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 תיאור הקורס:

בשני היבטים עיקריים: מההיבט הסגנוני  הם מאפיינים מהותיים בציור הרומי,אשליה ותעתועי עיניים 

תהיה השפה האמנותית רווייה באמצעים ליצירת אשליות פרספטואליות; מההיבט הנושאי, סיפורי 

והשתקפויות בעלי משמעות רעיוניות ופילוסופיות, יהיו בין אשליה ותעתוע מיתולוגיים, השתנויות 

הנושאים התדירים בציורי הקיר. מבין הנושאים שיידונו בקורס: תיאורי טבע צמחיה וגנים, פנטסיה 

ואשליה בתיאורים ארכיטקטוניים, מטמורפוזות בסיפורי פרחים ונערים, סיפורי אהבות ואשליות, 

דיון יתמקד בניתוח ציורי הקיר, תוך השוואות והשלכות למקורות תעתועים בעולמו של דיוניסוס. ה

 ספרותיים עתיקים.

 

Illusions and tricks of the eye are essential features in Roman painting especially 

regarding two aspects: stylistically, the artistic language is replete with ways to create 

optical illusions; and thematically, mythological stories of illusion, metamorphosis and 

reflections are frequent subjects of wall painting. The main topics that will be covered in 

the course are: flora, nature and garden depictions; fantasy and illusion in architectonic 

paintings, metamorphosis in stories of flowers and youth; love stories; and illusion in the 

realm of Dionysus. The discussion will focus on the analysis of wall paintings with 

comparisons to ancient literary sources.    

 

 :דרישות הקורס

 נוכחות חובה בכל השיעורים; קריאת ביבליוגרפיית החובה; עמידה בבחינת סוף סמסטר.

 

 :מרכיבי הציון הסופי

 בחינה מסכמת.
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 נושאי הקורס ורשימת הקריאה

 :נושאי הלימוד לסמסטר א'

 

יתוח תיאורי הגן והצמחיה בציורי הקיר בוילה של ליוויה ברומא נ תיאורי הטבע בציור הרומי. .1

ובבתים בחבל קמפניה, תוך התמקדות בהיבטים האסתטיים ודיון במשמעות המימזיס על 

 סמך מקורות ספרותיים עתיקים.

 

דיון במשמעות התיאורים היבטים פוליטיים והיסטוריים.  –תיאורי צמחיה וגנים  .2

  י בתקופת הקיסר אוגוסטוס.בקונטקסט התרבותי והאמנות

 

דיון בהיבטים האסתטיים והאיקונוגרפיים של תיאורי טבע בציור הרומי.  (xenia)טבע דומם  .3

 דומם תוך עיון במקורות ספרותיים ופילוסופיים. 

 

ניתוח אסתטי, סיגנוני ואיקונוגרפי של פנטסיה ואשליה בתיאורי ארכיטקטורה בציור הרומי.  .4

לייתית בציורי קיר מרומא ופומפי, תוך דיון במשמעות הבדיה תיאורי ארכיטקטורה אש

 והאשליה בתרבות ובספרות הרומית.

 

ניתוח ציורי הקיר מפומפי סיפורי פרחים ואשליות במיתולוגיה: נרקיסוס, אנדימיון, אדוניס.  .5

 –בנושא נרקיסוס תוך דיון במשמעות ההיבטים השונים הקשורים בדמותו של נרקיסוס 

 דמות הצייד ומהות האהבה, על סמך מקורות ספרותיים ופילוסופיים. המטמורפוזה,

 

 –תיאורי ונוס ומרס בציור הרומי; דמותו של ארוס )קופידון( דמות האלה ונוס )אפרודיטה(.  .6

אמור בתיאורים, בספרות ובפילוסופיה; תיאורי ארוס ופסיכה.  דמויות נלוות לאפרודיטה: 

 הגראציות, 'האביב'. 

 

אסתטי ואיקונוגרפי -ניתוח סגנוניבים: פוליפמוס וגלטאה; פרסאוס ואנדרומדה.  תיאורי אוה .7

של ציורי הקיר בנושאים אלו, תוך הסתמכות על המקורות הספרותיים ודיון באופי הדמויות 

 ומשמעות תיאורי הנופים הנרחבים בהם חלות ההתרחשויות.

 

בדמותה של האלה,  –גדריים ספרותיים ומ –היבטים שונים  דמות האלה דיאנה )ארטמיס(. .8

 , ומתיאור סיפור הצייד אקטאון.Stabiae -העולים מתיאורה כציידת ב

 

ניתוח ציורי קיר המתארים את הסצינות: אלים, חטיפות נשים והקשר בין האדם לאלוהות.  .9

אירופה והשור, לדה והברבור,  אפולו ודפנה ועוד. דיון בהיבטים המגדריים של הנושא, ודיון 



 

במשמעות הקשר בין האדם לאלוהות תוך הסתמכות על סיפור דאידלוס ואיקרוס ותיאורם 

 בציורי הקיר.

 

דתיות והפילוסופיות כפי שעולה מציורי העולם הדיוניסי ומשמעויותיו ה עולמו של דיוניסוס. .11

הקיר בווילת המיסטריות בפומפי, תוך השוואה לציור הכדים היווני. דיון בדמויות דיוניסיות 

כגון המאינדות, הסאטירים, סילנוס, פריאפוס, פאן, אריאדנה ועוד. תוצאות החטא כלפי 

 סיפור פנתאוס במחזה הבכחות. –דיוניסוס 
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