
 דוגמא

 
 

  תקציר לידיעון
 

 אמנות ועיצוב  היסטוריה ותיאוריה של תערוכות :שם הקורס
  History and Theory of Art and Design Exhibitions: שם הקורס בשפה האנגלית

 שיעור :אופן השיעור
 4שעות שבועיות: 

 4נקודות זכות: 
  מחקר וכתיבה בסביבה יוצרתדרישות קדם: 

 

 : תקציר הקורס בשפה העברית

 
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים כלים ביקורתיים לניתוח תערוכות, ידע על ההתפתחות ההיסטורית של אופני 
התצוגה העכשוויים וכן היכרות עם תערוכות מפתח בעולם האמנות והעיצוב. באמצעות סקירה של כמה מתערוכות 

ועד היום הקורס יעסוק ביחס המשתנה  20-אה הותערוכות עיצוב ממחצית המ 19-האמנות החשובות החל מסוף המאה ה
בין אופני התצוגה והצופה, תוך דגש על מודלים שונים של רטוריקה אוצרותית ועיצוב החלל. דגש מיוחד יינתן לשינויים 

הדרמטיים שעברו על פורמט התערוכה בשלושים השנים האחרונות בעקבות תהליך הביאנליזציה של עולם האמנות 
 ודל האוצר העצמאי, מאידך. מחד, ופריחת מ

 
הנושאים העיקריים אשר ילמדו בקורס יעסקו באלמנטים המרכיבים תערוכה )אמנים, אוצר, עיצוב חלל, הקונטקסט בו 

תוך כדי דגש על השינוי ההיסטורי שחל בכל אחד מהאלמנטים הללו והביטויים המגוונים שלהם בעולם  מוצגת התערוכה(
 התמסדות אופני התצוגהו 20-ום. נלמד על תערוכות האוונגרד של ראשית המאה התערוכות האמנות והעיצוב כי

; על התהליכים שהובילו להולדת האוצר העצמאי וכיצד שינוי זה שינה ))"הקובייה הלבנה" ולאחריה "הקובייה השחורה"
על השינויים ונות; שנים האחרה 30-את האופן שבו תערוכות מוצגות; על הביאנליזציה של עולם האמנות והעיצוב ב

בהווה ועל התערוכות המרכזיות והמשפיעות ביותר בתחומי האמנות והעיצוב  הדרמטיים שעוברים חללי ואופני התצוגה
  ועד היום.    20-מתחילת המאה ה
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Course no. 
Course name: History and Theory of Art and Design Exhibitions 
Hours: 2 
Credits 

 תקציר הקורס בשפה האנגלית 
 
By surveying some of the most important art exhibitions from the end of the 19

th
 century to the present 

day, the course will focus on different models of curatorial rhetoric and space design, addressing the 
changing relationship between modes of installation and the exhibition’s viewer. Particular attention 
will be given to dramatic changes in the exhibition's format in the last 30 years due to biennialiation of 
the art world on the one hand, and the flourishing of the independent curator’s model, on the other. 
The course's goal is to provide students with critical skills for analyzing exhibitions, knowledge of the 
historical developments of contemporary modes of installation, and acquaintance with key exhibitions 
in art and design.        
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