

"תולדות הקולנוע ב'" מבקש למפות דמויות ,תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית
סרטים מ 1945ועד שלהי המאה העשרים .תוך מתן תשומת לב להתפתחויות
תעשייתיות במסגרת הלאום וכן לנקודות מפגש טרנסלאומיות ,הקורס יתמקד
ביחסים בין הקולנוע לאחר מלה"ע השניה לבין הפופולרי והאמנותי ,הפוליטי
והמסחרי .בין הנושאים שידונו בהקשר זה :הניאו ריאליזם והרנסנס השני
של הקולנוע האיטלקי; הגל החדש הצרפתי; תור הזהב של הקולנוע היפני;
סרטי "כיור המטבח" הבריטיים; קולנוע פופולרי ואמנותי במדינות האיסלאם;
דעיכתה של מערכת האולפנים ההוליוודית ועליית "הוליווד החדשה"; הקולנוע
הגרמני החדש; קולנוע שלישי באמריקה הלטינית ובאפריקה; עשיית סרטים
מאחורי מסך הברזל; בוליווד והקולנוע ההודי המקביל; עידן הבלוקבאסטר
והתפתחות הקולנוע האמריקני העצמאי.
*הקרנת סרטים לקורס זה בימי ג' שעות 16–14
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0851.6108.01

זיכרון ,בידור ומדיה פופולרית

ד"ר דן ערב
סמסטר א'
יום ג'
12:00–10:00
₪ 500

בקורס זה ינותח הקשר שבין אמצעי תקשורת ההמונים ובעיקר הטלוויזיה,
לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי .מטרות הקורס הן להבין את דרכי הפעולה של
הזיכרון הקולקטיבי בעידן המדיה המודרניים ,ולהעריך את היקפיו השונים ברובד
הלאומי המקומי והבינלאומי .בין הנושאים שידונו :מושג הזיכרון בדיסציפלינה
הסוציולוגית והפסיכולוגית ,עלייתו של הזיכרון הקולקטיבי בהיסטוריוגרפיה
בת זמננו ,עדות שיחזור ונוסטלגיה כמנגנוני עיבוד אישי וקולקטיבי ,סרטי
קולנוע כמייצרי תודעה היסטורית ,הטלוויזיה כסוכן זיכרון ,האינטרנט ותרבות
המשחקים ( )gamingוהשפעתם על התודעה ההיסטורית ועוד.

0851.6203.01

נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים
חדש

גב' יעל לוי
סמסטר ב'
יום ג'
18:00–16:00
₪ 500

הקורס יתמקד בדמותה של עקרת הבית ובדינמיקה בין נשים והמרחב הביתי,
כפי שהם מיוצגים בקולנוע וטלוויזיה אמריקניים .דימויה של עקרת הבית מגלם
אלמנטים רבים מהשיח הפמיניסטי ,כגון פרפורמנס ,תעסוקה ומעמד ,משפחה
ויחסי כוחות ,ובאמצעותה ניתן לבחון כיצד הקולנוע והטלוויזיה מנסחים
שאלות הקשורות במושגים "נשיות" ו"בית" וכיצד הם מנסים לענות עליהן.
הקורס יתמקד בפוליטיקה של בית עבור דמויות של נשים בז'אנרים שונים
ותקופות שונות .נדון בנושאים כמו :השתקה ודיכוי במלודרמה הדומסטית,
סדרתיות וזמן נשים ,התנגדות פמיניסטית בסיטקום ,עקרות בית באופרות
סבון ובדוקו סבון ,קוויריות ועקרת הבית ,ועוד .נצפה בקטעים — מתוך סטלה
דאלאס ,הרחק מגן עדן ,השעות ,אישה תחת השפעה ,נשות סטפפורד ,עמוק
באדמה ,רוזאן ,האחות ג'קי ,בנות ,עקרות בית נואשות ,ו עקרות בית אמיתיות,
תוך דיון בתאוריות פוסטמודרניות ,פמיניסטיות ,קולנועיות וטלוויזיוניות
של חוקרות וחוקרים כגון מארי אן דואן ,ג'אנט מקייב ,קים אקאס ,פטרישיה
מלנקאמפ ועוד.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"ר יעל מונק
סמסטר א'
יום ג'
20:00–16:00
₪ 1000

בקורס זה נבחן את הקולנוע הישראלי הנשי החדש ממספר נקודות מבט:
הופעתה של הסובייקטיביות הנשית וניסוחה ,המתח בין סוגי המרחב השונים של
האישה הישראלית (מרחב הגוף ,מרחב הבית ,מרחב העיר וכו') ,הפוליטיזציה
של הקול הנשי כפי שהיא משתקפת בהתייחסותו לסוגיות המינוריות של
הקיום ,ולבסוף האלטרנטיבות המוצעות על ידי אותו הקולנוע .ראשית הקורס
בסקירת שתי מגמות בולטות בשנות השישים של הקולנוע הישראלי ביחס לגוף
האישה :מצד אחד ,המבט הקולוניאליסטי המופנה אל גוף האשה המזרחית
ומשעבד את התשוקה הנשית לדחפים הפרימיטיביים הטרום־תרבותיים .מן
הצד האחר ,המבט המודרניסטי המחפיץ והפטישיסטי המנטרל את האישה
מסובייקטיביות כלשהי .על רקע זה הקורס יעבור לקולנוע הישראלי החדש,
לסרטיהן של נשים ישראליים שלא רק מצליחים להעניק משמעות חדשה לגוף
ולגופניות אלא גם מצליחים לייצר פרובלמטיזציה פוליטית של הנשי ,הז'אנר
הקולנועי המזוהה ביותר עם הקולנוע הנשי – המלודרמה ,והגוף הנשי בכלל.
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נשים בקולנוע הישראלי
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0851.6711.01

הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה־80–60

גב' יעל מזור
סמסטר א'
יום ב'
20:00–16:00
₪ 1000

"הקולנוע הישן מת ,אנו מאמינים בקולנוע החדש" :כך הצהירו קבוצת במאים
צעירים במניפסט אוברהאוזן בשנת  , 1962ההצהרה שסימנה את יריית הפתיחה
לתחייתו של הקולנוע הגרמני ,לאחר דעיכה מתמשכת
שהחלה בחיסולה הכמעט מוחלט של תעשיית הקולנוע המקומית בעקבות
מלחמת העולם השנייה.
קורס זה מבקש לעקוב אחר תנועת הקולנוענים הצעירה שקמה בגרמניה
בשנות ה־ 60במטרה ליצור קולנוע גרמני חדש ,שונה ,ובעיקר כזה שאינו
דומה לקולנוע של דור ההורים ,אותו דור שהיה לב ליבו של המערך התומך
במנגנון המדינה הנאצית .הקורס יציע קריאה היסטוריוגרפית של הסרטים
והיוצרים ביחס לאירועי התקופה ,אך גם ביחס להיסטוריוגרפיה של הקולנוע
הגרמני עצמו ,באופן שיאפשר מבט נוסף על הסרטים לאור ההתפתחויות
ההיסטוריות שחלו בגרמניה ובאירופה מסוף שנות הֿ־ 80ואילך ,כמו גם
התפתחויות מחקריות הנוגעות לקולנוע הגרמני.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

