
 
 

 
 

 שם המרצה: 
 מספר הקורס: 

 כיצד נראית לך שמחה?שם הקורס: 
 ?How does joy look likeשם הקורס באנגלית:  

 
 

 שיעור ודיוןאופן הוראה: 
 2: שעות שבועיות
 2נקודות זכות: 

 
 

 מטרת הקורס: 
להעמיק את הידע, המודעות וההבנה בסוגיית ייצוג הרגשות במדיום החזותי, לתת בידי הסטודנטים 

כלים ממשיים לזיהוי ולהבנת מרכיבים רגשיים בהקשרם של ייצוגים חזותיים שונים ולהציע להם 
 אפשרות לשימוש מושכל ומבוקר במרכיבים אלה במהלך עבודתם כמעצבים. 

 
 

  :הנושאים שיילמדו בקורס
 

מהו רגש? מדוע אנחנו מחייכים למצלמה? למה זה חשוב? כיצד אנחנו מזהים רגש? האם  .1

 אפשר ליצור מילון חזותי של רגשות?

 סגנון, סטריאוטיפים. -דימויי רגשות אוניברסליים/מקומיים/אישיים  .2
קבוצות של רגשות ואופני ייצוגם במגוון  –הקשר בין המושגים רגש, טעם ועונג; טיפולוגיה  .3

 סוגי מדיה. 

רפרטואר של מחוות, הבניה תרבותית )פיקוח(, עיצוב  –שפת גוף, דימויי גוף והבעות פנים  .4
 הגוף וייצור זהות וערך.

 ויליאם טרנר, קנדינסקי ועוד(.סימבוליקה של צבעים )תיאוריות הצבע של גתה,  -צבע רגשי  .5
 דמות הליצן העצוב. –קונפליקטים בין מה שאנחנו רואים לבין מה שאנחנו יודעים  .6

דרכים לייצוג חזותי של רגשות במגוון סוגי מדיה באמצעות התבוננות באייקונים, בגרפיקה,  .7
 באמנות פלסטית ובצילום. 

 
 מדען/נית מתחום חקר הרגשות ו/או אמן: מרצה אורח

 
 : תרגילים )מטלות ביניים( ועבודה מסכמת.מטלות

 
 

  :מרכיבי הציון
 נוכחות בשיעורים - 10%
 עמידה במטלות הביניים והשתתפות בשיעורים - 20%
 איכות העבודה המסכמת - 70%
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