
 

 

  מספר הקורס:
 מרחבבפיסול אמנות,    שם הקורס: 

 SCULPTURE2  שם הקורס באנגלית:
 שם המרצה: יואב בן דב

 , סטודיו אשיעור , סדנאופן הוראה: 
 4 שעות שבועיות:

 2.5נקודות זכות: 
  :דרישות קדם

בדף ראה הרחבה ) .תיתבקונטקסט של שפה חזו ,במרחבחומר צורה ובהמבוטאים התנסות בתהליכי יצירה : מטרת הקורס
             (תרגיל

 
  .ותכונותיו ניתוח חלל ,התערבות במרחב נתון    :תכנים

 (.1:1 –מודל  – מתווה) תהליכי פיתוח -מרעיון לביטוי בחומר  
    נים.משמעויות ותכ ,חשיבה מקיימת –חומר מושב   
 .במרחב נחית ומשטור הצופה, הליצירת חויה וחומריות קומפוזיציהקנה מידה,               

 
  .פרויקטהת בניה בהתאמה לצרכי ולוגיוטכנו אסדנ ישענות על יכולות שנרכשו בקורסה, טכניקות מעורבות טכניקות :

  
 : הקורס לרבדיו

 
 ואמנות. עיצוב ,בהקשרי סביבההכרה וניתוח של אמנים ויוצרים     – תשתית

 .בפתיח של כל שיעורים הצגת עבודתם ע"י הסטודנט                  
 ומעט בזמן השיעור כל הסמסטר. עבודה בעיקר תהליך עבודה במתכונת סטודיו , תהליך אישי , על פני          – מצע

 .מפגש למפגש בין                   
  .דיון וניתוח עבודות סטודנטים בסיום כל תהליך   – פני שטח

 
 בסדרה של תרגילים ועבודות הכנה ביחס לחלל נבחר.ית אחת. מרכז הבמהלך הקורס יצרו הסטודנטים עבוד

 
 עפ"י רשימה מסודרת(הצגת האמן תעשה )  .יוצר והצגת עבודותיואמן/חקירת : הקורס מטלות

                       
 .תיעוד והגשת כל העבודות                      

 
 שונות

 .מרצה אורח
 מוזיאון תל אביב.בביקור 

 תערוכות נבחרות של אמנות עכשיות. ביקור בשתי
 האפשרי. במסגרת הזמןפתוחות כל האופציות *
 

 מרכיבי הציון:

 80% עבודות 

 20% ניתוח עבודות יוצר
 
 
 
 
 
 
 
 

 .סיוריםהשיעורים וכל החובה לנוכחות: 
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 .1990אביב, -/פייר רסטני/ספריית הפועלים/מוזיאון תלדני קרוון
 אביב.-ייר רסטני/ספריית הפועלים/מוזיאון תל/פמנשה קדישמן

 .1987אביב,-/מאה שנה להולדתו/מוזיאון תלאלכסנדר ארכיפנקו
 .1986אביב, -/אוסף ריקליס/מוזיאון תלמגמות באמנות המופשט הגיאומטרי
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 טרנט. להלן שמות אמנים נוספיםניתן למצוא על פי רשימה זו חומר נוסף באינ
 מומלצים :

Clas Oldenburg             Philip King 
Fernando Botero              John Chamberlain        Sol Lewitt 
Robert Smithson              Louise Nevelson           Richard Serra 
Miro                                   Fernandez Arman         Robert Smithson 
Picasso                              Takis                              Joseph Beuys 
David Mach                  Henri Moore                Magdalena Abakanowicz 
Alexander Calder              Jean Arp                 Isamu Noguchi 
Louise Bourgeois              Arnaldo Pomodoro        Julio Gonzalez 
Jean Tinguely                    David Smith                   Michael Gross 
Enzo Cucchi                       Anthony Caro 

 .1985ן, , הוצאת משרד הביטחו20-שלוש עשרה שיחות על אומנות המאה ה
 .2002יצחק דנציגר ויגאל תומרקין: מפגשים, בבל, תל אביב,   פורר, רוני, 

 1987מאירי, דליה. עץ אבן, אדמה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז,  

 UNMONUMENTAL ,THE OBJECT IN THE 21
ST

 CENTURY , PHAIDON 

 Textile Architecture   Jovis  Edited by Sylvie Krüger. 



 

 
 תרגיל:הנה הנחייה למב

 
 
 
  
 

 
 :  םתרגיל עיקרישלבי 

 
 .חקירת חלל -
  .למידת חומרים -
 .מתווה -
 .מודל -
 .תכנון עבודה -
 . הכנות -
 . הצבה -
 

בו מוצגת או במרחב בקנה מידה שיאפשר לצופה חוויה פיזית בחלל יצירת מבנה / פסל התרגיל יוגש בפורמט מודל וב
   .העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


