מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ז – אמנות יהודית

בע"ה,
שעות  /ימים
8 – 01

יום א'

01 -01

 – 12-122-22הרצאה
 – 12-122-22סמינריון
טראומה ,מלחמה ,מחלה וזקנה :הגוף הסובל 1 – 1
באמנות המודרנית והעכשווית
ד"ר מור פרסיאדו

01-04

04 -01

01-08

08– 11

12-281-12
המעבר ממודרניזם לאמנות מושגית
ופוסט-מודרנית
ד"ר מור פרסיאדו
-------------------------------------12-282-12
העיר באמנות המודרנית והפוסט מודרנית
ד"ר מור פרסיאדו
12-291-12
הכרת טכניקות באמנות :טכניקות הדפס
גב' רזי פלדמן
דו שבועי ,עד השעה 27.31

יום ב
12-271-12
מבד הציור למסך הכסף :אמנות וקולנוע
ד"ר שרה אופנברג
-----------------------------------------12-277-12
אוריינטליזם באמנות מודרנית
ד"ר מרים ריינר

1-1

1–1

9–9

12-429-12
אמנות יהודית באמריקה – בין הזדהות קבוצתית
להטמעות
ד"ר מור פרסיאדו
------------------------------------------------12-817-12
שאלת הזהות היהודית באמנות
המאה ה11-
חובה לתלמידי מורחב ותעודת הוראה
ד"ר מרים ריינר
12-791-12
מבוא לאמנות יהודית – העת העתיקה
וימי הביניים -חובה
ד"ר שרה אופנברג
---------------------------------------12-797-12
מבוא לאמנות יהודית – ציור ופיסול
במאה ה 24 -וראשית ה - 11-חובה
ד"ר מרים ריינר
 – 12-121-22הרצאה
 - 12-122-22סמינריון
איש עשיר ,איש עני :ייצוגי מעמדות באמנות
ד"ר שרה אופנברג

12-483-12
שואה ומגדר :טראומה ,עדות והשתקמות נשית
בראי אמנות השואה
ד"ר מור פרסיאדו
-------------------------------------12-489-12
מלחמה וטרור בראי האמנות הישראלית
ד"ר מור פרסיאדו
12-274-12
מהשוליים למרכז :יוצרות באמנות הישראלית
ד"ר מור פרסיאדו

1-1

1–1

1-1

1–1

1 –1

1–1

1–1

1–1

יום ג'
12-271-12
1-1
סינדרלה :על נעליים באמנות
ד"ר אליה ברטל
--------------------------------------------12-838-12
אדריכלות מודרנית ופוסט-מודרנית בישראל 1 – 1
ד"ר אליה ברטל

12-712-12
מבוא לאמנות כללית -העת העתיקה
וימי הביניים  -חובה
ד"ר שרה אופנברג
------------------------------------12-719-12
מבוא לאמנות כללית – מודרנית  -חובה
ד"ר אליה ברטל

12-871-12
לאונרדו דה וינצ'י
ד"ר איליה רודוב
----------------------------------12-833-12
גלוי ונסתר באמנות ארצות השפלה
במאות ה 21-וה27-
ד"ר איליה רודוב
12-711-12
מקורות ועיבוד מידע בתולדות האמנות -
חובה
ד"ר איליה רודוב
-----------------------------------------12-771-12
מזל טוב :כתּובּות נישואין מצוירות
ד"ר איליה רודוב
12-717-12
מבוא לניתוח יצירות  -חובה
ד"ר מרים ריינר

1-1

1–1

1-1

1-1

1 –1

1-1

1-1

1–1
1–1

כל סטודנט/ית במחלקה הלומד/ת באחד ממסלולי הלימוד חייב להירשם לקורסי הסיורים בהתאם להיקף הסיורים שהוא חייב :מורחב  6 -סיורים
דו ראש מובנה ודו ראשי לא מובנה  5 -סיורים

יום ד'
12-811-12
אמנות בבתי כנסת :
אדריכלות ועיצוב פנים  -חובה
ד"ר איליה רודוב
----------------------------------------12-713-12
מבוא לאמנות כללית – הרנאסנס
והבארוק  -חובה
ד"ר איליה רודוב
12-899-12
ציור בעולם העתיק
ד"ר אייל ברוך
--------------------------------------12-811-12
אמנות יהודית בעת העתיקה
ד"ר אייל ברוך

12-849-12
מארק שאגאל :אמן יהודי בין מזרח ומערב
ד"ר מרים ריינר
---------------------------------------12-421-12
הומור ,סאטירה ופולמוס באמנות
ד"ר שרה אופנברג

12-278-12
אסכולת פריז ואמנים יהודים2492-2411 ,
ד"ר מרים ריינר
----------------------------------------------12-781-12
יופי וקדושה באמנות ימי הביניים  -חובה
ד"ר שרה אופנברג
12-441-12
סמינר מחלקתי
זמן ,מקום וזהות בתרבות החזותית
חובה לתלמידי תואר שלישי ותואר ראשון מורחב
מרצי המחלקה ,דוקטורנטים ואורחים
דו שבועי

יום ה'
1-1

1 –1

1–1

1– 1

1–1

1–1

1–1

1– 1

1-1

12-297-12
הכרת טכניקות באמנות :טכניקות
ברישום וציור
גב' ענבל ניסים
דו שבועי ,עד השעה 27.31

9 –9

