
 
 

 
 

 
 ד"ר אורית בולגרו שם המרצה:

 
 35033מספר הקורס: 

 : נקודות ההשקה בין תיירות לבין אמנותאמנות התיירותשם הקורס: 
 .The Art of Travel: Guided tour through Art and Tourism שם הקורס באנגלית:

 
ואמנות, קריאה וניתוח הרצאות פרונטליות, ניתוח וביקורת יצירות תרבות  - - סמינראופן הוראה: 

 טקסטים.
 

 ש"ס 4 שעות שבועיות: 
 4נקודות זכות: 
  מחקר וכתיבה בסביבה יוצרת דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס: 

 
תעשיית התיירות ועולם האמנות והעיצוב מבוססים על מרכזיותו של הדימוי החזותי ועל הצורך 

ופעת תיירות ההמונים ויעלו בו סוגיות האנושי "לארוז" ולעצב חוויות. בקורס זה יוצג מבוא קצר לת
הקשורות למסע התיירותי, לדמותם של התייר והאמן, למושג הנוף, לשיווק וצריכת חוויות, לאתר 
התיירותי ולמיתוסים הכרוכים בו. סוגיות אלו יבחנו באופן תיאורטי על ידי קריאת טקסטים ועל ידי 

 ירות אמנות, סרטי קולנוע, ומזכרות תיירותיות. ניתוח ביקורתי של מוצרי עיצוב ופרסום במדיה, יצ

The tourist industry and the world of art and design are based on the central role of 
visual imagery, and the human need to "pack" and represent experiences.  
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.  

 
 

 )3( תכנים:
 

 רפרט ועבודה מסכמת. אלו ילוו בפגישות הנחיה אישיות. מטלות: 
 

  – פירוט מפגשים
 מבוא לתופעת תיירות ההמונים 1ש מפג

 תרבות הראווה וחרושת התרבות. 2מפגש 
 אותנטיות וראיפיקציה 3-4מפגש 
 מבנה אתר התיירות 5מפגש 
 השעתוק האמנותי והתיירותי 6מפגש 
 אמריקה והסימולכרה 7מפגש 
 טיפוסי תיירים ומשוטטים 8מפגש 
 תיירות וצילום 9מפגש 
 אטלס אלבום וארכיב 10-11מפגש 
 העיר התיירותית 12מפגש 
 סיכום והנחיה לקראת כתיבת העבודה המסכמת.  13מפגש 
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 הערות
 )  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט1(
נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(

 נ"ז) 0.5= 
 פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.)  הנושאים יסודרו לפי 3(
 )  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.4(
) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי), 5(

 מהדורה, שנת ההוצאה.שם הספר, הוצאה לאור, 
 


