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  תקציר לידיעון
 

 XXXX :מס הקורס
 לימודי מרחבותרבות חזותית  :שם הקורס

 Visual Culture and Spatial Studies  :שם הקורס בשפה האנגלית
 פרו"ס :אופן השיעור

 4: שעות שבועיות
 4נקודות זכות: 
 מחקר וכתיבה בסביבה יוצרתדרישות קדם: 

 
 

 הקורס: תיאור 

דחיקתו של ההיגיון הלשוני, תלוי הזמן הכרונולוגי והרציף, והחומריים לריים הקורס יעסוק בתנאים ההיסטו

בתחומים חזותיים יסודי של חזות ומרחב. מהלך זה של ִמרחּוב התרבות חולל שינוי פרדיגמה והחלפתו ב

-, והביא להבניית מציאות טכנומסורתיים: אמנות, תיאטרון, צילום, קולנוע, טלוויזיה, ארכיטקטורה ועוד

תרבות אינסטנט המוצגת לראווה ב"זמן אמת" על גבי מסכים, מפולשת ושטוחה,  –וירטואלית המצויה בכול 

  שבה הכול זמין, מיידי, מצוטט ומתועד "תוך כדי". 

 

במהלך הקורס נסקור משטרי שיח חזותיים בהקשרים היסטוריים שונים ונראה כיצד הכשירו ההתפתחויות 

את הקרקע ל"מפנה החזותי", ששינה שינוי גורף מושגים של מרחב,  20-אה המשל ה מתקדמותת הוטכנולוגיה

מפנה זה חולל תנאים חדשים של ייצוג וקליטה והביא לשינוי באופני  זמן וחומר, חוקי כלכלה ודפוסי תרבות. 

 התפיסה החושית ולהיווצרותו של יחס חדש בין ראייה לדיבור, בין דימוי למילה.

 

 
      

 
    לאנגלית תרגום תקציר

 
Course no. xxxx 
Course name: Visual Culture and Spatial Studies 
Hours: 4 
Credits: 4 
 

 

The course will deal with the historical and material conditions underlying the movement of replacing 

the linguistic logic, dependent on chronological time, with a visual and spatial paradigm that enables 

the existence of simultaneity. This process of spatializing the culture has fundamentally altered 

traditional visual areas such as art, theatre, photography, cinema, television, architecture, etc. It has 

established new fields of research called today Visual Culture or Spatial Studies. During the course we 

will discuss various Scopic Regimes in different historical contexts. The course will show how new 

developments in the technology of reproduction in the 20
th
 century have prepared for the Visual 

turning point, bringing forth a major change in concepts of space, time and matter, economy laws and 

cultural patterns, thus creating new relationships between vision and speech and between image and 

word.   
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