גב' יעל מזור
סמסטר ב'
יום א'
20:00–16:00
₪ 1000

'מותו של ריינר ורנר פסבינדר בשנת  1982סימן את תחילת גסיסתו של 'הקולנוע
הגרמני החדש שמטרתו המוצהרת היתה ליצור קולנוע גרמני אחר ,ובעיקר
שונה מזה של 'דור ההורים' והקשר שהיה לדור זה לפשעי המשטר הנאצי .בסוף
אותו עשור ,חוותה גרמניה שינוי היסטורי משמעותי לא פחות בדורותיה עם
נפילת חומת ברלין ,ומאוחר יותר ,התפרקות המדינה המזרח גרמנית ואיחוד
שני חלקיה של גרמניה לאחר  40שנים .קורס זה עוקב אחר הקולנוע הגרמני
שנוצר לאחר נפילת החומה ,ומבקש לבחון איך והאם ניתן לראות קולנוע זה
כקולנוע לאומי ,זאת דרך הפרספקטיבה המחקרית הטרנסלאומית המבקשת
לבחון את השינויים הכלכליים ,הפוליטיים וההיסטוריים שגרמניה עברה ,וכיצד
תהליכים אלו שינו לא רק את מעמדה של גרמניה בתוך הקהילה האירופית,
אלא גם הפכו על פיה את תעשיית הקולנוע שלה.

0851.6713.01

הסרטים של לארס פון טראייר" :משחקים על אמת"

גב' מורן עובדיה
סמסטר א'
יום ב'
14:00–10:00
₪ 1000

סרטיו של הבמאי הדני לארס פון טראייר מכונים לעיתים על ידי חוקרי
קולנוע ,משחקים או ניסויים .בקורס זה נבחן כיצד אלה משרתים את הבמאי
לבחון בכל פעם מחדש את היחסים בין האשליה ל־״אמת״ הקולנועיים .תמה
זו תיבחן בשלושה מרחבים עיקריים ביצירה של הבמאי :הפרסונה של פון
טראייר ,דוגמה  95וייצוגי הסבל בסרטיו.
לצד עשייתו הקולנועית ,ובאופן שאיננו נפרד ממנה ,פון טראייר עוסק בפרויקט
הפרסונה הציבורית שלו :הצהרות פרובוקטיביות בפסטיבל הקולנוע בקאן,
מניפסטים ,ציטוטים של פרסונות כמו היצ׳קוק וקארל תיאודור דרייר ,ראיונות
והופעות של הבמאי ביצירותיו — כל אלה חושפים פרסונה פרדוקסלית שלא
ברור מה ממנה אמיתי ומה מזויף.
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מבעד לחומה :קולנוע גרמני עכשווי חדש
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0851.6696.01

קולנוע קווירי חדש

ד"ר ניר קדם
סמסטר א'
יום ג'
18:00–14:00
₪ 1000

הקולנוע הקווירי החדש ( )New Queer Cinemaהתגלה וזוהה בראשית שנות
ה־ ' 90של המאה ה־ 20בסצנת הפסטיבלים לקולנוע עצמאי ,בעיקר בארה"ב,
כקולנוע נועז ואוונגרדי שנוצר על ידי ועבור הומואים ולסביות.
בקורס זה נדון בתנאים האסתטיים ,החברתיים והפוליטיים להופעת הקולנוע
הקווירי החדש ,ננסה לעמוד על מאפייניו הצורניים והתמטיים ,ונדון גם במספר
צירים תיאורטיים שסביבם התלקח הוויכוח סביב תופעת
הקולנוע הקווירי החדש (כגון שאלת האוטר והצופה ,ייצוגי גזע וצבע ,ויחסי
הקולנוע הקווירי החדש עם הקולנוע הלסבי) .נסיים בדיון בממשיכים אפשריים
לקולנוע הקווירי ,ובסוג האתיקה שהוא מזמין אותנו להשתתף בה.

0851.6236.01

מבוא לתרבות פופולרית חדש

מר סלבה גרינברג
סמסטר ב'
יום ד'
16:00–14:00
₪ 500

קורס זה מציג כלי ניתוח לתרבות פופולרית תוך דגש על הדגמות מקולנוע,
מטלוויזיה וממדיה דיגיטלית ומתרבות ויזואלית .הוא מציג באופן מבואי
נושאים מרכזיים הן ליוצרות/ים והן לחוקרות/ים שמהווים בסיס להמשך
הלימודים העיוניים בשנה ב׳.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

מר סלבה גרינברג
סמסטר ב'
יום ה'
14:00–10:00
₪1000

הקולנוע עוסק במוגבלויות פיזיות ,התפתחותיות ונפשיות באופן בולט ותדיר
מראשיתו ועד ימינו .יחד עם זאת ,חוקרים ,מבקרים וצופים רבים נוטים להתעלם
מהתפקיד האסתטי והפוליטי של המוגבלות בסרטים אלו .לימודי המוגבלויות
הינו תחום אקדמי אינטרדיסציפלינרי חדש יחסית ,העוסק בקשרים שבין
החברה לבין אנשים עם מוגבלות וניתן לזהות בו השפעות רבות מן התיאוריות
הפמיניסטיות והקוויריות .החיבור בין לימודי קולנוע לבין לימודי ביקורת
המוגבלות צמח כבר בתחילת התפתחות גוף הידע החדש .קורס זה יבחן את
השימושים הקולנועיים בדמויות של אנשים עם מוגבלות תוך הבניית מבט
המכונן אותן כאחרות גופנית ,קוגניטיבית ונפשית .בנוסף ,נדון באלטרנטיבות
הקולנועיות אשר עושות שימוש חתרני במדיום הקולנועי בעיסוק במוגבלות
ומציעות חוויית צפייה אחרת .נחקור את תפקידה של המוגבלות בהקשרים
ז'אנריים שונים :קומדיות הוליוודיות ,פילם־נואר ,מד"ב ,קולנוע פוסטמודרני,
קולנוע דוקומנטרי ואנימציה (קולנועית וטלוויזיונית).

