
 
 

 
 

 דוד פאר שם מרצה:
 מספר הקורס: 

 פיסולשם הקורס: 

 sculpture שם הקורס באנגלית:
 

 שיעורים פרונטאליים ועבודה מעשיתאופן הוראה: 
 4שעות שבועיות: 

 2.5נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
בפיסול  הקורס מבוסס על רפרטואר קלאסי  ומתייחס לתובנות הנגזרות מהאופן בו ניתן ליצורמטרת הקורס: 

בכלל ובתלת ממד בפרט. התהליכים השונים המובנים בתוך הקורס מאפשרים חשיבה יוצרת, מניפולציה בצורה 
ונפח, ושפת ביטוי המתייחסת לנושא. בקורס זה הנושא המרכזי הוא גוף האדם והעבודות מתייחסות למשמעות 

 הגוף בחומר, צורה ונפח.
 

The course is based on the classical repertoire and relates to insights derived 
on how to create a sculpture in general and in particular - three dimensions. The different Processes 
in the course allow creative thinking, manipulating shape and volume, and language of expression 
that relates to the subject. 
In this course, the main theme is the human body and the works relate to the meaning of the body 
through material, shape and volume. 

 
 

  תכנים:
 א. הצגת אמן / פסל

 מבוא לתחילת שיעור.   
 . הרצאה/ הצגת עבודות של אמן פסל כבסיס עיוני להכרת הפיסול.1   
 ומהווה חומר רקע להמשך. ההרצאה מלווה במצגת או סרטון ווידאו 2   

 הלימוד בסמסטר.       
 . דיון קצר על האמן, תפישתו, תקופתו וההשלכות הנובעות מיצירתו.3   
 יסודות ובסיס במהות הפיסול הפלסטיב. 

 גוף האדם.נושא מרכזי: 
 . הרצאה מנחה בנושא פרופורציות גוף האדם.1
 )חומר( על פי הגדרות והתייחסות להיבטים בסיסיים,  . עבודה בחימר2

 על פי משקל עקרונות הרישום והציור, למהות התפישה בתלת ממד כגון:    
 עקרונות העברת מידע לחומר. .1

 טיפול בממד העומק והקצרה. .2

 הבנה ויסודות הטיפול בתבליט. .3

 מיקום )גובה עיניים( ביחס לאובייקט. .4

 ובייקט.תפישה מרחבית תלת ממדית של א .5

 הכנת קו מתאר. .6

 טיפול בנפח. .7

 גריעה. .8

 טיפול ברבעים. .9



 
 

 
 

 הגדרה של מבטים )חזית, פרופיל( .11

 עבודות בחימר, בסדר גודל של מודלים קטנים,  שתיים או שלושבפועל יוכנו     
 אשר ייושמו ברובם ע"י עבודה עם מודל לאורך שלושה מפגשים עוקבים.    

 ה באובייקטים שנוצרו.. תהליך לימוד ואינטרפרטציה להפשט3
 . ציפוי העבודות בחומרים שונים.4
 בחירה של עבודה אחת לתרגום בחומרים ופרופורציות בהתאמה. - עבודה סופית. 5

 העבודה תמומש בחומרים זמינים מהסדנה או חומרים אחרים                           
 כללית על כל מקבץ המכונות  ומימושם יעשה בסדנת המודלים ה                          
 והטכנולוגיה הקיימת בסדנה.                             

                        
 ביקור בבית יציקה, תהליך יציקת מתכות )בעיקר ברונזה( על כל – טכניקות יציקהג. 

 שלביו, בנוסף ביקור בבית יציקה המתמחה ביציקת חול )למוצרים                              
 בעלי זווית חליצה(.                             

 
 השלמה תיאורטית ומעשית בטכניקות שונות בפיסול העכשווי, – טכניקות וחומריםד. 

 של חומרים קונבנציונלים כמו: גבס, תחבושות גבס,  תוך ניצול מרבי                                
 מלט, פוליאסטר, נייר, ברזל, עץ ועוד.                                

