
 
 

 
 

 
 37031 מספר הקורס:

 סוגיות באסתטיקה ובאמנות שם הקורס:
 Issues in Aesthetics and Art שם הקורס באנגלית:

 אפרת ביברמן פרופ' שם המרצה:
 

 קורס בחירה עיוני אופן הוראה:
  2 שעות שבועיות:

 2 זכות:נקודות 
 אין דרישות קדם:

 
 היכרות עם סוגיות מרכזיות בתיאוריה ובפילוסופיה של האמנות והעיצוב בעשורים האחרונים.מטרת הקורס: 

Familiarity with major issues in the theory and philosophy of art and design in 
recent decades.  

 
) הוא מונח שמתנסח לקראת סוף המילניום, ומשמעו relational aestheticsאסתטיקה זיקתית (תכנים: 

עבודות אמנות שיש להן נגיעה ומעורבות בחיים עצמם, על היבטיהם השונים, זאת בניגוד למחשבה 

ייחודי לה. משמעות הדברים היא כי הוא המודרניסטית המוכרת לפיה האמנות פועלת בתוך שיח סגור ש

כתב יד אמנותי ועוד מקבלים עתה משמעות חדשה, מעבר לשורה של תפיסות מושגים כמו ייצוג, יצירתיות, 

 עולות מראשית המאה העשרים. האמנותיות חדשות 

אקורד סיום אסתטי זה של המילניום ישמש כמהלך פתיחה לבחינת תמורות אסתטיות ואמנותיות לאורך המאה 

 קתית.העשרים, המתנקזות בדרכים מגוונות לתוך המחשבה על אסתטיקה זי

תוך שילוב  ,אותם נבחןשהם כמה ממושגי המפתח אלה  – , וידאו, מיומנות באמנותמודרניזם, אובייקט היום יום

בין דיון תיאורטי וצפייה במקרי מבחן משמעותיים מתוך עולם האמנות. לאורך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים 

תוך התמקדות בעבודות אמנות מתחומי הציור, מיצב, וידאו ומיצג שמגלמות את התיאוריה אך גם מאתגרות 

 אותה.  

 

Relational aesthetics is a term coined toward the end of the millennium to 

express the notion of works of art involved in life itself, as opposed to the familiar 

modernist conception according to which art functions within a closed discourse 

that is unique to it. This implies that concepts such as representation, creativity, 

and artistic handwriting now obtain a new meaning beyond artistic conceptions 

that emerge from the beginning of the twentieth century.  

This aesthetic final chord of the millennium will provide us with a point of 

departure for examining aesthetic and artistic changes throughout the twentieth 

century. 

Modernism, every day object, skills, video – these are some of the key concepts 

we will examine through a combination of theoretical discussion and looking at 

significant test cases from the world of art. During the course we will read 



 
 

 
 

theoretical texts focusing on works of art from diverse media, such as painting, 

installation, video, and performance that embody the theory but also challenge it.  

 
  :פירוט מפגשים

 . הצגת נושא הקורס דרך מספר עבודות אמנות ועיצוב, תאור המפגשים לאורך הסמסטר. 1

 על אסתטיקה זיקתית: תיאוריה ודוגמאות. 2-3

 האובייקט היומיומי, דושאן והרדי מייד 4-5

 ציור מודרניסטי לפי גרינברג 6

 על מעורבות המתבונן במעשה האמנות.    7-8
 פריד, אמנות וחפציות.אמנות מינימליסטית: מייקל 

 חלק מעמדת המוצא של בוריו. –מעורבות המתבונן ושילוב טכנולוגיות חדשות  9-10
 ראשית הוידאו ארט: ויטו אקונצ'י, יוקו אונו. 

 . אקונצ'י וסרה. 3רוזאלינד קראוס על וידאו ונרקיסיזם. עד עמ' 
 וידאו היום 11

  ציור, צילום ומה שביניהם באמנות עכשווית 12-14

 
 

 מרכיבי הציון:
 10%: השתתפות פעילה וערה בכיתה

 90%: עבודה מסכמת
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