0851.9644.01

טלוויזיה בריטית

ד"ר עלינא ברנשטיין הטלוויזיה הבריטית ,מאז הקמתה ,מהווה מודל לארגוני שידור ברחבי העולם.
בקורס זה נבחן את התפתחות הטלוויזיה הבריטית ואת השפעת המודל הבריטי
סמסטר ב'
על מדינות אחרות (במיוחד ישראל) .עיקר הקורס יוקדש לתכנים של הטלוויזיה
יום ג'
הנחשבת לטובה בעולם תוך בחינת ז’אנרים/פורמטים בעבר ובהווה בניהם:
12:00–10:00
שעשועונים (מהעבר ,דרך ההצלחה הבינלאומית של “מי רוצה להיות מיליונר?”
₪ 500
ועד השעשועונים האינטלקטואליים והסאטיריים של הבי.בי.סי ,).סדרות דרמה
(כמו “שרלוק” “אחוזת דאונטאון” וסדרות מצליחות מהשנים האחרונות),
קומדיות מצבים (מ”עד שהמוות יפריד בינינו” ועד הסיטקומים העכשוויים)
ותוכניות סאטירה (תוך הדגשת “הקרקס המעופף של מונטי פייטון) ועוד.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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פריק באופן ביקורתי :קולנוע ומוגבלות חדש
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0851.6685.01

קולנוע דרום קוריאני עכשיו

ד"ר פבלו אוטין
סמסטר א'
יום ב'
14:00–10:00
₪ 1000

הקולנוע הדרום קוריאני זכה מאז  1998לגל חדש של סרטים ויוצרים מרתקים
שכבשו את עולם הפסטיבלים הבינלאומיים והפכו להצלחות קופתיות גדולות
באסיה .חלק גדול מן הסרטים הביאו לשפה הקולנועית חידושים רבים וחשובים
המאתגרים את התפיסות הקולנועיות העכשוויות ופותחים הזדמנות להרחיב
את הכלים האסתטיים לעשיית סרטים .בנוסף ,הקולנוע הקוריאני יצר סרטים
אלגוריים שעוסקים במשברים ההיסטוריים ,התרבותיים והפוליטיים הרבים
של המדינה ,והוליד אוטרים בולטים (קים קי-דוק ,פארק צ’אן-ווק ,הונג
סאנג-סו ,בונג ג’ון-הו ,לי צ’אנג-דונג) ,אשר אתגרו תפיסות קולנועיות הן
במסגרת הקולנוע האמנותי והן במסגרת שוברי הקופות וסרטי הז’אנר .הכרות
עם הקולנוע הקוריאני החדש עוזרת לפתח את החשיבה הקולנועית לכיוונים
חדשים ונועזים ,המערערים עקרונות תיאורטיים ואסתטיים מקובלים בחקר
הקולנוע ומציעים תפיסות מוסריות מורכבות על העולם ויחסים בין בני
אדם .הקורס יספק חשיפה לקולנוע הקוריאני החדש וירחיב בנושא התרבות
וההיסטוריה הקוריאניות במטרה לאפשר לסטודנטים להכיר מקרוב את אחת
המדינות המרתקות והפוריות ביותר במפה הקולנועית העולמית בת זמננו.
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0851.6720.01

תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת חדש

ד"ר עלינא ברנשטיין “הסיטקום מת” – הצהרה זו ‘מסתובבת’ בהקשר האמריקאי מאז ירידתה של
“סיינפלד” ( )1989-1998ובהקשר הבריטי מאז שסיטקומים כמו “משפחת רויאל”
סמסטר ב'
( )1998-2000והמשרד ( )2001-2003ירדו ממסך הטלוויזיה .קורס זה יבחן את
יום ג'
ההיסטוריה של התכנים הקומיים בטלוויזיה ומקומם בטלוויזיה בת ימינו,
14:00–12:00
ברשת ובפלטפורמות ה”סטרימינג” השונות תוך התייחסות לז’אנרים שונים
₪ 500
כולל קומדיות מצבים ,תוכניות מערכונים ,תוכניות סאטיריות ,סדרות רשת
ועוד .נושאים אלה ,העולים מתוך הספרות האקדמית ,ייבחנו תוך התייחסות
להקשר האמריקאי ,הבריטי והישראלי .הדיונים השונים יכללו התייחסות
לתכנים ,לאסתטיקה ,להיבטים של הפקה ולקליטה של קהלים על מנת לספק
לניתוח הקשר רחב ככל האפשר.

ד"ר שי בידרמן
סמסטר ב'
יום ג'
12:00–10:00
₪ 500

דיוויד לינץ' הנו ,ללא ספק ,אחד מהיוצרים הוורסטיליים ופורצי הדרך של
הקולנוע והאמנות העכשוויים .מאז סרטו הארוך הראשון ראש מחק ()1977
ועד אינלנד אמפייר ( ,)2006ודרך סרטיו הקצרים ,מיצגי האומנות וסרטי
הטלוויזיה – לינץ' מבסס את עצמו כיוצר חתרני ,ואת הקולנוע שלו כמאופיין
בסגנון ייחודי ,בהפעלה ייחודית של טכניקות נרטיביות ,ובפילוסופיה מגובשת
שעיקרה חקירת עומק של המדיום ,הקיום ונפש האדם .כל אלו הקנו ללינץ'
מעמד מרכזי בפנתאון במאי הקולנוע האמריקאים העכשוויים ,ומעמד בכורה
מכונן בזרם הקולנוע העצמאי .בקורס ננסה להתחקות אחר שורשי ייחודו של
לינץ' .נבחן את הקולנוע של לינץ' דרך האופן שבו הוא מפלרטט עם הפנטזיה
והחלום ,ודרך האופנים (הנרטיביים והאחרים) באמצעותם הוא מביא את
המדיום לכלל קריסה ,ואת יצירתו לכלל מיקסום ומיצוי .נבחן את קומפוזיציית
התמונה של לינץ' ,את האופן בו הוא מפרק את גיבוריו ומאתגר את צופיו ,את
האופנים המיוחדים בהם הוא מעצב גוף וחלל ,ואת יחסו המיוחד למוסיקה
בסרטיו .נבחן את טבע האדם ,החברה והתרבות (האמריקאית) המתכוננים
בסרטיו ,ונברר האם לינץ' אכן ראוי למעמדו הארכיטיפי בקולנוע האמריקאי.
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דיוויד לינץ'
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0851.6706.01

קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי

ד"'ר שמוליק דובדבני העיסוק בסוגיות של זיכרון ,טראומה ,עדות ואשמה עומד במרכז השיח
התיאורטי הקולנועי של השנים האחרונות .הוא אף ניצב במוקד של כתיבה
סמסטר א'
ענפה הבוחנת את הקולנוע הישראלי בכלל והדוקומנטרי-ישראלי בפרט
יום ב'
מפרספקטיבות אלה ,והוא בלט במיוחד בדיון המרתק ,הסותר והפורה סביב
14:00–10:00
סרטו פורץ הדרך של ארי פולמן‘ ,ואלס עם באשיר’ .בה בעת ,נוצרים בישראל
₪ 1000
סרטים תיעודיים הבוחנים את שאלת העדות החזותית ,במיוחד באמצעות
התייחסות לזיכרון השואה – את מקום הסרטים שעוסקים בעדויות הניצולים
כפי שתועדו בידי ילדיהם תופסים עתה סרטים שעניינם בחינה של מעמד
העדות המצולמת והממוסמכת באמצעות בני הדור השלישי .מאידך ,כל דיון
בזיכרון ,עדות ואשמה מחייב פרספקטיבה אתית רחבה – וזו תיבחן במהלך
הקורס דרך ניתוח של סרטים תיעודיים העוסקים בכיבוש הישראלי ובזיכרון
הפלסטיני .בד בבד ,יציג הקורס את התמורות האסתטיות המאפיינות את
הקולנוע התיעודי העכשווי בישראל שמוצאות את ביטוין בתפיסה חדשנית
של אנימציה דוקומנטרית ,קולנוע דיגיטלי ורפלקסיה על חומרי ארכיון.

