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 0010100  :מספר הקורס

 המערב אמנות לתולדות מבוא :בעברית שם הקורס

 Western Art Historyשם הקורס באנגלית: 

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר מיכל סגל שלם:המרכז האקדמי אחראי אקדמי מטעם  ;ליהיא ספירגב'  :שם המרצה

 התוכנית ללימודים הומניסטיים :שם תוכנית הלימודים

נמשך כארבע שעות וכולל מתקיים במוזיאון ישראל וסמסטר א; כל מפגש : משך והיקף הקורס

 .ש"ס 4שני שיעורים של שעה וחצי, קרי 

 שיעור וסיור מלווה בהדרכה: הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4   :אקדמיות נקודות זכות

 ללא דרישות קדם : דרישות קדם

13:00-מיכל סגל: ד"ר  ישראל; מוזיאוןב 12:30 – 08:30 :ליהיא ספירגב'  :ת הקבלהומועד שע

 .שלםהאקדמי במרכז  15:00

 lihis@imj.org.il 201100-0523 , 6708860-02 – ליהיא ספירגב'  :פרטי קשר של המרצה

 .michalsega@gmail.com, 054-4638811 – מיכל סגלד"ר 

 

 :הקורסמטרות 

המוזיאון כמרחב למידה מאפשר מפגש ישיר ואותנטי עם נכסי צאן הברזל של התרבות האנושית 

בהקשר היסטורי, חברתי,  הלומדים יקבלו כלים לנתח יצירות אמנות. המערב בפרטבכלל ותרבות 

תרבותי, אוטוביוגרפי, פנים אמנותי. המשתתפים יכירו מושגי יסוד באמנות ובמוזיאולוגיה וייחשפו 

 תחומית ובינתחומית.-בראיה רב עם דגש על אמנות מודרנית ירות המקור במוזיאוןליצ

 

  :תיאור הקורס

סקירה היסטורית של זרמים ומגמות של אמנות המערב עם דגש על תקופות שיש להם ביטוי 

באולמות התצוגה של המוזיאון: אמנות הבארוק, האימפרסיוניזם, דאדא וסוריאליזם, קוביזם, פופ 

לימוד של מושגי יסוד בשפת  בסטרקט, אמנות מודרנית, ואמנות פוסט מודרנית ועכשווית.ארט, א

 האמנות וכלים לניתוח, חקר והבנה של יצירות אמנות בהקשרים שונים.

עיסוק בסוגיות על הגדרתה, מהותה וכוחה של האמנות, על תפקיד האמן בתקופות השונות ועל 

 האמנות.השתקפות תמורות ומהלכים בחברה בראי 

mailto:lihis@imj.org.il
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החלק  הראשון בכל מפגש ייפתח בשיעור המלווה במצגת בשילוב קטעי וידאו על תקופה מסוימת 

תוך התמקדות באמן נבחר שמייצג את הסגנון האופייני לתקופה. בחלק השני הלמידה תהיה 

 .מול יצירות המקורבאולמות המוזיאון 

 

 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

בהיקף של כשלושה עבודה ה .ניתוח מוצג מוזיאלי בהקשרים שונים :אמצע קורסעבודת . 1

 .30% -עמודים

 והסברת, התלמיד בחירת פי על, לתערוכה קטנה של שלושה מוצגים הצעה :סיוםעבודת . 2

 .התערוכה בבסיס העומד ההיסטורי-האמנותי ההיגיון

 . 70% -כשבעה עמודים בהיקף שלעבודה ה

 .מיכל סגליחוברו על ידי צוות הקורס וייבדקו ע"י ד"ר המטלות 

 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 

 31.10.19: 1שיעור מס'  

מהותה  על הגדרותועם מיתוסים היכרות כוחה של האמנות ודיון בשאלה: מהי אמנות? , מבוא לאמנות

 תרגילי התבוננות ביצירות אמנות באולמות אמנות אירופה. .של האמנות

 

 קריאת חובה:

כב כרך  ,עת למחשבה יהודית-כתב ,אקדמות, "סיפור משתקף בראי – שני הציירים", קיציס זאב

 .https://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/22/Kitsis.pdf. הטקסט נמצא כאן: 142-119 ; עמ'(תשס"ט)

 

-208 עמ' ;(2000) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה ,תולדות האמנות: מבוא כלליאליק מישורי, 

193. 

