
 
 

 
 

 

 ד"ר דרור ק' לוי מרצה:שם ה
  מספר הקורס:

 האומנותי : מצבי הסף של הייצוגהצעקה :שם הקורס

 The Scream: The Liminal Stages of Artistic Representation  : שם הקורס באנגלית

 
 )בחירה( שיעור עיוני  אופן הוראה:

 2 שעות שבועיות:
 2 נקודות זכות:

  אין  דרישות קדם:

 :וד בקורסנושאי הלימ

, אמצעי יעיל לעורר רגש; היא גם מסמנת את מצבי הסף של השפה תהצעקה אינה רק תחבולה רטורי

-הרציונלי והאיבין השיח החברתי מתווה את גבולות האמנותית, המתוחה בין זעקה לשתיקה. היא 

 המודע והמודחק.  ביןהנורמטיבי והמודר,  ביןהאמור והאסור בדיבור,  ביןרציונלי, 

 

קורס נעקוב אחר ייצוגיה של הצעקה בתרבות המערב, למן הופעותיה בתיאטרון היווני, דרך מהלך הב

נדון ביחס שבין כמו כן . מודרנית-והפוסט הביניים והרנסנס ועד לצעקה המודרנית-גילומיה באמנות ימי

ן , או בסרטיהם של אייזנשטיי"אמא קוראז'"בהצעקה הגבוהה )סמיואל בקט( לצעקה השתוקה )

בין האוונגרד  ;בין הזעקה ההרואית נוסח "גרניקה" לזעקת האימה המורבידית נוסח מונק ;(והיצ'קוק

באמנות  שיח הבזותזעקה הגרוטסקית בונסיים ב – הצורח לזעקת ההתרסה של הּפאנק והגרפיטי

 . העכשווית

 

 ם.   על הסטודנטים יהיה ליישם את הכלים שנרכשו במהלך הקורס על נושא שייבחר על יד

 

The Scream is not just a rhetorical device, a means by which emotion is invoked. Standing 

between the corporal and the symbolic, it indicates a liminal stage of artistic representation, 

extending from voice to silence. It marks the limits of social discourse on the rational and the 

irrational, on Law and transgression, on the included and the excluded, on the conscious and 

the unconscious or the repressed. The course will trace the artistic representations of scream 

in western culture, from the Classical theatre via Medieval and Renaissance art up to its 

manifestations in Modern and Postmodern times. It will discuss the high scream (Samuel 

Beckett) and the silenced scream (Brecht’ Mother Courage, Eisenstein, Hitchcock), the heroic 

scream à la “Guernica” and the morbid, anxious scream à la Edvard Munch, the defying 

avant-garde scream and the strident punk scream and the loud graffiti scream, and conclude 

with the Abject screaming in contemporary art and theory.   

 
 

 



 
 

 
 

 מטרות הקורס:

 ים של משטרי שיח מחוברתים.היכרות עם תיאוריות ומודל .א

 הקניית כלים מתודולוגיים לחקר מושג ההבניה החברתית. .ב

 .הכרות עם התאוריה הבקורתית ופיתוח עמדות של עמידות והתנגדות .ג

 .ניתוח מושג הגבול, חצית גבולות והסגת גבולות )"לחשוב מחוץ לקופסה"( .ד
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