0851.6190.01

מבוא לקולנוע תיעודי

ד"'ר שמוליק דובדבני הקורס יתעכב על תחנות מרכזיות בהתפתחות הקולנוע התיעודי העולמי,
יוצרים בולטים ,פונקציות ומגמות (אתנוגרפיה ,תעמולה ,סרט־מסה ,תיעוד
סמסטר א'
עצמי וכו') .נבחן גישות שונות לגבי מהותו של הסרט התיעודי ומעמדה של
יום ד'
האמת הדוקומנטרית .נעמוד על הדמיון והשוני – האתי והאסתטי – שבינו לבין
14:00–10:00
הקולנוע הבדיוני ,וההבחנה בין תיעוד ותיעודי .הקורס יפגיש את הסטודנט עם
₪ 1000
סרטים דוקומנטריים חשובים שנוצרו בארה"ב ,אירופה ,דרום אמריקה והמזה"ת.

צילום הוא אמת .קולנוע הוא אמת
 24פעמים בשנייה.
ז'אן־לוק גודאר (מתוך הסרט "החייל הקטן" ,מפי
הדמות 'ברונו פורסטר')
העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"'ר שמוליק דובדבני הקורס יעסוק בשלוש תעשיות סרטים הניצבות כיום בחזית הקולנוע המזרח
האירופאי .הקולנוע ההונגרי אשר מזוהה ,בראש ובראשונה ,עם שמו של בלה
סמסטר ב'
טאר ,מבכירי הקולנוע העולמי בעשרים השנים האחרונות ,וכן עם יוצרים
יום א'
בולטים נוספים שהשפעתו של טאר ניכרת על סרטיהם (יאנוש סאס ,בנדק
18:00–14:00
פליגהאוף ,גיורגי פאלפי) .במקביל ,אנו עדים בעשור האחרון להתחדשותו של
₪1000
הקולנוע הרומני ,שהחלה עם סרטו עטור השבחים של כריסטי פויו“ ,מותו של
מר לזרסקו” ( ,)2005ובהמשך עם זכייתו בפסטיבל קאן של “ארבעה חודשים,
שלושה שבועות ויומיים” (כריסטיאן מונג’ו .)2007 ,כמו כן נדון בקולנוע הרוסי
שאחרי הגלסנוסט ,בתמורות שחלו בו במעבר לעידן הפוסט-קומוניסטי ,תוך
התייחסות לסוגיות הקשורות לכמיהה אל העבר הטרום-קומוניסטי וייצוגים
עדכניים של התקופה הסטליניסטית ,וכן לדימויים אורבניים וקפיטליסטיים
עכשוויים וקונפליקטים אדיפאליים שנוכחים בבסיסו.

0851.6595.01

מבוא לקולנוע ישראלי

ד"'ר שמוליק דובדבני הקורס יחקור באופן ביקורתי את התפקיד המורכב שמגלם הקולנוע הישראלי
בעיצוב הלאומיות הישראלית המודרנית מתקופת היישוב העברי ועד ימנו.
סמסטר ב'
הדיון בתולדות הקולנוע הישראלי יערך תוך בחינת צמתים היסטוריים,
יום ב'
חברתיים ופוליטיים מרכזיים המרכיבים את דיוקנה של החברה הישראלית.
16:00–12:00
נחקור נושאים כמו נרטיב־העל הציוני ,תרבות הצבא והמלחמה ,המתח האתני
₪ 1000
בין מזרחים ואשכנזים ,הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,ייצוג זיכרון השואה ,דימוי
האישה ,ועוד .נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני,
הז'אנר הלאומי־הרואי ,מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה" ,ז'אנר ה"בורקס",
סרטי נשים ,קולנוע הגבול של שנות התשעים ,קולנוע פוסט־טראומטי של
שנות האלפיים ,וכן תמות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים
את הייצוג של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים.
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0851.6714.01

הסרט המוזיקלי

גב' תומר פישר
סמסטר ב'
יום ד'
14:00–10:00
₪ 1000

מהרגע שניתן היה לצלם תנועה צילמו ריקודים .מהרגע שניתן היה לחבר קול
לדימוי הנע — הדימויים שרים .מתוך אלה נוצר המיוזיקל — ז'אנר קולנועי
פופולרי שמוגדר מחדש שוב ושוב מבחינה אמנותית ותיאורטית .האם הוא
מוגבל לסגנון ויזואלי או מוזיקלי מסוים? האם יש לו נושאים או מבנה נרטיבי
ספציפיים? בקורס זה נכיר את ההיסטוריה של הז'אנר ונדון בסוגיות חברתיות,
אסתטיות ,ופילוסופיות שהוא מייצר ומייצג .במהלך השיעורים נצפה ונדון
בסרטים ההוליוודיים הקלאסיים של הז'אנר ,לצד סרטים מאוחרים יותר
המבקשים למתוח את גבולות הפורמט .נראה כיצד הוליווד משפיעה ומושפעת
על ידי מיוזיקלס מסביב לעולם ,שינויים טכנולוגיים וקולנוע ניסיוני.
נקרא ונשאל אודות המתחים הרבים שסרטים אלו מציגים :המתח שבין אמנות
לבידור ,בין ההנאה החושית שבצפייה להפיכת הרקדן לאובייקט ,ובין נרטיבים
של ביטוי עצמי פורץ גבולות למבנים דכאניים הנמצאים בבסיס אותן עלילות.
כל זה יעשה באמצעות קריאה והבנה של תיאוריות פנומנולוגיות ,היסטוריות,
פמיניסטיות ופוסט־קולוניאליות במקביל לניתוחים של העריכה ,הצילום,
הכוריאוגרפיה והשירה בסרטי המיוזיקל השונים.
*הרישום לקורס זה יפתח החל ב־ ,12.9על בסיס מקום פנוי
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רשימת קורסי מוזיקה
מרצה

סמס׳ מס' קורס

אלכס גורין

שנתי 0842.1333.01

בוריס קליינר
בוריס קליינר

א’
ב’