 

 קריאת רשות:

 .(2000) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה ,מבוא כלליתולדות האמנות: אליק מישורי, 

 

 07.11.19: 2שיעור מס'  

 מושגי יסוד בניתוח יצירת אמנות ושפת האמנות

 והתמקדות בתערוכה: מניפסטו. 20-עיון במניפסטים של תנועות מרכזיות במאה ה

 

 

https://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/22/Kitsis.pdf
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  קריאת חובה:

: יסודות בהבנת א כרך ;(1988) כתר, ירושלים: אנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסולדיויד פייפר, 

 .193-216עמ'  ,האמנות

 

 .2019, מוזיאון ישראל, מניפסטו ,יוליאן רוזפלדט

 

 קריאת רשות:

 .(2000) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה ,תולדות האמנות: מבוא כלליאליק מישורי, 

 

 14.11.19: 3שיעור מס'  

 בסוגיות של מגדר. דיון( תוך בחינת מושג היופי במערב ו1) תולדות האמנות בקו הרוחב

 .מי הבינייםועד ידמות האדם ממצרים העתיקה, דרך יוון ורומי 

 

 :קריאת חובה

פרקים: ממצרים עד  (;1992ירושלים: מוסד ביאליק ), דמות האדם בתולדות האמנות, ברשמשה 

 .ימי הביניים, לאוקון

  

 קריאת רשות:

: יסודות בהבנת א כרך; (1988) , ירושלים: כתראנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסולדיויד פייפר, 

 .האמנות

 

 21.11.19: 4שיעור מס' 

  בסוגיות של מגדר דיוןתוך בחינת מושג היופי במערב ו (2) תולדות האמנות בקו הרוחב

 .היוםעד , האמנות העכשווית ודמות האדם מתקופת הרנסנס, דרך הבארוק 

 

 חובה:קריאת 

מן הרנסנס עד  (; פרקים:1992, ירושלים: מוסד ביאליק )דמות האדם בתולדות האמנות, ברשמשה 

 .רמברנדט

 

 קריאת רשות:

: יסודות בהבנת א כרך; (1988) , ירושלים: כתר אנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסולדיויד פייפר, 

 .האמנות
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 28.11.19: 5שיעור מס'  

 .אתגר התיאור הריאליסטי לאורך תולדות אמנות המערבלסלפי, מדיוקן עצמי 

 

 קריאת חובה:

, 126-128עמ' : ב כרך; (1983) , ירושלים: כתראנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסולדיויד פייפר, 

146-148,177-178 ,212-218. 

 

  :קריאת רשות

 תל אביב: ,איטליההאמן כדמות בציורי עלילה: דיוקנאות עצמיים של אמנים ממרכז עדה טיבר, 

 .115-120, 9-14עמ'  (.1992) פז-אות

 

 05.12.19: 6שיעור מס'  

 עירה – , חלק א'אימפרסיוניזםהשפעת המהפכות בעת המודרנית על ה

 .19-תיאור חיי הלילה ובילוי שעות הפנאי בפריז של סוף המאה ה

 

 קריאת חובה:

 .252-280עמ'  ;(1989) , תל אביב: עם עובדהלם החדשרוברט יוז, 

 

 קריאת רשות:

 (.1996) חולון: מרכז חינוך טכנולוגי ,עיונים באמנות המאה העשריםנורית הדס, 

 

 12.12.19: 7שיעור מס'  

יחסי הגומלין . נוףה –אימפרסיוניזם  - , חלק ב'אימפרסיוניזםהשפעת המהפכות בעת המודרנית על ה

 ., פוקוס על האמן: קלוד מונהבין צבע לאור

 

 קריאת חובה:

 :ירושלים, ציור ופיסול מאוסף מוזיאון ישראל :אימפרסיוניזם-אימפרסיוניזם ופוסטסטפני רחום, 

 .16-23; עמ' (2006) כתר

 

 קריאת רשות:

 (.1972) עם עובדתל אביב: , קורות האמנותגומבריך, ארנסט 
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 19.12.19: 8שיעור מס'  

 .על האקספרסיוניזם לסוגיו יהםגוך, גוגן וסזאן. השפעות-ואן –אבות האמנות המודרנית 

 

 קריאת חובה:

ות תולד :כרך שלישי; (1983) , ירושלים: כתראנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסולדיויד פייפר, 

 .112-119עמ' , אופקים חדשים -הציור והפיסול 

 

 :קריאת רשות

 ,חלק ב' (;1996), תל אביב: הוצאת רשפים ופרקטיקההצבע בציור המודרני, תיאוריה בלס גילה, 

 .109-103ואן גוך, עמ'  :1פרק 

 

 26.12.19: 9שיעור מס'  

 קריטריונים חדשים לתפקיד האמן והגדרתה של האמנות : מדוע צויר שפם למונה ליזה? דאדא

 

 קריאת חובה:

 ,9חידה י(; 1981) האוניברסיטה הפתוחהאביב: -תל, אמנות בעידן הטכנולוגימייזליש עמישי זיווה, 

 .81-90, 1-28עמ' 

 

 קריאת רשות:

 הקיבוץ המאוחדתל אביב: , אנתולוגיה –דאדא וסוריאליזם בצרפת רות עמוסי ואיריס ירון )עורכות(, 

  .11-19עמ'  ;(1992)

 

 02.01.20: 10שיעור מס' 

 .מודע באמנות-בין מציאות לחלום, על מודע ותת: סוריאליזם

 

 קריאת חובה:

 ,10יחידה (; 1981) אביב: האוניברסיטה הפתוחה-, תלאמנות בעידן הטכנולוגימייזליש עמישי זיווה, 

 .1-8עמ' 

                                                          

 קריאת רשות:

 ;(2007) ישראל, ירושלים: מוזיאון סוריאליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראלקשדן, -עדינה קמיאן

 .183-181,  153-113,151-111, 69-67, 19-17עמ' 
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 09.01.20: 11שיעור מס' 

 .מופשט גיאומטרי למופשט אקספרסיוניסטי בין מונדריאן לג'קסון פולוק: מגמות בהפשטה

 

 קריאת חובה:

 .302-280עמ'  ;(1989) , תל אביב: עם עובדהלם החדשרוברט יוז, 

 

 קריאת רשות:

, 12יחידה  (;1981) אביב: האוניברסיטה הפתוחה-, תלאמנות בעידן הטכנולוגי, יווהז עמישימייזליש 

 .46-89עמ' 

 

 16.01.20: 12שיעור מס' 

 טשטוש הגבולות בין גבוה לנמוך, בין הגלריה לרחוב, בין המקור לפס הייצור. :פופ ארט

 

 קריאת חובה:

 .303-341עמ'  ;(1989) , תל אביב: עם עובדהלם החדשרוברט יוז, 

 

 קריאת רשות:

 .(1998) הקיבוץ המאוחד תל אביב: ,יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכניולטר בנימין, 

 

 23.01.20 :13שיעור מס' 

 .: כאן ועכשיו בראי האמנותאמנות עכשוויתלמודרניזם -פוסטמ

 

 קריאת חובה:

-17עמ'  (;1997) אביב: דביר-תל, 20-פוסטמודרניזם: תרבות וספרות בסוף המאה הגורביץ', דוד 

31 ,50-77. 

 

 קריאת רשות:

 (.2005) רסלינגתל אביב: , מות המחבר / מהו מחבר?, רולאן בארת ומישל פוקו

 

, גלריה של מאמרים, "מבוא ידידותי לפוסט מודרניזם – פוסט מודרניזם: מיתה יפה" ,חיים מאור

 .127-142עמ'  (;תש"ס)ירושלים: תל 


