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 רסתיאור הקו

תוך התמקדות בזרמים בסגנונות  91-הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה

 ,הניאוקלאסיקהמ .נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעברהמרכזיים ות\ובאמנים

נתייחס  לראשית המודרניזם. והפוסט אימפרסיוניזם הריאליזם האימפרסיוניזם ,הרומנטיקהדרך 

  התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  לקונטקסט בו

This is a survey course which examines the major movements and styles of the Nineteenth 

century. Among others we will analyze the form and content of Neoclassical, Romantic, 

Impressionist and post-Impressionist artists and the context in which they were created. 

 דרישות הקורס:

נוספת אליה יופנו הסטודנטים  ת חובהחובה: קריאת הטקסטים ברשימת השיעורים ותתכן קריא

 במהלך השיעורים.

 מבחן סוף סמסטר.

 

 מרכיבי הציון הסופי: 

 מבחן סוף סמסטר.

 

 

 



 

  18 -ה רקע: המאה . 9

 לאסיקה:קיאונה 3-2

          93-22' ,עמ9112 ,ירושלים,הגיונות על חיקוי יצירות יווניו באמנות הציור והפיסולוינקלמן,יוהן יואכים,

 .אנגרה ,דוידקאנובה, קאופמן, 

 .,ווסטוודג'ווד ,גינזבורא ,ריינולדס

 :כללים אפיונים-הרומנטיקה.2

Vaughn,William, Romanticism and Art, New York,1994 (revised edition),pp.9-27(Attitudes 

and Ambiguities). 

 אסכולת נהר ההדסון. פרידריך,,,גויהפיוזלי

  :הרומנטיקה האנגלית .5

 .בלייק,טרנר, קאונסטבל

 . 91-22עמ'  ,9191אביב,-, תליקימשירי ויליאם בל,)מתרגם( יהושע ,כוכב

אורלנד )מתרגם(,תל יעקב ,( 9129)באנגלית,של ג'ון קיטסאדוניס:אלגיה על מותו שלי,פרסי ביש,

 . 9119אביב,

 :הרומנטיקה הצרפתית . 9  

צבע=אור משמעו חיים  )דלקרוא: 96-91, עמ' הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקהבלס, גילה,

 .ורגש(

  .גרוס,ג'ריקו,דלקרואה

 

 היחלשות מעמד האקדמיה.: 01-אמצע המאה ה .   1 

 .דומייה,מייה,קורבה  :ריאליזם

 . רפאליתיים-הפרה.  1 

Hilton, Timothy, The Pre-Raphaelites,London,1983(1970),(Chapter two-The Brotherhood) 

,PP.31-64. 

 .(AND CRAFTS ARTSאמנות ואומנות ) . 1

 .מודרניות ומודרניזם- אימפרסיוניזם.  96 

מיכה  :מבחר כתבים אסתטייםהחיים המודרנייםצייר , "צייר החיים המודרניים"בודלר,שארל,

 .תדפיס אלקטרוני 2661ברק,-,בני )מתרגמים(פרנקל,אבי כץ

  91-19עמ' ,9119,תל אביב, הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקהבלס,גילה,



 :של האמנות' אוטונומיהה'לעבר -פוסט אימפרסיוניזם .99-92

 .גוך -סרה, סזאן,גוגן, ואן

 בשיעור( הפנייה.) 9112שלים,ו,יר )מתרגם(,,עודד פלד  מכתבים לתיאו,ואן גוך,וינסנט

    .    11-922  עמ',9112,ירושלים,דמות האדם בתולדות האמנותברש,משה,

  (ארט נובו ,יזםיתאסט,סימבוליזם)-01סוף המאה ה.93 -92

  

  ביבליוגרפיה

 . 9119ור( ר"ג,, )זיעביצירת ויליאם בלייק 'סופי' ו ה 'אין סופי' ה, מריםאור 

 אסתטיים מיכה צייר החיים המודרניים:מבחר כתבים ",צייר החיים המודרניים"שארל, בודלר,

 ,תדפיס אלקטרוני.2661,בני ברק, מתרגמים(,פרנקל,אבי כץ )

 .9119אביב,-,תלהצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה בלס,גילה,

 .9112,ירושלים,דמות האדם בתולדות האמנות ברש,משה,

 . 9112אביב,-,תלמחשבת האמנות בדורות האחרונים משה, ,ברש

 . 9112,תל אביב,עידן האורות , יכאלהר סגור,מ

  .9112 ,ירושלים ותל אביב,מכתבים לתיאו וינסנט, ,ואן גוך

 .9191אביב,-, תליקימשירי ויליאם בל ,)מתרגם( כוכב, יהושע

 . 2666אביב,-,תלמבוא כללי-תולדות האמנות  ליק,מישורי,א

-,תלהאישה ההורסת-פאם פאטאל ,דורון לוריא)אוצר(,'"פאם פאטאל" במעבר המאה'מרקוס,רות, 

 .23-39, עמ',2669אביב לאמנות,-אביב,מוזיאון תל

 . 2666אביב,-, תלאוריינטליזם סעיד, אדוארד,

 . 2696,ירושלים,שער לאמנות המודרנית,אמנות המאה התשע עשרה מיזלש,זיוה,-עמישי

 . 9119,יעקב אורלנד )מתרגם(,תל אביב, אדוניס:אלגיה על מותו של ג'ון קיטס שלי,פרסי ביש,

 . 2663, )עורך ומקדים מבוא( ,מרדכי עומרמבחר מאמרים בתולדות האמנות שפירו, מאייר,
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