
 35009 קורס: מס
 אמיתי רועיא על מבוסס הקורס: שם
 Event True a on Based : באנגלית הקורס שם

 ש"ס 8 – הקורס שעות
 נ"ז 5 – זכות נקודות

 
 תמצית:

 ציבוריים(. ו/או )פרטיים היסטוריים רועיםילא אמנותיות בתגובות ולדון לחקור לבחון, מיועד אמיתי" רועיא על "מבוסס הסטודיו

 )אמנות, היצירה בעולם לתיעוד זכה אשר היסטוריים רועיםיא ונחקור נלמד בכיתה יתקיימו אשר והדיונים ההרצאות במסגרת

 לספק מנת-על ייבחנו טראומתיים גם ולעיתים היסטוריים פוליטיים, אלו, רועיםיא ועוד(. צילום קולנוע, אדריכלות, עיצוב,

 שלהם, הפרטית/ציבורית להיסטוריה שנוגע מעמיק בפרויקט בעצמם לעסוק לםלהובי שתכליתה רעיונית תשתית לסטודנטים

  להתמקד. יבקשו ובהם הסטודנטים את שמעניין אמיתית התרחשות על המבוסס רועיא

 

 הסטודיו: מטרות

 יצירתיים. ממקורות השראה ולקבל בצוותא לדון לדון, ללמוד,

 תמה של שיטתי לימוד על ססוהמב טווח ארוך פרויקט ליצור

 הבדייה. לבין בינו היחסים את ולבחון עובדה על הנסמך רועיא לבחור

  .הסמסטר במהלך ונחקר שנלמד רועיהא על ססתוהמב אמנות יצירת רלבנטי, מדיום בכל להגיש,

 
: 

Testimony-   
 

- From Reality to Photography 

- Cinema to Reality and vise versa. 

- The influence of mediated mediums and public perception. 

- Truth in Photography 

 
Possible films: Errol Morris, Claude Lanzmann. 
  
2. Creating reality- 
 

- Relationship between truth and fiction 

- Documentary/ fiction cinema. relationships. 

- The narrative, The story teller. His /Hers perception of the event. 

- Narrator- viewer relationship 

- Trauma as a source for reality.  

 
3. Creating fiction from Reality- 

 

- Personal projects (DA and YH) 

- “Based on a true Story” 

- Possible Films: Lessons of Darkness (Herzog), Die Ehe der Maria Braun (Fassbinder) 

 
 
 
 

  



4. Israel -  
 

- The relationship between media/art and public. 

- The influence of media on public’s opinion and the usage of art/photography in it. 

 שליחותו של הממונה על משאבי אנוש -

 
 
5. The Travelogue - 
 

- The artist and his/hers life as a center point for creation. 

- The stitching of the world into one’s art 

- History and memory as a starting point for a personal journey 

- Books (The Phantom), Journals, Personal Travelogue (“Yesterday is Here”) 

- - Artists: Sophie Calle, Bill Burke, Noa Zadka, Helena Schazle) 

 
6. Monuments -  
 

- Museums, monuments, Plazas, Gal’Ed, Yad Va Shem, Architecture and the disaster.  

- Documenting Monuments 

- Video on Monuments, Projections on Monuments. 

 
 
 
 
7. No Truth -  
 

- The culture of reenactment. 

- Stephan Jacobs  

- Justin Frank 

- False Identity 

- Mockomentary culture 

- Wag The dog 

- The Atlas Group 

- Zelig 

- Appropriation 

 
 ציון הרכב

 
 15%        1תרגיל 
 15%      2תרגיל 

 70%      תרגיל סופי
 