0842.1826.01
0842.1827.01

דורית טנאי

א’

0845.1001.01

מיכל גרובר

א’

0845.2001.01

עפרה יצחקי

שנתי 0845.2109.01

כריסטינה קופר שנתי 0842.3434.01

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

שם קורס
Music for Keyboard
( Instruments until 1750קורס
באנגלית)
תולדות המוזיקה א’ — חלק א’
תולדות המוזיקה א’ — חלק ב’
תולדות המוזיקה — ימי הביניים
והרנסנס
תולדות המוזיקה — קלאסיקה
ורומנטיקה
המוזיקה במאה ה־20
( Film Composersקורס באנגלית)
חדש

עמוד

יום

משעה עד
שעה

ג’

85 18:00 16:00

ג’
ג’

85 12:00 10:00
85 12:00 10:00

א’

86 20:00 16:00

ב’
ד’
ג’

10:00
86 12:00
12:00 10:00
87 14:00 12:00

ה׳

88 16:00 14:00

ד"ר אלכס גורין
שנתי
יום ג'
18:00–16:00
₪ 1000

The course will deal with a survey of solo keyboard literature from the
baroque period. The main subjects are – keyboard instruments of the
period – organ, cembalo, clavichord; composers, musical forms, genres
and styles in keyboard music in Western Europe before 1750. Special
attention will be devoted to keyboard music by J.S. Bach.

0842.1826.01

תולדות המוזיקה א' — חלק א'

ד"ר בוריס קליינר
סמסטר א'
יום ג'
12:00–10:00
₪ 500

הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית
הראשונה של המאה ה־ .17נכונות לחשיפה מוגברת לתרבות נוצרית ,ידיעת
יסודות תיאוריה של מוזיקה ,ידיעה (אפילו בסיסית) של לטינית וצרפתית
(סמסטר א') אינה חובה ,אך רצויה מאד.

0842.1827.01

תולדות המוזיקה א' — חלק ב'

ד"ר בוריס קליינר
סמסטר ב'
יום ג'
12:00–10:00
₪ 500

הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית
הראשונה של המאה ה־ .17נכונות לחשיפה מוגברת לתרבות נוצרית ,ידיעת
יסודות תיאוריה של מוזיקה ,ידיעה (אפילו בסיסית) של איטלקית וגרמנית
(סמסטר ב') אינה חובה ,אך רצויה מאד.

מה שאנו מנגנים זה החיים עצמם.
לואי ארמסטרונג
העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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( Music for Keyboard Instruments until 1750באנגלית)
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0845.1001.01

תולדות המוזיקה — ימי הביניים והרנסנס

פרופ' דורית טנאי
סמסטר א'
יום א'
20:00–16:00
₪ 1000

מוזיקה ביוון העתיקה ,מחשבת המוזיקה של ימי הביניים המוקדמים ,התפתחות
הקודקס הגרגוריאני ,סוגיות במוזיקה החד קולית הדתית ,סוגיות במוזיקה החד
קולית החילונית ,הולדת הפוליפוניה ,אסכולת נוטר־דם ,המוטט של המאה
השלוש עשרה ,המהפכה של הארס נובה ,מוזיקה חילונית במאה הארבע־עשרה,
הארס סובטיליור ,הרנסנס במוזיקה ומוזיקה של הרנסנס.

0845.2001.01

תולדות המוזיקה — קלאסיקה ורומנטיקה

פרופ' מיכל גרובר
סמסטר א'
יום ב' יום ד'
12:00–10:00
₪ 1000

הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נקודות ציון עיקריות בהיסטוריה
ואסתטיקה של המוסיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה
ועד לתחילת המאה העשרים ,מק.פ.ע באך עד מאהלר .מטרת הקורס היא
הצגת הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוסיקה הקלאסית
והרומנטית מחד ,ודיון במוסיקה עצמה מאידך .מדי חודש נקדיש שיעור
לתרבות מוסיקלית חוץ מערבית.
נושאי הקורס :הגדרה של "קלאסי" ו"רומנטי"; מוזיקה אבסולוטית; מוזיקה
תוכניתית; צורת סונטה ועמימות של צורה; מלים ומוזיקה; מיתוסים קלאסיים
ורומנטיים; איזונים והקצנות; הפרגמנט; מיניאטורה ו"מפלצת"; איטלקי
לעומת גרמני; "אחרי" בטהובן ו"אחרי" ואגנר; וירטואוזיות; מוזיקה ריקה;
מוזיקה וויזואלית.
הקורס יכלול האזנה וקריאה שבועיים .הקריאה תהיה ברובה מתוך מקורות
ראשוניים (המכתבים של מוצרט; הכתבים התיאורטיים של ואגנר; ההערות
הפרוגרמטיות של מאהלר)

את התוים אני לא מנגן טוב יותר מהרבה אחרים,
אבל ההפסקות — שם נמצאת האמנות.

ד"ר עפרה יצחקי
שנתי
יום ג'
14:00–12:00
₪ 1000

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה המערבית מסוף המאה
התשע-עשרה ועד לסוף המאה העשרים דרך סקירה היסטורית ,ניתוח יצירות
והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות.
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0845.2109.01

המוזיקה במאה ה20-
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0842.3434.01

The study of film composers and their influence on the classical concert פרופ' כריסטינה קופר
repertoire as well as their place and influence in music history. The
שנתי
composers we will study and analyze include Erich Korngold, Elmer
'יום ה
Bernstein, Georges Auric, Aaron Copland, Dimitri Shostakovitch, Sergei
16:00–14:00
Prokofiev, Leonard Bernstein, John Williams, William Walton, Miklos
₪ 1000
Rozsa, Bernard Hermann, Ryuichi Sakamoto, Nino Rota, Lalo Schifrin,
Alan Silvestri, Phillip Glass, John Corigliano and Ennio Morricone.
Students will be introduced to music through guided listening, music
analysis, reading, live performance and presentation.

