
 
 

 
 

 35215  : מספר הקורס
 פילוסופיה של האמנות  : שם הקורס

 Philosophy of Art  :שם הקורס באנגלית
 

 שיעור :אופן הוראה
  2 :שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

לא רק להיסטוריה, אלא גם לפילוסופיה של האמנות יש "סיפור על". במהלך הקורס נפרוש את אותו סיפור על, 
בתוך כך תיחשף התנועה בין ארבעת קודקודי "המרובע האסתטי", המכוננים את המחשבה הפילוסופית על ו

 האמנות בכללותה.
 

Not only history, also Philosophy of Art has a "meta-narrative". In the course of the course, we 
will span this meta-narrative. Alongside with it, the movement between the four poles of the 
"Aesthetic Quadroon", that constitute the philosophical thinking on art, will be revealed. 

 
 :תכנים

 והקתרזיס. עקרון המימזיס 1
 . קלסיציזם2
 . רומנטיקה3
 . הטעם4
 . האמנות והאמת5
 . האמנות והטכנולוגיה6
 . האמנות והמערכת7
 

 מבחן בית: מטלות
 

   :פירוט מפגשים
 

 אפלטון על המימזיס והקתרזיס  1מפגש 
 אריסטו על המימזיס והקתרזיס  2מפגש 
 תורת הטרגדיה של אריסטו  3מפגש 
 ובאמנות הפלסטית קלסיציזם בספרות  4מפגש 
 אסתטיקת הטעם  5מפגש 
 קאנט: ארבעת המומנטים של היפה  6מפגש 
 רומנטיקה  7מפגש 
 ניטשה על האמנות  8מפגש 
 היידגר על האמנות  9מפגש 
 בנימין על האמנות 10מפגש 
 פורמליזם 11מפגש 
 סטרוקטורליזם 12מפגש 
 מעבר לסטרוקטורליזם: האמנות כהכנסת אורחים 13מפגש 

 
 :מרכיבי הציון באחוזים

 10%נוכחות 
 90%מבחן סופי 

 
 : איןדרישות קדם

 חובה: נוכחות
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