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 אור הקורס   ית

אם כי מקובל היום לראות באמנות הקלטית את אמנותם של האיים הבריטיים אין הדבר כך. תפוצתה של 

זרחה מכך, ושורשיה נעוצים עוד בתקופת האמנות הקלטית הינה כמעט על פני אירופה כולה ואף מ

נשיאה, והיא מציגה מגוון רחב של -הברונזה. זו אמנות שנתפשת בעיקר כאורנמנטלית, של חפצים ברי

 מוטיבים וסגנונות.

 בקורס זה ננסה לעקוב אחת תרבות ייחודית זו, ללמוד את ביטוייה האמנותיים עד שלהי העת העתיקה.

על האמנות ברחבי אירופה, ואת קשרי הגומלין שהתקיימו בינה לבין כן נבחן את השפעתה המכרעת 

 האיזורים השונים.

 

Although it is commonly considered that Celtic art is the art of the British islands, and 

particularly that of Ireland, it is not really the case. The Celtic culture and art was 

spread almost all over Europe and even eastern, towards Asia, and its root can be 

detected to the Bronze Age. The art is usually perceived as ornamental, of portable 

objects, and shows a wide scope of motifs and styles. 

In this course we shall try to follow this very unique culture, to study its art, to trace 

its origins and to understand its crucial influence on the art of Europe as well as the 

interrelations with the different regions of Europe. 

 

 

 דרישות הקורס 

אי עמידה בדרישות  – 242פגישות תגרור בעקבותיה ציון  2בשיעור הינה חובה. העדרות מעל  נוכחותה

 הקורס. 

 בסוף הקורס תערך בחינה "פתוחה".
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