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 תרגילתיאור ה

 והבנה מדויק ניתוח כל ראשית מחייב ,יהיו אשר ותקופתה סגנונה יהיו ,כלשהי אמנות יצירת של צפונותיה ענוחיפ
 בתוכן העיסוק לבין בצורה הדיון בין להפריד ,תיםילע הטבעיתה, הנטיי אף על .הצורניים מאפייניה של מעמיקה

 מרכזית משמעות בעל תוכני מרכיב הנה הצורה כי האמנות תולדות מחקר הראה "(איקונוגרפיה" מול ל" אסגנון")
 מרכזית בעיה .משמעויותיה את גם רבה במידה אלא היצירה' סגנוןת 'א רק לא המגדירה ,אמנות יצירת בכל

 על וחלפס נוטה כזו ראייה – רואים כולנו – אוטומטית נהיה היהראי שמלאכת אף על כי נהיה צורני בניתוח בעיסוק
 .הצורות של ומובנה מסודר ניתוח ותוך ,ושיטתית מתודית התבוננות תוך רק נחשף אשר רב מידע

 
 שיטתי באופן ידונו לאורכו .הצורני והניתוח ההתבוננות מיומנויות לפיתוח כל ראשית לפיכך מוקדש זה תרגיל

 באופן – פרספקטיבה ,מפוזיציהקו ל,חל ,צבע ,דגם ,קו – היצירה את המבנים המרכזיים הצורניים המרכיבים
 טכניקות כגון נושאים ידונו לכך בנוסף .מגוונות ביצירות אלו של השפעותיהם ויבחנו – תקופתי ועל השוואתי
 ניתוח הינו בקורס ידון אשר נוסף נושא .וריאליזם נטורליזם, הפשטה לעומת מימזיס ,היצירה על והשפעתן

 .לטקסט חזותי דימוי בין והשוואה ם,דימויי של הצורנייםו הטקסטואליים מקורותיהם – איקונוגרפי
 

 התרגיל יכלול מפגש בלתי אמצעי עם יצירות אמנות השמורות באוניברסיטה. 
 

Brief course description 

Deciphering the meanings of works of art, from any period or style, necessitates first of all an accurate 
analysis of their formal characteristics. Contrary to the tendency, sometimes natural, to separate 
between the discussion of forms and that of content, ("style" versus "iconography") the study of art 
history has shown that form is in fact a highly significant component of any work of art – and one which 
defines not only the style of the work but in many ways its meanings as well. A central problem of 
formal analysis however, is that we all see – almost automatically – yet that kind of seeing tends to 
neglect and ignore important information which is only revealed through a methodical systematical 
observation and an organized analysis of form. 
 
 
 
 
 
 



The course is thus dedicated first of all to develop the student's skills of observation and formal analysis. 
Throughout the course we will methodically discuss the central formal components of art works – line, 
color, pattern, space, composition – in a comparative manner, while examining their influence in diverse 
works of art from different periods. In addition, subjects such as the influence of techniques and of 
different materials will be evaluated, as well as issues such as naturalism/realism, mimetic/conceptual 
art. Another important part of the course will be dedicated to the principals of iconographical analysis – 
the identification of different images, their visual and textual origins, and the comparison between text 
and image. 
 

 הקורס דרישות
 קצר תרגיל כתיבתמשיעור לשיעור, לעיתים וביצוע המטלות הקצרות שיוטלו  השיעור במהלך בדיונים השתתפות

או  פעמים שלוש ויעדר אשר )ית(סטודנט ה.חוב הינה בשיעורים הנוכחות .בסיומו מסכם ותרגיל הקורס במהלך
 את המטלה המסכמת. ציון בסוף הסמסטר ולא יוכלו לכתוב ל םזכאי ויהי לאיותר 

 
 הסופי הציון מרכיבי

 השתתפות פעילה בשיעור ועמידה במטלות הקצרות 06%מטלת ביניים,  06%מטלה מסכמה,  06%
 

 ביבליוגרפית רשימה
 לאורך יוגדרו חובה לקריאת חומרים .להרחבה רשות קריאת ומהווה ,כללית ביבליוגרפיה מציגה זו רשימה
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