השירה כמוה כמכתב
.אהבה אל העולם
צ’ארלי צ’פלין
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רשימת קורסי התכנית הרב־תחומית באמנויות
מרצה

סמס׳ מס' קורס

שם קורס

יום

משעה

אירית רזֿ־דגני
אירית רז־דגני
איתי שניר

0861.1585.01
א’
0861.1586.01
ב’
שנתי 0861.1210.01

אמת וייצוג באמנויות
זרמים בביקורת המאה העשרים
תחנות בתרבות המערב
אמנות ופילוסופיה :מבוא
לאסתטיקה
תאטרון ומחול כשפה בימתית
מבוא לשפת המוזיקה
מבוא לתולדות הקולנוע א’
מבוא לתולדות הקולנוע ב’
מבוא לשפת הקולנוע
הקרנת סרטים

ב’
ד’
א’

14:00
10:00
12:00

ג’

92 14:00 10:00

ג’
ד’
ב’
ב’
ג’
ג'

93
93
94
94

א’

0861.1588.01

ברוך בליך

ליאורה מלכא א’
רועי אופנהיים א’
שמוליק דובדבני א’
שמוליק דובדבני ב’

0861.1106.01
0861.1301.01
0861.1582.01
0861.1583.01

שמוליק דובדבני ב’

0861.1107.01

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

14:00
10:00
16:00
16:00
16:00
18:00

עמוד

עד
שעה
91 16:00
91 12:00
92 14:00

16:00
14:00
18:00
18:00
20:00
93
20:00

ד"ר אירית רז־דגני
סמסטר א'
יום ב'
16:00-14:00
₪ 500

הטענה שייצוגים שונים בתרבות ,בכלל זה יצירות אמנות ,בוראים ואינם
משקפים מציאות ,קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו (למין שלהי שנות השישים
של המאה הקודמת) .טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות ,שיש להן היסטוריה
אינטלקטואלית רבת שנים ,בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות .מושגים
אסתטיים מרכזיים כמו :ריאליזם ,קונסטרוקטיביזם ,קונוונציונליים ,אילוזיוניזם,
פלורליזם ,שפה ומטא־שפה ,רפלקסיביות ,יקום שיח ועוד ,מוצאים דרכם
לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת .הקורס יתחקה אחר
דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה
וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים.
מטרת הקורס לספק תשתית הגותית ומושגית שתאפשר להבין את הסוגיות
השונות העולות סביב הקשר בין אמת וייצוג.

0861.1586.01

זרמים בביקורת המאה העשרים

ד"ר אירית רז־דגני
סמסטר ב'
יום ד'
12:00-10:00
₪ 500

המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי
המאה העשרים :פוסטמודרניזם ,פוסט מרקסיזם ,פוסט סטרוקטורליזם ועוד,
מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו .הבנתן של גישות ביקורתיות
אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור
השראה ומן הצד האחר ,מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים
כ"תיאוריות בנות זמננו".
השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה
העשרים ואשר הייתה להן השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה .במוקד
העיון יעמדו :מרקסיזם  ,אקזיסטנציאלים  ,סטרוקטורליזם וסמיוטיקה ,פוסט
סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.

האדם הוא בר חלוף; האמנות היא בת אלמוות
היפוקרטס
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0861.1210.01

תחנות בתרבות המערב

ד"ר איתי שניר
שנתי
יום א'
14:00-12:00
₪ 1,000

קורס זה יציג מבוא מקיף לתרבות המערב ,מלידתה ביוון העתיקה ועד
לימינו אנו ,דרך קריאה ודיון בטקסטים מכוננים המגלמים תחנות חשובות
בתולדותיה של תרבות זו .באמצעות עיסוק בטקסטים מתקופות שונות
ומסוגות מגוונות – פילוסופיה ,הגות מסאית ,ספרות ותיאטרון – נבחן הן
את ייחודה של כל תקופה או מגמה היסטורית והן את השאלות והרעיונות
החוצים את ההיסטוריה של תרבות המערב ומלווים אותה לכל אורך הדרך.
בבסיס הקורס יעמוד הניסיון של תרבות המערב להתמודד עם שאלת היסוד
"מהו האדם" דרך מושגי הרציונליות ,ההומניזם ,החירות והאינדיבידואל.
כל תחנה תציע הבנה אחרת של מושגים אלה ,ותשוב באופן שונה על שאלות
היסוד בדבר מהות האדם ומקומו בעולם.

0861.1588.01

אמנות ופילוסופיה :מבוא לאסתטיקה

ד"ר בן ברוך בליך
סמסטר א'
יום ג'
12:00-10:00
₪ 500

מטרת הקורס ללוות מארבע נקודות מבט את התאוריה האמנותית במאה
הנוכחית ,ובתולדות האסתטיקה בכלל .במהלך השעורים נציג יצירות אמנות
ממדיומים שונים:אמנות פלסטית ,ספרות ,קולנוע ,תיאטרון ,מחול ,ובאמצעותם
ננסה להדגים תיזות אחדות באסתטיקה.
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות
אמנות .בדומה למדע ,למשפט ,למוסר ,לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר
ההיסטוריה ,זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ
את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.
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עובדי המוזיאון לאמנות של בוסטון תולים את הציור של פרנצ’סקו גויה,
הדוכסית מאלבה לקראת תערוכה שלו ,אוקטובר 2014

ד"ר ליאורה מלכא ילין מטרת הקורס ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי
וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון ,ומקנים להם את הצורה
סמסטר א'
והאיכויות כמדיום אמנותי .תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם
יום ג'
מבוססים ,ברמה העקרונית ,על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה.
16:00-14:00
בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים
₪ 500
לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות
המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום .נסיים בהתייחסות
לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון־מחול ,בהן שוברים את גבולות המדיום
ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

0861.1301.01

מבוא לשפת המוזיקה

ד"ר רועי אופנהיים
סמסטר א'
יום ד'
14:00-10:00
₪ 1000

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוזיקה?"
בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוזיקאלית והתבוננות
במרכיבים המוזיקאליים .התבוננות באפשרויות התחביר המוזיקאלי על כל
המ ֶשך ,הגובה ,הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת
גווניו (הארגון הצלילי של ֶ
מוזיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוזיקאלית חדשה .וכן ,האזנה
מודרכת ליצירות מוזיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות
(תאטרון ,מחול ,קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.
חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של
המוזיקה :מוזיקה וזמן ,מוזיקה ורגשות ,מוזיקה ונרטיב ,משמעות ופרשנות
מוזיקאלית .הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוזיקה
אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוזיקה".

0861.1582.01

מבוא לתולדות הקולנוע א'

ד"ר שמוליק דובדבני הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית
והאסתטית של אמנות הקולנוע ,למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו
סמסטר א'
בשלהי המאה ה־ 19ועד המעבר אל הקולנוע המדבר בשלהי שנות ה־ 20של
יום ב'
המאה הקודמת.
18:00-16:00
הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים ,ובמהלכו נתעכב על
₪ 500
הקשרים המסועפים שבין היסטוריה ,אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים
לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.
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אנדרה מאורה
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0861.1583.01

מבוא לתולדות הקולנוע ב'

ד"ר שמוליק דובדבני הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית
והאסתטית של אמנות הקולנוע ,בארה"ב ובעולם ,למין שנות ה־ 30של המאה
סמסטר ב'
הקודמת ועד הופעת הטלוויזיה וקריסת הוליווד הקלאסית ושיטת האולפנים.
יום ב'
הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים ,ובמהלכו נתעכב על
18:00-16:00
הקשרים המסועפים שבין היסטוריה ,אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים
₪ 500
לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

