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 תיאור הקורס

הדיון בקשר בין מוסיקה למגדר ומיניות, כולל זהות להטב"קית ,תופס תאוצה לאחרונה הן בתקשורת והן באקדמיה 
מוסיקולוגיה קווירית". ספרו של המרצה על -בעולם. בעולם האקדמי מתגבש תחום חדש יחסית שזכה לכינוי "אתנו

בים בתחום, והוא נחשב לאחד החוקרים מוזיקה בקרה הקהילה הגאה בקובה זכה לשני פרסים בינלאומיים חשו
 המובילים בתחום החדש הזה.   

 זהו קורס ראשון מסוגו בארץ, המתייחס להיבטים חברתיים, מגדריים וקוויריים במוזיקה של אפריקה והמזה"ת.  
                 דיסציפלינרי ומשלב לימודי אפריקה והמזה"ת, אתנומוזיקולוגיה, תרבות, מגדר, ולימודים-הקורס הוא אינטר

 קוויריים.  
הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהטב"קית. הוא 
יעסוק במגדר וזהות מינית בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. חלק נכבד יוקדש לקשר 

דתי במזרח התיכון ובאפריקה,  ולמרחב הביטוי וההזדהות המיוחד שהמוסיקה  בין מגדר, מיניות למוזיקה ולפולחן
 מעניקה לנשים ולהטב"ק בעולם המוסלמי בעבר וכיום.

דיכוטומיים( בתרבויות המוזיקליות של אפריקה והמזה"ת -בנוסף יציג הקורס היבטים "קוויריים" )נזילים ואנטי
 מים את העיסוק העכשווי בזהות מינית.   באספקלריה היסטורית ותרבותית. כאלה שאף מקדי

 נושאים שייכללו ויידונו בקורס: 
 האם החלוקה המגדרית המערבית תקפה גם בתרבותיות אפריקה והמזה"ת, כיצד המוסיקה בחברות אלה       -

 מספקת מרחב אלטרנטיבי ל"יוצאי הדופן"?     
 .חלוקת תפקידים גברים/נשים/להט"בים במוסיקה ובפולחן   -
 טאבויים מגדריים ומיניים במוסיקה   -
 להט"בים בטקסים מיסטיים, איחוז, וכניסה לטראנס.   -
 "קוויריות" מושרשת במוזיקה ובחברה/תרבות באפריקה ובמזה"ת         -
 ארוטית בעולם המוסלמי.-שירת נשים, ושירה הומו   -
הנחשבות   ותבחברבאפריקה ובמזה"ת פולריים להט"בים, טרנסג'נדרים וקווירים כגיבורים מוסיקליים פו   -

 תוהומופובי
 מגדר ומיניות קווירית בעולם הסופי ובמוזיקה הסופית -
 מגדר, מיניות ולהטב"ק במוסיקה במזרח התיכון החדש ובאפריקה העכשווית.   -
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 )נושא המחקר העכשווי של המרצה( מגדר, להטב"ק, קוויריות, המוזיקה הערבית והמוסיקה המזרחית בישראל   -
    

 וקוויריות., במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוסיקה, מגדר
 
 

 דרישות הקורס
  בחינה  בכתב

 
 

 יש לכלול פירוט מרכיבי ציון הקורס ואופן שקלול הציון הסופי.
 
 
 

 תכנית  השיעורים :
 
 

 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי השיעור' מס

מבוא לעקרונות  7.3 1

המחקר 

הקווירי/מוזיקלי 

, מגדר. עכשווי

להט"בק ו פמיניזם

 . באפריקה

הפניות לקריאת 

מאמרים ייעשו 

במהלך 

 השיעורים

כל המאמרים 

לקריאה יופיעו 

 באתר הקורס

חלוקה מגדרית  14.3 2

 – מערב אפריקהב

 -ג'לי וג'לימוסו 

ריים הקולות הגב

כלי הקולות הנשיים, 

  הנגינה והריקודים.

  

 , איחוזטקסים 21.3 3

בדתות  וטרנס

אטלנטיות -האפרו  

)קובה וברזיל( 

להטב"קים ותפקיד 

.בפולחן  

מגדר ומיניות בקרב  

 היורובה

  



 
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הפקולטה למדעי הרוח
 

 

  03-6409457/ 6406584: , פקס03-6409998. טלפון: 69978אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד    
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457 

 

 

מרכז ודרום אפריקה  26.3 4

הפיגמיס ביערות  -

פוליפוניה    -הגשם 

 י?מגדרשוויון ו

פוליפוניה,  –דר"אפ

אפרטהייד, מגדר 

 וקוויריות.

  

המוזיקה באתיופיה  11.4 5

 ואריתריאה

+ המוזיקה במדינות 

הלוסופוניות 

)דוברות 

הפורטוגזית( 

 באפריקה 

  

     

 :אפריקניותהדיוות ה 25.4 6

ה"אמהיות", 

 המחאתיות, 

הגדולות 

 מהחיים,

 והטרנסיות

 

  

  –צפון אפריקה  2.5 7

שבטי הסהרה, 

, מוסיקה פופולרית 

ועממית. נשות 

ר ומחנות המדב

מגדר הפליטים. 

 ומיניות

 

 

 

 

 

מגדר ולהט"בק  9.5 8

ובדרום במזה"ת 
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סקירה  –אסיה 

 תרבותית 

שירה, נגינה, 

 ריקודים

 

המוסיקה הצופית  16.5 9

 –בעולם המוסלמי 

במזה"ת ובאפריקה. 

מגדר, מיניות 

 ומיסטיקה.

חלוקה מגדרית 

ומינית של כלי נגינה 

במוזיקה של צפון 

אפריקה והמזה"ת . 

תופי המסגרת ככלי 

לנשים ולהטבק"ים 

במוסיקה בעולם 

 המוסלמי.

 

  

מגדר, מיניות,  23.5 10

וקוויריות במוזיקה 

בעולם המוסלמי 

 –במאה העשרים 

אום כולתום ופריד 

אל אטרש, פיירוז, 

ובולנט זקי מורן 

 ,היתורכאורסוי ב

הדיוות הפופ הערבי ו

 .החדשות

  

     

   מזרח תיכון חדש 30.5 11
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 –והאביב הערבי 

 .מגדר ולהטב"ק

 ""משרוע לילה

והיציאה מהארון 

 בלבנון

 

, מגדר, מיניות 6.6 12

המזרחית והמוזיקה 

 בישראל

  

 –שיעור סיכום  13.6 13

 מגדרמוסיקה, 

באפריקה מיניות ו

 מזה"תוב

  

 

 

 . השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתהסדר הערה: 
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