מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט – אמנות יהודית

בע"ה,
שעות  /ימים
8 – 10

יום א'

10 -12

 – 21-196-01הרצאה
' – סמינריון
אמנות בשינוי :האמנות המושגית של שנות
השישים והשבעים
ד"ר מור פרסיאדו

12-14

21-149-01
זהות יהודית והאקספרסיוניזם המופשט
האמריקאי
ד"ר מור פרסיאדו

יום ב

21-400-01
הגות ואמנות במערב
ד"ר אליה ברטל
21-401-01
Art, Culture, and Hasidism
פרופ' מיה בלקירסקי קאץ
הקורס יינתן באנגלית

-------------------------------------21-407-01
משפט דרייפוס – היבטים חזותיים
ותקשורתיים
פרופ' מיה בלקירסקי קאץ
21-236-01
הכרת חומרים :צבע באמנויות פלסטיות
סדנה
ד"ר צבי אורגד
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 1נ"ז
---------------------------------------------21-237-01
הכרת חומרים :קולאז'
סדנה
ד"ר צבי אורגד
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 1נ"ז

14 -16

2-2

0– 2

2–0

0– 4

21-138-01
לחיות עם הזיכרון :אנדרטאות לזכר השואה
בארץ ובעולם
ד"ר בתיה ברוטין
---------------------------------------------21-867-01
שאלת הזהות היהודית באמנות
המאה ה20-
חובה לתלמידי מורחב ותעודת הוראה
ד"ר מרים ריינר
21-746-01
מבוא לאמנות יהודית – העת העתיקה
וימי הביניים -חובה
ד"ר איליה רודוב
---------------------------------------21-747-01
מבוא לאמנות יהודית – ציור ופיסול
במאה ה 19 -וראשית ה - 20-חובה
ד"ר מרים ריינר
 – 21-198-01הרצאה
 - 21-199-01סמינריון
עיצוב בתי כנסת עתיקים
ד"ר אייל ברוך

21-707-01
מבוא לניתוח יצירות  -חובה
ד"ר מור פרסיאדו

0– 2
2 -0

2-2

--------------------------------------------21-405-01
פוסט מודרניזם
ד"ר אליה ברטל

2–0

0 –2

2–0

2– 2

0–2

2– 0

21-261-01
אמנות ככלי חברתי ,חינוכי וטיפולי
ד"ר דפנה מרקמן סינמנס

21-402-01
אמנו ת וספרות ישראלית :לתלות את
השיר על הקיר
ד"ר אליה ברטל
------------------------------------------21-403-01
יהודים וסרטים מצוירים בברית המועצות
פרופ' מיה בלקירסקי קאץ
21-706-01
מקורות ועיבוד מידע בתולדות האמנות -
חובה
ד"ר איליה רודוב
-----------------------------------------21-404-01
אמנות בתקופת השואה
ד"ר מרים ריינר

21-701-01
מבוא לאמנות כללית -העת העתיקה
וימי הביניים  -חובה
ד"ר איליה רודוב
------------------------------------21-704-01
מבוא לאמנות כללית – מודרנית  -חובה
ד"ר מרים ריינר

0– 2

2–0

0 –2

2– 0

0-2

קורסים
מתוקצבים

0–4

21-261-01
אמנות ככלי חברתי ,חינוכי וטיפולי (המשך)
ד"ר דפנה מרקמן סינמנס
___________________________
21-406-01
מוזיאון :משכן לאמנות יהודית ?
פרופ' מיה בלקירסקי קאץ

2–0

21-137-01
ברלין  :1933 -1918אמנות ,חברה ופוליטיקה
ד"ר מרים ריינר
---------------------------------------------( 21-234-01חלופה לקורס )21782
מציאות ואשליה :אמנות אירופאית
במאות ה 17-וה - 18-חובה
ד"ר איליה רודוב

0-2

2– 0

 – 21-994-01תואר ראשון
 – 21-996-01תואר שלישי א'
 – 21-997-01תואר שלישי ב'
2-2
מחלקתי
המרחב והזמן באמנות יהודית
חובה לתלמידי תואר שלישי ותואר ראשון מורחב
מרצי המחלקה ,דוקטורנטים ואורחים
דו שבועי

סמינר
סמינר
2–0

0–2

0 –2
21-900-01
2–0
21-900-02
חלוצות האמנות הפמיניסטית :הסיפור של האמניות היהודיות
ד"ר מור פרסיאדו
ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר א' סיומת 01
או בסמסטר ב' סיומת  - 02הקורס מקנה  1נ"ז

כל סטודנט/ית במחלקה הלומד/ת באחד ממסלולי הלימוד חייב להשתתף במהלך התואר בסיורים בהיקף של :מורחב  6 -סיורים דו ראש מובנה ודו ראשי לא מובנה  5 -סיורים למי שלומד דו ראשי ותעודת הוראה  6סיורים
משני (למי שהחל לפני שנת הלימודים תשע"ז) –  3סיורים משני ותעודת הוראה  4סיורים

21-191-01
יום במוזיאון :סדנה אוצרות
ד"ר איליה רודוב
בין השעות 16 – 10
דו שבועי
 2נ"ז

6–0

2– 0

0–4

21-148-01
פיקאסו ותחילת הקוביזם
ד"ר מרים ריינר
------------------------------------21-409-01
ואן גוך וגוגן
ד"ר מרים ריינר

18-20

mooc

0– 2

4–0

21-143-01
אד ריכלות בעולם היווני והרומי
ד"ר אייל ברוך
--------------------------------------21-408-01
לעצב את החפץ :הלכה ומנהג
ד"ר צבי אורגד
--------------------------------------11-977-01
יצירה יהודית בת -זמננו
ד"ר אליה ברטל

16-18

יום ג'

יום ד'
( 21-232-01חלופה לקורס )21703
0 –2
מבוא לאמנות כללית – אמנות
אירופאית בתקופת הרנסנס  -חובה
ד"ר איליה רודוב
------------------------------------------------------21-822-01
2 -0
אמנות בבתי כנסת :
אדריכלות ועיצוב פנים  -חובה
ד"ר איליה רודוב

יום ה'

0–2
2–0

21-235-01
הכרת חומרים :פיסול בנייר
סדנה
ד"ר צבי אורגד
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 2נ"ז

4 – 4