0861.1107.01

מבוא לשפת הקולנוע

ד"ר שמוליק דובדבני הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית ,ובאמצעותם את
האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים .בנוסף,
סמסטר ב'
נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט
יום ג'
בחוויה הקולנועית ,והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.
18:00-16:00
*הקרנת סרטים לקורס זה תתקיים בימי ג' בין השעות 20:00-18:00
₪ 500

האמנות היא ניסיון ליצור
אנושיות לצד המציאות

אדריכלות
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רשימת קורסי בית הספר לאדריכלות
מרצה

סמס׳ מס' קורס

שם קורס

יום

משעה עד
שעה עמוד

א'

 0881.4216.01מבוא לתיאוריות ביקורתיות
באדריכלות

א'

14.00 12.00

97

נעמי מאירי דן א'

 0881.1211.01מבוא לניתוח יצירות אמנות

ה'

14.00 12.00

98

נעמי מאירי דן ב'

 0881.1212.01מבוא לניתוח יצירות אמנות —
מבט על אדריכלות

ה'

14.00 12.00

99

 0881.3503.01תולדות האדריכלות בארץ ישראל
למן המאה הֿ 19-ועד ימינו

א'

16.00 14.00

99

רועי קוזלובסקי א'

 0881.1207.01תולדות האדריכלות א' — עד
הנצרות הקדומה

ג'

12.00 10.00

100

רועי קוזלובסקי ב'

 0881.3509.01תולדות התכנון ,הנוף והמרחב
בארץ ישראל של המאה הֿ־20

ב'

18.00 16.00

102

רועי קוזלובסקי ב'

תולדות האדריכלות ה' —
 0881.3207.01אדריכלות במאה העשרים

א'
ג'

14.00 12.00
10.00 8.00

101

יואב שיבר

קרן מיטרני

א'

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד"ר יואב שיבר
סמסטר א'
יום א'
14:00-12:00
₪ 500

ככל עשייה תרבותית ,גם האדריכלות הנה פרקטיקה הטעונה משמעות,
החורגת מהיבטיה הפיזיים גרידא והפונקציונליים הצרים .ככזו ,היא תובעת
מסגרת מושגית שתסייע לחשיפתה .על מבעים אדריכליים להיתפס כהיגדים
ביחס לאדם ולעולם .עשייה אדריכלית לעולם אינה תמימה ,אלא כרוכה
בהשקפת עולם ובמערכים חברתיים ואידיאולוגיים קורס זה מבקש לכונן
את היסודות לקריאה ביקורתית של ההופעה האדריכלית מבעד לשלושה
מוקדים תיאורטיים ,שלושה מרחבים פרשניים :מרחב לשוני ,מרחב פנומנולוגי
ומרחב חברתי .הראשון ,קורא את האדריכלות כמערכת תקשורת ועוסק
בהתכוונות ההיגד האדריכלי ובשיבושו ,השני קורא את האדריכלות כחלק
מתפיסת האני ביחסו לעולם ,כניסיון לחשיפת משמעויות אקזיסטנציאליות
ופואטיות ואלו השלישי ,קורא את האדריכלות כפרקטיקה חברתית ומכאן
גוזר את משמעותה ותפקידה.

הגבעה והבית
צריכים לחיות
יחד ,כשכל אחד
מהם משלים
בשמחה את
האחר.
פרנק לויד רייט
העשרה והשראה באמנויות 2019—2018
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0881.1211.01

מבוא לניתוח יצירות אמנות א’

ד”ר נעמי מאירי דן
סמסטר א’
יום ה’
14:00-12:00
₪ 500

״לדעת לראות" (לאונרדו דה וינצ'י);
"ככל שאתה יודע יותר ,אתה רואה יותר" (אלדוס האקסלי).
מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות תיאור ,ניתוח ופרשנות של דימויים
חזותיים ,בכלל ,ושל יצירות אמנות ,בפרט .אלו לצד אלו ייבחנו המרכיבים
הצורניים והתכניים של הדימוי ושל היצירה ,תוך עיון בהקשרים ובנסיבות
שנוצרו בהם ונועדו אליהם .נוסף על כך ,תינתן הדעת גם על מקומו של קורא
(עצמאי) ועל מקומה של קריאה (ביקורתית או חלופית) שאינם מחויבים
ל"כוונת המחבר" .במלים אחרות ,שיח "מודרניסטי" ושיח "פוסט־מודרניסטי"
יוצגו הן כאופציות מנוגדות/חלופיות הן ככאלו שניתן לשזור ביניהן לפיענוח
רב רבדי של הדימוי/היצירה החזותי/ת.
במהלך הסמסטר ייבחנו האופנים השונים שבהם הצופה קולט מסרים חזותיים
— ברמה החושית והתפיסתית ,כאחת.
בין היתר יידונו הסוגיות הבאות :מהי אמנות? מה בין ָאמנות לאּומנות? ומה
בין אמנות טובה לאמנות שאינה טובה? תגובה חושית למרכיבים צורניים,
דוגמת קו (ותנועה) ,צבע (ואור) ,תבנית וקומפוזיציהמלה ותמונה — על היחס
המורכב בין המדיום הטקסטואלי למדיום החזותי; מקור ומקוריות — על הפנייה
של היוצר לעבר ו/או לקיים לצורך העמדה של מסר חדש וייחודי.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

ד”ר נעמי מאירי דן
סמסטר ב’
יום ה’
14:00-12:00
₪ 500

מהפכות חברתיות ותמורות כלכליות ,התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות,
כוחות פוליטיים ,מגמות והלכי־רוח תרבותיים ואמנותיים ,כמו גם אירועים
חד פעמיים ,כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי — ועל היצירה האדריכלית.
מטבע הדברים ,השיח והיצירה האדריכליים ישפיעו ,בתורם ,על ה"חברה"
במובנו הרחב ביותר של המושג.
במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת ,הנוגעת במידה ובצורה זו
או אחרת בקשרים שבין האדריכלות לבין סוגיות של פונקציונליות ואסתטיקה;
בין האדריכלות – בת הזמן לבין ההיסטוריה של האדריכלות; בין האדריכלות
לבין האדריכל ,מזה ,והמזמין/משתמש /מפענח )החל בשליט היחיד ,עבור
בקהילת המשתמשים וכלה במי שמבקשים לקרוא את היצירה האדריכלית
בתור מרכיב תרבותי; ובין האדריכלות לבין מדיה ותצורות אחרים של אמנות/
תרבות חזותית .הדיון אינו כרונולוגי .וכך ,קורס זה מבקש לבוא בנוסף לקורסי
תולדות האדריכלות.

