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להקנות לסטודנטים פרקי מבוא בתרבות החזותית והחומרית בישראל על שלל  היא מטרת הקורס

תחומי האדריכלות,  מופעיה תוך דגש על קשרי הגומלין ההיסטוריים והעכשוויים המתקיימים בין 
ולהעניק להם  הגרפי, התעשייתי, הנופי, כמו גם עיצוב במה, קולנוע, אופנה ועוד, -האמנות והעיצוב 

י ולניתוח של סוגיות היסוד בתרבות החזותית והמרחבית בישראל לאורך המאה האחרונה כלים לזיהו
  ועל רקע התמורות המתחוללות במרחב הישראלי בתקופתנו.

 
אשר יילמדו בקורס יילמדו כרצף הרצאות תמטיות (ובמתכוון לא ברצף  הנושאים העיקריים

ומצב החירום המתמשך של המרחב  בשנות המדינה הראשונות אדריכלות החירום  כרונולוגי):
, קשריו לאמנות 1945באירופה ובישראל לאחר  ברוטליזם החדשהישראלי; תיאוריה ופרקטיקה של ה

מול  הממלכתיותולעיצוב בישראל והפולמוסים העכשווים בנוגע לשימורו או הריסתו; אדריכלות 
כשווי בעתידם של שני בעשורים הראשונים למדינה והדיון התכנוני הע  ההסתדרותאדריכלות 

באדריכלות, באמנות  המקום הישראליהז'אנרים המרכזיים הללו; המהלך הדיאלקטי של המצאת 
 החורבהבישראל מראשיתה ועד ימינו; דימוי  הניצחון וההנצחהובעיצוב; העיסוק האדריכלי בתרבות 

-קשרי אמנות והעיסוק בסוגיות אדריכליות ארכיאולוגיות כמאבק אידאולוגי על הבעלות על המרחב;
  ועוד. אדריכלות בישראל;

 
 
 

Course name: Chapters in Architecture, Art and Design in Israel 
 
Hours: 2 
Credits: 2 
 
The aim of the course is to provide students with introductory chapters in Israeli visual and 

material  culture on a variety of manifestations, with emphasis on the relationships between 
historical and contemporary phenomenas in the fields of architecture, art and design (in its 
various aspects: graphic, industrial, landscape, as well as stage design, film, fashion and 

more), and to enrich them  with the historical and theoretical tools for identifying and 
analyzing issues of visual culture in the light of the shifts taking place in Israel in our time. 

 
Contents 
The main topics that will be taught in the course will be a series of thematic non-

choronolgical lectures: The permanent Emergency state of things in Israel and its influence on 
architectural and   spatial practice; Theory and practice of "The New Brutalism” in Europe 

and Israel after 1945, its ties to art and contemporary debates about its preservation or 
destruction; the tensions between the Architecture of the State and the Architecture of 

the “Histadrut "worker’s union; the dialectical process of Israeli place making in architecture, 
art and design; Architectural commemoration  
practices in Israel from its inception to the present; the Ruin image in Israeli architecture and 
its ties with archaeological issues dealing with permanent ideological struggles 

over territories; Art-architecture relations in Israel; and more. 
 
 

 


