יום שישי
מבט על
יצירות מופת
(יום ו׳)
¶
הרצאה וסיור מודרך בתערוכות
המוזיאון ובאוספיו

ימי שיש י
קורס שנתי  8 /מפגשי 
ם

13:00-10:00
קורס 701

סדרת מפגשים הדנה ביצירות מופת
בתרבות המערבית .בכל מפגש נבחן יצירת
מופת אחת ,החל מימי הביניים והרנסנס
ועד האמנות המודרנית והעכשווית.
במסגרת הקורס נכיר עבודות שהשפיעו על
התרבות בכלל ועל האמנות בפרט ,נערוך
הקבלות תרבותיות בין תקופות ,ננתח
סמלים וסגנון ,נתעמק בעולמם האישי
והציבורי של האמנים ,נבחן באילו אופנים
השפיעה כל יצירת מופת על האמנות שבאה
אחריה ובאיזה אופן הטביעה את חותמה גם
על אמנים עתידיים.

24.11.17
22.12.17
19.1.18
23.2.18
16.3.18
20.4.18
11.5.18
8.6.18

פול גוגן :חיזיון לאחר הדרשה
(ענת דנון סיוון)
פיטר פול רובנס :טבח התמימים
(יונתן הירשפלד)
דוויין הנסון :לקוחה בסופר
(קארין עדן)
טרייסי אמין :המיטה שלי
(קארין עדן)
לוטה לזרשטיין :ערב מעל
פוטסדאם (רעות נתיבי)
טינו סגל :ההתקדמות הזאת
(קארין עדן)
ז'אן פוקה :דיפטיך מלון
(יונתן הירשפלד)
דוריס סלסדו :שיבולת
(גלית לנדאו־אפשטיין)
		

		

יום שישי

טרמינל
סיורי
גלריות
וירטואליים
בזמן אמת
¶
הרצאה באולם הרצאות

ימי שיש י
קורס שנתי  8 /מפגשי 
ם

¶
שכר לימוד
שכר לימוד רגיל
הרשמה מוקדמת
הרשמה מאוחרת

780
820

זכאי הנחות
הרשמה מוקדמת
הרשמה מאוחרת

705
740

סדרה ייחודית המאפשרת הצצה אל מיטב
התערוכות וירידי האמנות הנערכים
בה־בעת בערים מרכזיות בעולם .מתוך
אולם ההרצאות נצא בכל מפגש לסיור בין
הגלריות הבולטות בבירות האמנות הבין־
לאומיות :ברלין ,לונדון ,לוס אנג'לס ועוד.
במסגרת המפגשים נסייר גם במוקדים
מרוחקים אחרים ,כגון ניו דלהי ,יוהנסבורג
ועוד .הסיורים יונחו על ידי מיטב המרצים
והאוצרים ויכללו הסברים מרתקים על
אודות העבודות המרכזיות המוצגות בכל
תערוכה או פסטיבל אמנות ,אופן תלייתן,
הרעיון האוצרותי העומד במרכז התצוגה
והמגמות הבולטות בזירת האמנות היום.
בכל מפגש נצפה בשלט רַחַק במספר
תערוכות או פסטיבלים.

להרשמה03-607-7090 :

הקורס מתקיים בימי שלישי ,רביעי,
חמישי ושישי; בכל יום תוכנית שונה

12

11:30-10:00
קורס 702

13

24.11.17
22.12.17
26.1.18
9.2.18
9.3.18
20.4.18
18.5.18
15.6.18

בריסל (רותי דירקטור)
בייג'ינג (ד"ר אילת זהר)
ניו דלהי (רותם רוף)
אמסטרדם והאג
(ד"ר דורון לוריא)
מוסקבה (טינו מושקוביץ)
ברלין (רותם רוף)
לוס אנג'לס (שגיא רפאל)
יוהנסבורג וקייפטאון
(רותי דירקטור)

¶
שכר לימוד
שכר לימוד רגיל
זכאי הנחות
מפגש חד פעמי (על בסיס מקום פנוי)

להרשמה03-607-7090 :

440
360
65

