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שם הקורס: צילום; בין היסטוריה לתיאוריה 
שם המרצה: יואב חורש 

שעות שבועיות: 2 
נקודות זכות: 1.5 

מטרת הקורס: 
מטרת הקורס לחקור, להדגים ולדון במספר תכונות, סגנונות, מושגים והיסטוריה של הצילום 
ואת השפעתן על תרבותנו, תקשורת ועיצוב מ"ראשיתו" ועד היום. במהלך הסמסטר, יערכו 
הרצאות, יחולקו טקסטים לקריאה וינתנו מטלות אישיות וקבוצתיות לסטודנטים אשר ידגימו 
את המקורות, היישומים והתאוריה של הצילום מיצירה, דרך צפייה ועד לביקורת. באמצעות 

כלים הוראתיים אלו, הסטודנט יזכה בהבנה רחבה ועמוקה יותר של הצילום כמדיום היסטורי, 
ככלי לתקשורת, כשפה אמנותית וככלי עזר עיצובי עכשווי אשר יעשירו את לימודיו והקריירה 

העתידית שלו כמעצב, אדריכל או כאמן. 

תכנים 

המצאתו ולידתו של הצילום| צילום “אנטי-תיעודי” | צילום וציור במאה התשע-עשרה. – 
פיקטוריאליזם מודרניזם ומודרניות | השינוי בתפיסת הצילום | צילום דוקומנטרי | צילום 
טכנולוגי ומדעי | דיוקנאות ודיוקנאות עצמיים | סוריאליזם וצילום: אוונט-גארד |  סיפור- 

צילום: מה הוא שעתוק |  צילום ואמנות; פוסט-מודרניזם ואמנות קונספטואלית בצילום | 
"מותה" של התמונה והיצרנות | מגמות בצילום עכשווי ועתידו של צילום בעידן המודרני |  

נשים בצילום |  תמונה / טקסט 

שונות 
 TBD :מרצה אורח

 TBD :סיור לימודי מחוץ למכון

מרכיבי הציון באחוזים: 

מטלת כתיבה (2 עמודים) אמצע סמסטר 25% 

מטלת כתיבה (2-4 עמודים) סוף סמסטר 50% 

השתתפות בדיונים ומאמץ כללי 25% 

נוכחות: (חובה): 80% 
איחורים: שלושה איחורים ייחשבו כהעדרות 
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Course name : Photography; Between History and Theory 
Lecturer: Yoav Horesh 
Hours: 2 
Credits:1.5 

Course Goals and Objectives: 

The aim of the course is to explore the attributes, styles, concepts and history 
of photography and its influence on popular media, design and culture since 
it’s “beginning” until present days. 
The 13 week long course will demonstrate the origins, applications and theory 
of photography making, viewing and critiquing by holding class presentations, 
handing reading assignments and creating in-class exercises and 
discussions. At the final outcome of the class, the student will have a broader 
understanding of photography as a communicational, artistic and design tool 
and language. The student will be able to apply any knowledge acquired in 
the course to his/hers studies and future career as a designer, architect or as 
an artist. 

 :Course Content

Invention and the birth of photography | Anti-documentary photography | 
Photography and Painting in the Nineteenth Century. - Pictorialism, 
modernism and modernity | change in the perception of photography | 
Documentary Photography | technological and scientific photography | 
Portraits and self-portraits | Surrealism and Photography: Avant-garde | 
narrative photography | Photography and Art Postmodernism and conceptual 
photography | "death" of photography and craft | trends in Contemporary 
Photography and the future of photography | Women in photography | image / 
text 

ביבליוגרפיה:  

במהלך הסמסטר יחולקו טקסטים ומאמרים בעברית ובאנגלית אשר יידונו בשיעור שלאחר 
מכן. 

ספרות חובה: 

Barhes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. 1980 

Sontag, Susan. On Photography. 1977 
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Szarkowski, John. Looking at Photographs: 100 Pictures from the 
Collection of the    Museum of Modern Art , 1973 

ספרות ממולצת: 

 Morris. Errol. “The Case of the Inappropriate Alarm Clark” from 
Believing is Seeing 
            (2011) 122-185. 
  
 Benjamin, Walter: “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”  

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/
benjamin.htm 

http://academic.evergreen.edu/a/arunc/compmusic/benjamin/
benjamin.pdf 

Adams, Robert: Beauty in Photography: Essays in Defense of 
Traditional Values 2005 

Cotton, Charlotte. The Photograph as Contemporary Art (World of Art) 
2004 

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. 2003 

Shore, Stephen. The Nature of Photographs  1998 
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