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, 20 -הקורס יעסוק בשני מרכזי עיצוב: ארה"ב, ואיטליה. למן המחצית השנייה של המאה המטרת הקורס: 
האסתטיקה העיצובית שנוצרה במרכזים שלעיל, קשורה לתיאוריות עיצוביות המגולמות במוצרי צריכה 

 המשקפים אידיאולוגיות חברתיות, פוליטיות וכלכליות.
 שלעיל נוצרו עידן השפע והסגידה לתרבות הצריכה, העידן הפוסט תעשייתי והגלובליזציה. במרכזי העיצוב

הדיון בעיצוב המוצר כמשקף מגמות אלו, ייעשה תוך בחינת תפקידו של המעצב, מקומו של המוצר כ"סמן 
 .חברתית וכביטוי למגמות לוקאליות וגלובליות-תרבותי", כבקורת אסתטית

 
The subject of this course is the design aesthetics developed in two of the major design 
centers after WWII: USA and Italy.  
Worshiping goods and consumerism will be examined according to design theories and 
products, that mark the post-industrial era and globalization. 

 
 תכנים:

 עיצוב אמריקני 
 ) משנות השפל הכלכלי ועד שנות החמישים.stream lineסגנון "הקו הזורם" ( .1
על ובניית "תדמית החברה" (שנות -השפעות המודרניזם האירופאי על תאגידי –סגנון המנכ"ל  .2

 חמישים)ה
 )50 – 40 –עיצוב לכל, חגיגית הפלסטיק לסוגיו השונים (שנות ה  –הסגנון האורגני  .3
ארט) לעיצוב, תרבות ההמונים -אנטיתזה לסגנון המנכ"ל. יחסי גומלין בין אמנות (פופ –עיצוב פופ  .4

והשפעתה על עיצוב מוצרי צריכה, עיצוב לפלחי שוק מוגדרים ועוד (במסגרת השיעורים יוקרנו קטעים 
 מהסרטים "זמנים מודרניים" ו"צוללת צהובה")

 עיצוב איטלקי
 ההתנערות מהפאשיזם. –העולם השנייה תקופת השיקום לאחר מלחמת  .5
 מודרניזם איטלקי "טכנו שיק". –עיצוב קונפורמיסטי (שנות החמישים השישים)  .6
 השפעות הפופ. -קונפורמיסטי (שנות השישים)  –עיצוב נון  .7
עיצוב חתרני כמשקף אידיאולוגיות  –אידיאולוגיות של עיצוב רדיקלי (שנות השישים והשבעים)  .8

 יות, גיבושן של קבוצות מעצבים רדיקליים.פוליט –חברתיות 
 "אנטי עיצוב", התנגדות לפולחן המוצר, עיצובי "ממפיס".  –הרדיקליזם של שנות השמונים  .9

 תעשייתי. –מהות העיצוב בעידן הפוסט  –"העיצוב החדש"  –שנות התשעים  .10
, החפץ כאובייקט עיצוב איטלקי ?!, עיצוב מתקשר –(שנות התשעים ואילך)  –) Alessiמקרה אלסי ( .11

 ממשמע, כסמן תרבותי, כפטיש, עיסוק בשפת החפצים...
  

 השעורים.  כלמטלות: השתתפות חובה ב
 שונות

 סיור לימודי: ייתכן במהלך הקורס פרטים יינתנו בהמשך.
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
 נוכחות חובה

  0תרגילים 
 100%מבחן סופי 

 
 חובהנוכחות: 



                             
   
 

 
 

  



                             
   
 

 
 

 ביבליוגרפיה: 

 כלליתספרות 

 ), היבטים בתולדות העיצוב, המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון1992בן פשט, מלכה (

 ), עיצוב ואדריכלות בעת החדשה, דוד רכגולד ושות'2003הדס, נורית (

 עיצוב אמריקני
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Marcus, George H. (1998), Design in the Fifties, Prestel 
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Garner, Phlippe (2001), Sixties Design, Taschen 

 

 
 עיצוב איטלקי

Sparke, Penny (1998), Italian Design 1870 – to the Present , T&H 

Ambasz, Emilio (ed.) (1972), Italy: The new Domestic Landscape, Moma 

Branzi, Andrea (1984), The Hot House: Italian New Wave Design, T&H 

Radice, Barbara (1985), Memphis: Research, Experience, Results, Failures and Successes 
of New – Design, T&H 


