
 

 

 35035 מספר הקורס:

 תרבות חזותית ולימודי מרחב שם הקורס:

  Visual Culture and Spatial Studies שם הקורס באנגלית:

 )חובה(  פרו"ס אופן הוראה:

 4 שעות שבועיות:

 4 נקודות זכות:

 מחקר וכתיבה בסביבה יוצרת דרישות קדם:

 

 תיאור הקורס: 

הקורס יעסוק בתנאים ההיסטוריים והמטריאליים שעמדו בבסיס דחיקתו של ההיגיון הלשוני, תלוי 

-הזמן הכרונולוגי והרציף, והחלפתו בפרדיגמה של חזות ומרחב, המאפשרת את קיומה של הבו

זמניות. מהלך זה של ִמרחּוב התרבות חולל שינוי יסודי בתחומים חזותיים מסורתיים: אמנות, 

, צילום, קולנוע, טלוויזיה, ארכיטקטורה ועוד, והביא לכינונם של תחומי מחקר חדשים, תיאטרון

הנקראים כיום "תרבות חזותית" או "לימודי מרחב". במהלך הקורס נסקור משטרי שיח חזותיים 

 20-בהקשרים היסטוריים שונים ונראה כיצד הכשירו ההתפתחויות בטכנולוגיית הִשעתוק במאה ה

פנה החזותי", ששינה שינוי גורף מושגים של מרחב, זמן וחומר, חוקי כלכלה ודפוסי את הקרקע ל"מ

תרבות. מפנה זה חולל תנאים חדשים של ייצוג וקליטה והביא לשינוי באופני התפיסה החושית 

 ולהיווצרותו של יחס חדש בין ראייה לדיבור, בין דימוי למילה.

 

The course will deal with the historical and material conditions underlying the movement of 

replacing the linguistic logic, dependent on chronological time, with a visual and spatial 

paradigm that enables the existence of simultaneity. This process of spatializing the culture 

has fundamentally altered traditional visual areas such as art, theatre, photography, cinema, 

television, architecture, etc. It has established new fields of research called today Visual 

Culture or Spatial Studies. During the course we will discuss various scopic regimes in 

different historical contexts. The course will show how new developments in the technology 

of reproduction in the 20th century have prepared for the Visual turning point, bringing forth 

a major change in concepts of space, time and matter, economy laws and cultural patterns, 

thus creating new relationships between vision and speech and between image and word.   

 

 מטרות הקורס: 

 הקניית כלים מתודולוגיים לניתוח ביקורתי של תרבות חזותית ולימודי מרחב .1

 (Scopic Regimesהיכרות עם תיאריות ומודלים של הבניית משטרי שיח חזותיים ) .2

 הקניית כלים סמיוטיים לניתוח תרבות חזותית ותרבות חומרית .3

הקניית כלים לניתוח פרדיגמות של ייצוג ודיון בדחיקתו של ההגיון הלשוני והחלפתו  .4
 בפרדיגמה של חזות

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מערך השיעורים:

  spatializing temporality: –. מרחוב התרבות 1

מזמן למרחב ולהיפך: שש מסת ן למרחב ולהיפך", בתוך דרור ק' לוי, "ההיעלמות הגדולה: מזמ

 . 52-13, עמ' 2011, תל אביב: רסלינג, בביקורת תרבות

 

  פרספקטיביזם קרטזיאני ומודל הראייה ברנסנס: .2

הקול והמבט בין חגי כנען, "הפילוסוף והחלון", בתוך ורד לב כנען ומיכל גרובר פרידלנדר )עורכות(, 

 .146-133, עמ'  2002, תל אביב: רסלינג קולנוע ואופרה, מיתוס ומשפטפילוסופיה וספרות, 

 

 (:scopic regimes. משטרי ראייה חזותיים )4-3

Martin Jay, "Scopic Regimes of Modernity", in Hal Foster (ed), Vision and Visuality, 

Bay Press, 1988, pp. 2-23   

 

  טכניקות של המתבונן: – 19 -. ארגון מחדש של הראייה במאה ה6-5

 :Jonathan Crary, Techniques of the Observerג'ונתן קריירי, "הטכניקות של המתבונן" מתוך 

On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge, Mass., 1991) 

 . 126-105, עמ' 2002)מאי(  5 המדרשהרוזלינד קראוס, "מרחבי השיח של הצילום,  

 

 . שורשי המודרנה: פרויקט הפסאז'ים של ולטר בנימין: 8-7

, תרגום: דוד זינגר, תל אביב: כרך ב: הרהוריםולטר בנימין, "האמנות בעידן השעתוק הטכני", בתוך 

 . 176-155, עמ' 1996הקיבוץ המאוחד, 

אביב: הקיבוץ , תרגום: דוד זינגר, תל כרך ב: הרהורים", בתוך 19-, "פריז, בירת המאה ה----

 .46-32, עמ' 1996המאוחד, 

 

 . זיכרון מודחק וחלל טראומטי:9

, "קונטרול", 02 בלוקזיכרון מודחק: הקומפלקס החינוכי של מייק קלי",  \אנתוני וידלר, "חלל עמוק 

 .53-44עמ' 

 

    הטרוטופיות: –מרחבי השיח  .10

, תרגום: אריאלה אזולאי, תל אביב: רסלינג, הטרוטופיהמישל פוקו, "על מרחבים אחרים", בתוך 

 . 19-7, עמ' 2003

 

 המסך, או הריקות כמסמן:. 11

מזמן למרחב דרור ק' לוי, "המסך, או הריקות כמסמן: התשוקה אל הממשי בשיח הבזות",  בתוך 

 . 84-53, עמ' 2011, תל אביב: רסלינג, ולהיפך: שש מסת בביקורת תרבות

 

 הטרנספורמציות של הדימוי בפוסטמודרני:  .12

המפנה התרבותי: מבחר מסות פרדריק ג'יימסון, "הטרנספורמציות של הדימוי בפוסטמודרני", בתוך 

, עמ' 2009תרגום: דליה טסלר, דרור ק' לוי, תל אביב: רסלינג,  ,1998-1983על הפוסט מודרני 

184-131 . 

 

 דיון מסכם.. 13
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