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 אור הקורס ית

את , כשהם מעטרים  תפרההיסטוריתקופה הציורי הקיר המונומנטאליים מוצאים ביטוי כבר מה

קירות המערות. המסורת של עיטורי קירות בארמנות, במקדשים ובקברים ממשיכה לתרבויות 

המינואי  –קלאסי -הקדומות במצרים ובמסופוטמיה, ואת המשכיה ניתן למצוא גם בעולם הפרה

והמיקני. עם זאת, הציור המונומנטאלי נעלם לחלוטין למשך כמה מאות שנים, וניצניו הראשונים 

נה"ס. עד לפני זמן לא רב נהוג היה לראות בציור המכונה 0ב רק במאה החמישית לפמופיעים שו

"פומפיאני" את ביטוייו של הציור ההלניסטי, אולם בשנים האחרונות התגלו ומתגלים יותר ויותר 

ציורי קיר מרשימים בעולם ההלניסטי, למן המאה הרביעית ואילך. וכך, הציור של ערי ה"ווזוב" 

ויותר ציורי קיר המתגלים חדשות לבקרים ברחבי העולם הרומי, מלמדים על כמו גם יותר 

התפתחות ייחודית. להתפתחות זו יש אמנם זיקה לתקדימים היווניים מחד, אך גם לגבי אלה של 

 העולם האטרוסקי, מאידך, ומשם יצאו לדרך אמנותית חדשה.  –"המגף האיטלקי" 

יור בתקופות השונות, לעמוד על טכניקות היצירה בקורס זה ננסה להתחקות אחרי התפתחות הצ

שלהם, ההתפתחות הסגנונית וההיבטים האיקונוגרפיים, ולבחון את הזיקה בין הציור למבנה, 

 לפטרון ולתקופה.

Course description: 

Monumental wall paintings are known from as early as the dawn of humanity; 

namely, from the prehistoric decorated caves. Wall paintings are frequent in Egyptian 

and Mesopotamian art, decorating a variety of monuments such as temples, palaces 

and tombs. The same decorative tradition appears in the pre-Classical or Aegean 

world of the Bronze Age, where private houses as well as palaces were profusely 

decorated with wall paintings.  
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These monumental wall paintings appear to have been abandoned for several hundred 

years, to be rediscovered as late as the fifth c. BCE. As late as the mid-twentieth c. the 

so-called “Pompeian paintings” had still been considered as one of the manifestations 

of Hellenistic paintings; however, with the later discoveries (mainly in northern 

Greece and Bulgaria), deeper knowledge has been acquired regarding the place of 4
th

-

c. BCE and onwards, monumental paintings as having had an independent 

development. Thus the “Vesuvian cities”, as well as other paintings discovered in 

Italy and worldwide, allow us to reconsider the Roman paintings in a new light, 

detecting their source of inspiration in both the Hellenistic world and in Etruscan art. 

 

In this course we will follow the development of monumental paintings in the 

different periods, study their techniques, stylistic and iconographic aspects; and 

distinguish their particular qualities with regard to their different uses. 
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