                                 

 מטלות: 

  – פירוט מפגשים
 .הסבר על הקורס + הרצאה על מבנה גוף האדם......... 1מפגש 
 1מודל .......2מפגש 
 2מודל .......3מפגש 
 3.מודל ......4מפגש 
 .......עבודה מעשית5מפגש 
 .......ביקור בבית היציקה6מפגש 
 .....עבודה מעשית7-14מפגש 

 
 שונות

 
 תהליכי יצור של יציקה תלת ממדית ויציקת חול. –: מפגש בבית היציקה סיור לימודי מחוץ למכון

 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 5%נוכחות 

  25% תרגילים

 71% –עבודה 
 

 חובהנוכחות: 
 ביבליוגרפיה: 

 .1991אביב, -/פייר רסטני/ספריית הפועלים/מוזיאון תלדני קרוון
 אביב.-/פייר רסטני/ספריית הפועלים/מוזיאון תלמנשה קדישמן

 .1987אביב,-/מאה שנה להולדתו/מוזיאון תלאלכסנדר ארכיפנקו
 .1986אביב, -/מוזיאון תל/אוסף ריקליסמגמות באמנות המופשט הגיאומטרי

 .1988/פיסול חילוני/אדם ברוך/הקיבוץ המאוחד,יחיאל שמי
 .1986/הוצאת כתר ירושלים, אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול

 .1986/מרדכי עומר/הקיבוץ המאוחד/כתר ירושלים, יצחק דנציגר

Sculpture - The Adventure of Modern Sculoture in thenineteenth and Twentieth 
centuries/Taschen/Koln, 1996. 
Richard Long/R.H.Fuchs/Thames and Hudson/London, 1986. 



 
 

 
 

Roy Lichtenstein 1970-1980/Electa/Firenze,1981. 
Tony Cragg/XLIII Biennale di Venezia/The British Council, 1988. 
Christo/Marina Vaizey/Academy Editions/London, 1991. 
George Segal/Sam Hunter/Rizzoli/New York, 1989. 
Antonio Canova/Marsilio/Venezia, 1992. 
Anish Kapoor/XLIV Biennale di Venezia/The British Council,1990. 
Eduardo Chillida/XLIV Edizioni Biennale/Fabbri Editori,1990. 
Mario Merz/Danilo Eccher/Hopefulmonster Editore/Torino, 1995. 
Richard Deacon/Phaidon/London,1995. 
Antony Gormley/Phaidon/London,1995. 
Niki de Saint Phalle/Il Giardino dei Tarocchi/Charta/Milano,1997. 
Alberto Viani/Olivetti/Electa/Milano, 1990. 
Arturo Martini/Electa/milano, 1991. 
Jannis Kounellis/Fabbri Editori/Bompiani/Sonzogno/Etae S.p.A.1989. 
Europa Oggi/Prato/Electa/milano, 1988. 
On The Edge/Dannheisser Collection/Robert Storr/The Museum of Modern Art/New – york. 
Auguste Rodin/Sculptures and Drawings/Taschen/Germany, 1994. 
Brancusi/Arnoldo Mondadori Editore/Milano, 1986. 
Pop Art/Tilman osterwold/Taschen/Koln,1991. 
 

 
 
 
 

 ניתן למצוא על פי רשימה זו חומר נוסף באינטרנט. להלן שמות אמנים נוספים
 מומלצים :

Dale Chihuy                      Clas Oldenburg             Philip King 
Fernando Botero              John Chamberlain        Sol Lewitt 
Robert Smithson              Louise Nevelson           Richard Serra 
Miro                                   Fernandez Arman         Robert Smithson 
Picasso                              Takis                              Joseph Beuys 
David Mach                  Henri Moore                Magdalena Abakanowicz 
Alexander Calder              Jean Arp                 Isamu Noguchi 
Louise Bourgeois              Arnaldo Pomodoro        Julio Gonzalez 
Jean Tinguely                    David Smith                   Michael Gross 
Enzo Cucchi                       Anthony Caro 

 

 

 


