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 :תאור הקורס

חקר השפעת התרבות הקלאסית בתרבות העכשווית הינו תחום מחקר שהתפתח בעשרים השנים האחרונות ומכונה 

Reception Studies עה של בכל זאת בהשפשל האמנות הישראלית, ניתן להבחין . למרות אופיה האנטי קלאסי

ביצירתם של אמנים אסיים נושאים מיתולוגיים ודימויים קל התרבות הקלאסית, אשר באה לידי ביטוי בהופעת

רניות. קורס זה יעסוק בהשפעה ובנוכחות טעונים במשמעויות חת. דימויים אלו הינם ביקורתיים וישראליים

ות בחינה של דימויים וסמלים באמצע תוך התייחסות לתערוכות עכשוויות, ישראלית,ההקלאסית באמנות 

, ערכים אסתטיים ותפיסת "היפה", עקרון ה'אידאה' האפלטונית, עקרון המימזיס, תפיסת הארוס, מיתולוגיים

ספרות המחקר תכלול מקורות מחקריים וראשוניים בתחום  הדוניזם, מטמורפוזות, קתרזיס, אפותאוזיס והנשגב.

 אודות אמנות ישראלית ותרבות עכשווית. התרבות והאמנות הקלאסית, לצד ספרות מחקר

 

The use of Classical texts, ideas, images and cultural material in contemporary contexts became a study 

field developed over the last twenty years and categorized as Reception Studies. Although the anti-

Classical character of Israeli art, mythological subjects and classical images can be distinguished in 

works of Israeli artists of the last three decades. Those images are loaded with meanings related to 

classical antiquity, and when applied in contemporary art, their meanings and symbolism become 

profound, subversive and complicated. This course  aims to explore the classical presence and modes of 

reception of concepts, images and contexts in Israeli contemporary art, such as: mythology and its 

symbolism, aesthetic values and the meaning of the ‘beauty’ in art, the principles of idea, kalokagathia, 

kalos thanatos, mimesis, Eros, hedonism, metamorphosis, catharsis, apotheosis and the sublime.  

 



 :דרישות הקורס

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

 

 בחינה מסכמת. 011% :מרכיבי הציון הסופי

 

 נושאי הקורס

 ומשמעותו בהקשרים של זמן ומקום. עקרון האידיאה האפלטוניאידיאה:  .0

 וגילגוליו. (Kalokagathia) שיבת היפה: עקרון "היפה והטוב" .2

 משל זאוקסיס ופראזיוס ותפישת המציאות.מימזיס:  .3

 תולוגיים בהקשר עכשווי.מטמורפוזות: דימויים וסמלים מי .4

 אדריכלות קלאסית באמנות ישראלית עכשווית.המקדש והלבירינט: דימויים של  .5

 דיון השוואתי. –הדוניזם: עונג ודקדנס  .6

 בכחנליה: עולם הדימויים הדיוניסי והקשריו לפוסט קולוניאליזם ותפיסות של שונּות ואחרּות. .7

 י.אפותיאוזיס: התעלות, האלהה והנשגב בהקשר מקומ .8

 

 

 ביבליוגרפיה

 

 קריאת החובה מסומנת בהדגש.

 במהלך הקורס תיתכן מסירה של מקורות ביבליוגרפיים נוספים.
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