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 הקורס: יאורת

הנושאים  האקדמיים  ,יום(, נוף, דומם-היסטוריה,דיוקן, ז'אנר)חיי היום-בשיעור נדון בנושא  הז'אנרים 

ק אם וכיצד שרדו באמנות המאה העשרים. בין נוף ודומם החליפו לעיתים מקומות (,ונבדו)היררכיים 

בתזה של תערוכת ותשע עשרה,  -ה שמנה עשרה  ו-השאר נדון בהיסטוריה של הז'אנרים במאות ה

האם בעקבות –נשאל  .0222-הנושאים והתפתחותם  שפתחה את גלריה טייט מודרן בלונדון

השינויים באמנות המאה התשע עשרה  והעשרים  נתן לסווג יצירות על פי ז'אנרים ? כיצד משפיע 

או הקבלות  בין ז'אנר כגון \האם ניתן להניח סוג של  קשר ו -סגנון  המופשט על נושא הדיון? נבדוק ה

גוף,דומם למיצבי היסטוריה לאמנות החברתית פוליטית,נוף לאמנות האקולוגית, דיוקן לאמנות 

 הישראלית.ו הכללית  האובייקט באמנות

 

In this course we will discuss the subject of Academic Genres-History, portraiture, 

Genre (every- day life), landscape and still life and ask if and how they survived into 

the twentieth century. We will enquire into the possible connections between History 

and social art, Portraiture and body art, landscape and ecology, still life and object art 

with special emphasis on Israeli Art.  
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