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 קורסתיאור ה

-שנעשו באיטליה מן המאה ההשיעור ישים לו למטרה לבחון את מנעד רחב ככל האפשר של דיוקנאות מפוסלים 

. לאורך המפגשים נציג את השאלות התיאורטיות המתבקשות סביב סוגיית הדיוקן המפוסל 51-ועד למאה ה 51

)דמיון למציאות, היחס בין הפסל לצופה, מיקום הפורטרטים המפוסלים מול שאר טכניקות ההצגה האמנותית של 

פרש על איזורים שונים באיטליה )ונציה, פירנצה, רומא( ותעמוד דמויות(. מלבד ציר הזמן הכרונולוגי הבחינה תת

על ההבדלים בין האסכולות השונות בכל אחד מן המרכזים האמנותיים האלו. במקביל יושם דגש על בחינת יצירות 

במגוון רב של טכניקות, כולל כאלו שהמחקר החל להתייחס אליהן בשימת לב רק בשנים האחרונות, החל מפיסול 

 וה וכלה בדיוקנאות חימר צבועים.בשעו

The course will examine a large variety of sculpted portraits made in Italy from the Quattrocento 

throughout the Seicento. We will consider both questions of function and theoretical aspects of the 

sculpted portrait. Apart from a regional approach (Rome vs Florence vs. Venice) we would try and 

examine different forms of portraits, from the marble bust to wax and bronze coins.  

 

 דרישות הקורס

 נוכחות חובה בכיתה, בחינה מסכמת

 מרכיבי הציון הסופי

 מבחן מסכם 
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 נושאי הקורס

 לקצב ההתקדמות בכיתה. ותאםנושאי ליבה. החלוקה הסופית תלהקורס יתחלק 

 : על אמנות הדיוקן ברנסנס, פונקציה ופרקטיקהמבוא

 דונטלו וכל השאר : 01-הדיוקן הפיורנטיני במאה ה

 : קונספירצית הפאצי כמקרה מבחן01-במאה ה דיוקנאות שעווה

 תיקה )מפיזאנלו ועד צ'ליני(: חיים חדשים למסורת עדיוקנאות מוטבעים

 צ'ליני מול באנדינלי: 00-הדיוקן הפיורנטיני במאה ה

 : ויטוריה וכל השאר00-הדיוקן הונציאני במאה ה

 , בשיש, בחימר, בברונזהברניני וכל השאר: 01-הדיוקן הרומאי במאה ה

 : מדונטלו לברניניסיכום

 

 רשימת קריאה

 יעוריפורטו במהלך השמכל חיבור פריטי החובה 
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כוללת ברובה ספרים המצויים בספרייה . היא הסמסטרבלבד. רשימה מלאה תימסר עם ראשית  חלקיתהערה: הרשימה 
מקוון.  רייה יועמדו לרשות התלמידים באופןהמרכזית. הפריטים שאינם בספ  


