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 תיאור הקורס

במהלך תקופה קצרה שלטה באמנות הסברה כי טעם ויופי הם נושאים לויכוח, לחקירה ולמדידה וכי 

, לו היתה נשאלת בחוגי ההומניסטים, היתה יכולה הרעה של שלגיההתשובה לשאלתה של המכשפה 

ה מידה ליופי", אנשי הרנסנס האמינו להיות נושא לגיטימי לדיון. בניגוד לדעתו של הורטיוס ש"אין קנ

השתנתה הגישה, והיפה היה  11-שניתן וצריך למדוד ולנסח את "היפה". אבל כבר במחצית המאה ה

 לערך סובייקטיבי המצוי בעיני המתבונן.

ועד  11-מהמאה הבשיעור זה נעסוק במחשבה התיאורטית של הרנסנס כמשקפת ומעצבת את האמנות 

סוק בסוגיות התיאורטיות של האסטטיקה על רקע האמנות וההתפתחויות נע. 11-מחצית המאה ה

צ'נינו צ'ניני, . נבחן את כתביהם של תיאורטיקנים כסטוריות והתרבותיות שהשפיעו עליהההי

, ואת ההתפתחות והביטוי של הכתיבה התיאורטית על אמני התקופה החל מג'וטו ליאונרדוואלברטי, 

   .ורפאל בוטיצ'לי ,ועד מנטניה

 
During a short period in Art history the witch’s question from Snow White could be a 
matter of scientific discussion. Contrary to Horace’s view that beauty has no measure, 
Renaissance humanists and artists believed it can, it should, and even must be defined. But 
already in the middle of the 16th century, beauty turned to be a subjective matter, in the eye 
of the beholder. 
This course examines Renaissance theoretical thought, and its transformation from the 14th 
to mid 16th century. We will discuss the theoretical issues of Aesthetics, and the historical 
events that influenced them. We will read and analyze the writings of Cennino Cennini, 
Alberti, and Leonardo da Vinci, vis-à-vis examining the work of Giotto to Mantegna, 
Botticelli, Raphael and others. 
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 בחינה מסכמת :דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי

 03%ברירה -, שאלות רב03%זיהוי שקופיות : בחינה

 מצויים( רשות קריאת) נוספים וטקסטים חובה לקריאת טקסטים, הקורס מצגות :הקורס אתר

 שימוש או בכניסה ועזרה תקלות לבירור. לקורס הרישום עם מוסדרת לאתר הכניסה.  הקורס באתר

 .111 חדר מקסיקו, המחשבים למעבדת לפנות נא רבאת

 
 *:מבנה הקורס

 

I. היצירה האמנותית: מרעיון לאובייקט 

 באיטליה 11-מאוגוסטינוס הקדוש לצ'נינו צ'ניני ואמנות המאה ה 

  ג'וטו, סימונה מרטיני והאחים כצ'ימבואה, דוצ'ו, דיון ביצירותיהם של אמנים
 לורנצטי

II.  :אסטטיקה כנמשל 

  ,אצ'ו ודונטלומזברונלסקי 

 אלברטי וההומניזם המוקדם 

 אנג'ליקו ופיירו דלה פרנצ'סקה-פרא 

II. לאונרדו דה וינצ'י: מדע, אמנות וסובייקט 

III. קומפוזיציה: דמיון או מציאות 

 מנטנייה ובוטיצ'לי 

 רפאל 

IV. טזיה:נממדע לפ  

 יאוליקפרנצ'סקו קולונה, פילרטה ולוקה פ 

V. השיפוט האינטואיטיבי: - היופי בעיני המתבונן  

 לו ווזארי'לאנגכמי 

       
 
 

 .* התכנית בנויה מחטיבות ונתונה לשינויים
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