0881.3503.01

תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן המאה ה־ 19ועד ימינו

ד”ר קרן מיטרני
סמסטר א’
יום א’
16:00-14:00
₪ 500

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל במאות ה־ 19וה־,20
במקורות ההשפעה שלהם ,ובתמורות התרבותיות והפוליטיות המשמעותיות
אשר עיצבו את המרחב הארץ ישראלי .במסגרת הקורס יבחנו התפתחות
שיטות בנייה ,חומרי בנייה וסגנונות אדריכליים בולטים ,ושינויים שחלו בתכנון
ובבנייה בהקשרים גיאוגרפיים ,אקלימיים ,פוליטיים ,כלכליים וחברתיים .כל
אלו יודגמו בדרך של סקירה היסטורית ,יוצגו מבנים ומתחמים בולטים ותערך
היכרות עם דמויות מפתח מקומיות .נעמוד על ערכי המורשת של המבנים ושל
התהליכים השונים אשר השפיעו על קיומם ומעמדם לאורך השנים.
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0881.1207.01

תולדות אדריכלות א’ — עד הנצרות הקדומה

ד”ר רועי קוזלובסקי קורס מבוא זה סוקר את האדריכלות של הציביליזציות המרכזיות של העולם
העתיק וקשרי הגומלין ביניהן .במהלך הסמסטר ננוע בזמן ובמרחב ,כשנקודת
סמסטר א’
המוצא תהייה המעבר מחברה נוודית להתיישבות קבע — התקופה הנאוליטית.
יום ג’
בהמשך נלמד את האדריכלות של מצרים והמזרח התיכון ,והאדריכלות של יוון
12:00-10:00
ורומא  .משם נרחיב את המבט אל תרבויות לא מערביות ,ונבחן את תרבות
₪ 500
הבנייה בהודו ,המזרח הרחוק ,ואמריקה הפרה־קולומביאנית .במהלך הקורס נלמד
מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות ,כגון ייצוג ,סגנון ,טיפוס בנין ואורנמנט,
כמו גם האספקטים הטכנולוגיים של הבנייה—סטרוקטורה ,חיפוי ,ארגון העבודה,
ועיבוד משאבי טבע לחומרי בנייה .נלמד כיצד האדריכלות בגילוייה היום יומיים
והטקסיים—ערים ,מבני שלטון ,פולחן והנצחה ,תשתיות ,ומגורים—קשורים לאקלים,
גאולוגיה ,וגאוגרפיה (העולם הטבעי) ,כמו גם השקפות עולם דתיות ומערכות
חברתיות ,כלכליות ,ופוליטיות (העולם הסוציו־תרבותי).

האדריכלות
צריכה לדבר
בשפה של זמנה
והמקום שלה
אבל לשאוף
לנצחיות.

ד”ר רועי קוזלובסקי השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות ובינוי ערים במאה העשרים ,עם
התמקדות מיוחדת בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה.
סמסטר ב’
השיעור יבחן את המתחים והסתירות המכוננים של "מודרניזם" ,כדוגמת הניגוד
ימים א’ ,ג’
בין האוניברסאלי והמקומי ,תיעוש ומלאכה ,חדשנות והמשכיות .החומר מאורגן
א’ 14:00-12:00
באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של המודרניזם ותהליכים פוליטיים,
ג’ 10:00-8:00
חברתיים ,כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה .השיעור בוחן את הקאנון
₪ 1,000
המודרני ודמויות מפתח כלה קורבוזיה ,רייט ומיס ,אך גם את הפעילות התכנון
והבנייה האנונימית המייצרת את מרחב החיים היומיומי.

האדריכלות
היא מוזיקה
חצובה באבן.
הנרי ג׳יימס
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0881.3509.01

תולדות התכנון ,הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה־20

ד”ר רועי קוזלובסקי קורס זה ,המשלים את ההיסטוריה של האדריכלות בארץ ישראל ,בוחן את
קנה המידה הגדול מעבר לעיצוב של הבניין הבודד או הקומפלקס האדריכלי.
סמסטר ב’
בניגוד לתפיסה הרווחת שישראל בנויה באופן כאוטי ,בלתי יעיל ולא מאורגן,
יום ב’
המרחב הישראלי הצפוף הינו אחד מהמתוכננים ביותר בעולם ,וניתן לטעון
18:00-16:00
שהדיסציפלינה המודרנית של התכנון שימשה ככלי מרכזי של התנועה הציונית
₪ 500
לקידום מפעל ההתיישבות ,המודרניזציה חברתית וכלכלית ,ונרתמה למאבק
הטריטוריאלי עם מדינות ערב והאוכלוסייה הלא יהודית.
מטרת השיעור לתת תמונה היסטורית רחבה של המערכות הגדולות המרכיבות
את המרחב הישראלי :תכנון ארצי ,עירוני וכפרי; מערכות תשתית של מים,
אנרגיה ,תחבורה ,תקשורת ,רווחה והגנה; ומערכות נופיות ואקולוגיות.
הקורס מאורגן באופן תמאטי וכרונולוגי ,וקושר את התכנון וארגון המרחב
בישראל בסוגיות חברתיות ,כלכליות ,תרבויות ופוליטיות ,אך גם ביחס לשיח
התכנוני הבין לאומי.

העשרה והשראה באמנויות 2019—2018

טופס הרשמה תשע"ט
תכנית העשרה והשראה באמנויות

| 03-6405400

 | 03-6406371דוא״ל | arts4u@tauex.tau.ac.il :אתרhttp://arts.tau.ac.il/arts4u :
שם פרטי

מס' שם משפחה

ת .לידה

ת.ז.

1
2
שם פרטי באנגלית 1

שם משפחה באנגלית

מס'

כתובת :רח'

טלפון בבית:

מספר רכב

שם פרטי באנגלית 2

מיקוד

יישוב

נייד:
—

—

מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני:

מקבל/ת דוא״ל

@

ברצוני להירשם לקורסים הרשומים מטה במסגרת התכנית העשרה והשראה באמנויות — תכנית חיצונית*
שם הקורס

מספר הקורס
.1
.2
.3
.4
.5

* לתשומת לבך ,הקבלה לקורסים מותנית במספר המקומות הפנויים.
אופן התשלום:
סוג הכרטיס

CVV

(ויזה/ישראכרט וכו')

(קוד אבטחה בגב הכרטיס)

מספר התשלומים (יש להקיף בעיגול) 4

סה"כ סכום לחיוב

מספר הכרטיס

3

2

1

תוקף הכרטיס

( 2 — ₪ 500תשלומים ׀  3 — ₪ 1,000תשלומים ׀  1,500ומעלה —  4תשלומים)

הנחה :הנני זכאי להנחה בגין היותי:

* מצ"ב תעודה ,המעידה על זכאותי
תאריך

חתימה

הפקולטה לאמנויות
ע“ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

טלפון03-6405400 :
דואר אלקטרוניarts4u@tauex.tau.ac.il :
אתרhttps://arts.tau.ac.il/arts4u:

