
 דנה קולין שם המרצה:
 מספר הקורס: 

 תנועהו תודעהעיצוב דרך שם הקורס: 
 Design Through Mind & Movement שם הקורס באנגלית:

שו"תאופן הוראה: 
 4שעות שבועיות: 

 5.2נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 מטרת הקורס: 

שימוש בשיטת  באמצעותמערכות תנועה הקורס נתבונן ביחסי הגומלין בין עיצוב וחוויתי. במהלך  לימוד
ונשתמש בתרגול  ,מנקודת מבט אדריכלית התחומיםנחקור קונספטים המתקיימים בשני  .הפילאטיס

הקורס יחתור להעמיק את  .עיצובולתהליך ה םשל עקרונות פיזיקאלייככלי תומך להבנה  פילאטיסה
 .Mind- Body & Space ההבנה בקשרים שבין

קורס זה הוא הראשון מסוגו בפקולטה לעיצוב כשבבסיסו תנועה, חלל וגוף. דרך מחקר ודיון יילמדו 
 הסטודנטים לקשר בין עולמות התנועה והאדריכלות הן ברמה הפיזיקאלית והן ברמה הקונספטואלית. 

ברמה הפיזיקאלית הקורס המנתח את תנועת הגוף למרכיביה, כמו גם את תנועת הגוף ביחס 
למרחב. דרך תרגול, הרצאות ובניית מודלים פיזיים, מחקר, והמחשות, ייווצר החיבור בין הבנת כללי 

תנועה אנטומית והבנת עקרונות פיזיקאליים בסיסים עליהם מושתת תכנון נכון. דרך תרגול תנועה 
בתנאים פיזיים שונים, כדוגמא: חושך, חלל מוקטן, ותנאים אקוסטיים שונים, תינתן ההזדמנות 

לחקירה אמפירית בהשפעת המרחב על התחושה והרגש, כמו גם הבנת הקשר ההדוק בין המחשבה, 
מנגנוני התנועה והמרחב. הכלים אותם נחקור ובהם נשתמש בקורס הם: תרגול תנועה בחלל, יציאה 
מדפוסי תנועה מוכרים, יצירתיות, חקר חיבור אישי למרחב נתון והבנת המבנה האנטומי )שלד( של 

 האדם ומחבריו. 

ברמה הקונספטואלית ילמדו הסטודנטים לחדד יכולת התבוננות מרחיקת לכת, ויצירת הקשרים 

משמעותיים מעולמות שעל פניהם הם שונים בתכלית. הקניית יכולות אנליטיות אלו מהוות כלי 
 חשיבתי חשוב להזנה והעשרה של פרויקטים עתידיים. 

במקביל ילמדו הסטודנטים לקשר בין מפרקי הגוף ושימוש בטכניקות דומות למחברים בעולם 
האדריכלות. זאת, דרך בניית קולאז'ים תלת -ממדים הבוחנים עקרונות תנועה כדוגמת: שיווי משקל 
ותנועה מפרקית. כך יבחנו הסטודנטים בצורה מעשית את ההקבלה בין תנועה, עיצוב, ומכניקת גוף 

 האדם. 

 .שהם ממרכיבי הפילאטיס אמנות התרגול המנטאלי והפיסישלב את מפגש מ כל
(.מתאים גם לחסרי ניסיון תרגולי)



 תכנים:

כאנשים יצירתיים אנחנו מחפשים מקורות השראה לפני כל פרוייקט אותו אנו ניגשים לתכנן. המחקר 
המקדים כולל לימוד טכני/אינפורמטיבי ומקורות אחרים, כגון: ספר/סרט/תמונה/וכו׳. 

ככל שמקורות ההשראה שלנו רחבים ורחוקים מנושא הפרוייקט או תחום עיסוקנו, כך הקונספט ובעקבותיו 
התוצר יהיה מדוייק ויחודי. 

ה, צפיה, דיון וניתוח, בתהליך שכזה אנחנו איתהליך המחקר/למידה יכול להגיע בצורה אינטלקטואלית: קר
 רגשיתעליינו חושית,  ותפיעשמש חשיפה לחוויות ים ובחלק האנליטי של התודעה שלנו.ושחמשתמשים ב

 .מתהליך הלמידה י נפרדתלהן חלק בגם  ביתטיומדיט

נסו להזכר בדברים משמעותיים שעצבו את התודעה שלכם, האם הם הגיעו בעקבות משהו שקראתם או משהו 
 שחוויתם?

תרגיל +  , יצירת קולאז'ים תלת מימדיים הבוחנים עקרונות נלמדיםהאדריכלות םמעול מחקר תאורטימטלות: 
 מסכם. 

 :פירוט מפגשים

 .הקורסהצגת : 1מפגש
  .שיטת פילאטיסמהי  .א
מרחב ותנועה. גוף, מתחום העיצוב והאמנות העוסקים בתודעה,  פרויקטיםסקירה של  .ב
 .בשני מרחבים רחב /צפוף פילאטיסתרגול הכרות עם  .ג
 . על הגוף/ נפש בזמן התרגול דיון על השפעת המרחב  .ד

  :או עקרון המנוף תנועה מתוך יציבות: 2מפגש 
,הרצאה על השריר הרחב הבטני והבית בבורדו של רם קולהאאס  א.      
 Koolhaas Houselife )צפיה בחלק מסרטו.  )  ב.   
 להמחשת הנושא שהוצג.  פילאטיסתרגול   ג.   
 .למחקר נושאיחלוקת הוראות    ד.  

:דיוק בתנועה/ דינמיות מתפרצת: 3מפגש 
 זרמי המחשבה המצויים בפילאטיס מחול ואדריכלות. י נוהחסרונות של ש היתרונותהרצאה על  .א
((Mies vs. Zaha   
  .במרחב רועש ודומםתרגול פילאטיס   ב.     
דיון על ההקשר בין הדרישה הגופנית ליצירת מגוון ומקצב התנועות בתרגול לפרויקטים האדריכליים  ג.     

 .שהוצגו להקשרם לתנאי המרחב של התרגול  
תרגיל בית ע"י סטודנטים הצגת  ד.     

 :גוף שלם על מפרק הקרסול –ל י משקשיוו : 4מפגש 
 הרצאה על הקשר בין מבנה המפרק וסאנטיאגו קלאטרבה.  .א
 תרגול להמחשה  .ב
 ודיון תרגיל בית ע"י סטודנטים.  הצגה  .ג
נאדג'י ( –תחילת עבודה על קולאז' תלת מימדי שבוחן שיווי משקל )תרגיל הנלקח מלאזלו מאהלי  .ד

 : מפגש 5: שיווי משקל בלמים וזעזועים וגורדי שחקים על גלגלים
א.  הרצאה על שריר ושלד- מפרק הברך מלון האימפריאל של פראנק לויד רייט בטוקיו ומגדלי 

 התאומים.
   .תרגול להמחשת הנושא .ב
פיתוח קולאז' תלת מימד.  -עבודת סדנא המשך  .ג



. תנועה יפה וגם נכונה: 6מפגש 
 פירוק של שלושה תרגילי פילאטיס וירידה לעומק ההבחנה בתנועה נכונה.א.       
  .תרגול להמחשה  ב.     
 דרך הקולאז'.    םאסתטייהגשות סטודנטים של קולאז' תלת ממדי + דיון על ערכים   ג.     
למקצבים דוגמאות מעולם העיצוב חלוקת סטודנטים לשתי קבוצות לשם מחקר קצר תרגיל בית קצר:  ד.     

.ותנועות חלל של אסתטיקה קלאסית/ פוסט מודרנית 

מפגש 7: אסתטיקה בתנועה: פילאטיס קלאסי ופרופורציות קלאסיות.
 הרצאה: איך אנחנו חווים יופי וביטוי פרופורציות קלאסיות בעולם העיצוב  .א
  בהקשר לאסטתיקה קלאסית דיון מבוסס על התרגיל ביתו שיתוף ממצאים .ב
 . להמחשת מערכת תנועה קלאסית תרגול שיעור פילאטיס קלאסי מלא .ג

  . מפגש 8: ליניארי/ מעגלי או מה נדרש בכדי לצאת מתנועה מרכזית
א. הרצאה: מחול מודרני, אמנות מודרנית ואדריכלות פוסט מודרנית. יציאה מהמסגרת הישרה

 ג'יירוקינזיס. שיטת תרגול להמחשה פילאטיס בשילוב   .ב
 (Notes of Frank Gherryהקרנת סרט על פרנק גארי. ) .ג
פוסט מודרנית לאסתטיקהבהקשר  שיתוף ממצאים ודיון מבוסס על התרגיל בית .ד

 : מתיכהומתח : 9מפגש 
 .הרצאה: מתח כיוצר יציבות תנועתית בגוף ובאדריכלות .א
 תרגול להמחשת הנושא.  .ב
קולאז' הבוחן מתח וכח. מחקר בשיעור ודיון על  .ג
 תרגיל בית איסוף השראה וחומרים לקולאז'.  .ד

   :כל הכח נמצא בנשימה רגועה: 11מפגש 
 & Richard serra). ואיך זה עובד בגוף כח המינימליזם. מבט אדריכלי על כח ורוגעעל דיון הרצאה ו .א

Tadao Ando  ) 
. בחלל ריק ודומם בכמעט ללא תנועהתרגול כח  .ב
קולאז' על  ת סדנאעבוד .ג

: חן זיו. רקדנית/ מעצבת/ פסלת החוקרת תנועה וגוף. סדנא נע לגעת. מרצה אורח: 11מפגש 
דיון על תרגיל מסכם.  .ב

בהשפעת תנועה ותודעה, ככלים לפיתוח  ,לעיצובש אישי פירו : מסכם תרגיל: עבודה על 12מפגש 
יקט הסטודיו הסמסטריאלי. פרו  

: הגשה.13מפגש 

 שונות

מרכיבי הציון באחוזים:

31% פעילה נוכחות

  31%: מטלות שבועיות 

21%הגשות קולאז' תלת: 

21%: מסכםתרגיל 
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 חומר עזר: )יכול להיות אתר אינטרנט, כתב עת לא אקדמי וכו(

 

 הערות

 (  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל )שו"ת(, מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט1)
נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1לתחשיב נקודות הזכות )שעת שיעור = (  לפרט את חלוקת השעות כבסיס 2)

 נ"ז( 1.5= 
 (  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.3)
 (  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.4)
ל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר )שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי(, ( הנוסח המקוב5)

 שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.
 




