
  נקודות ההשקה שבין תיירות לאמנות :אמנות התיירות :שם הקורס

 שיעור: שיעורוראת האופן ה

 ש"ס 4שעות שבועיות: 

 4נקודות זכות: 

 מחקר וכתיבה בסביבה יוצרתדרישות קדם: 

 

 מטרות הקורס:

 הכרות עם מאפייניה של תעשיית התיירות, תוך התייחסות למושגי יסוד בביקורת התרבות החזותית. 

מתחום  תוצרים חזותייםניתוח  והעיצוב. אמנותה תחומישבין תיירות, לבין הבינתחומיות למידת נקודות ההשקה 

 .לאופן עיצובם והופעתם במרחבביחס  ,הגלומות בהן המשמעויות ובחינתהתיירות, 

 העוסק בנושאי הקורס. אקדמיחזותי מחקר וליווי של פיתוח 

 

 תכנים

, והאמן של התייר םלדמות עלו בו סוגיות הקשורות למסע התיירותי,וי פעת תיירות ההמוניםלתוקצר  מבואבקורס זה יוצג 

באופן תיאורטי על ידי סוגיות אלו יבחנו . לאתר התיירותי ולמיתוסים הכרוכים בולשיווק וצריכת חוויות, למושג הנוף, 

 . ומזכרות תיירותיותסרטי קולנוע, , אמנותרות יצי, במדיה מוצרי עיצוב ופרסוםעל ידי ניתוח ביקורתי של וקריאת טקסטים 

 

Course name: The Art of Travel: Guided tour through Art and Tourism. 

Hours 4 

Credits 4 

Course Objectives: 

Studying the characteristics of the tourism industry, while addressing basic concepts in visual 

culture. Research of the interdisciplinary points of intersections between tourism, the arts, and the 

design worlds.Critical analysis of visual touristic products, and the meanings they convey in relation 

to their design and appearance. Developing and guiding a visual based academic research on the 

course topics.  

Course description 

This course will introduce a short overview of mass tourism theories. It will raise issues relating to the 

tourist journey, tourist – artist typologies, landscape perceptions, marketing and consuming 

experiences, touristic sites and the myths they hold. These issues will be examined by theoretical 

texts and critical analysis of designed and advertised touristic products, works of art, films and touristic 

souvenirs.  
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