יום שישי

מסעות
¶

17.11.17

29.12.17
26.1.18

הרצאה באולם הרצאות
11:30-10:00
קורס 703

23.2.18

אי אפשר לצאת למסע ולהישאר במקום.
בין אם המסע הוא פיזי ובין אם נפשי,
המסע מזמן הזדמנות לצאת מהמוכר והידוע
למרחבים לא נודעים .סדרת הרצאות
העוסקת במסעות אמנותיים — מסעות
היסטוריים ,מסעות לערים אמיתיות ,מסעות
למרחבים מדומיינים ,מסעות התבגרות.
בכל הרצאה נעמוד על מסע מסוג שונה,
בין המסע הפיזי כהווייתו לבין תפיסתו
כמטאפורה למסעות החיים.

23.3.18

ימי שיש י
קורס שנתי  8 /מפגשי 
ם

27.4.18
25.5.18
29.6.18

קניבלים ומפלצות אדם :מסעות
פנטסטיים ברנסנס ובבארוק
(ד"ר גיא טל)
על מסעות אוריינטליים :אמנות
במעבר המאה (נועה רוזנברג)
הפנטומים :מסע בעקבות
שרידי הדיקטטורות
(פרופ׳ דנה אריאלי)
בין רומא לסנטיאגו דה 			
קומפוסטלה :על עולי רגל ,דרכים 		
ויעדים (ד"ר נעמי מאירי דן)
מסע התבגרות :על סרטי נעורים 		
(ד"ר פבלו אוטין)
התלוש :מסעו של היהודי הנודד 		
(דלית מתתיהו)
מסעות אל הירח (שגיא רפאל)
על האמנים ההולכים
(רותי דירקטור)

יום שישי

ארוטיקה,
מיניות
ותשוקה
באמנות
¶

הרצאה וסיור מודרך בתערוכות
המוזיאון ובאוספיו

ימי שישי
קורס שנתי  8 /מפגשים
מרצה :יונתן הירשפלד

¶
440
360
65

להרשמה03-607-7090 :
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¶
שכר לימוד
שכר לימוד רגיל
זכאי הנחות
מפגש חד פעמי (על בסיס מקום פנוי)

להרשמה03-607-7090 :

סדרת מפגשים הסוקרת את המופעים של
תשוקה מינית לאורך תולדות האמנות.
נתבונן בתפקידים השונים שזו מילאה,
וביחס המשתנה לגוף האנושי בתקופות או
בתרבויות שונות .מאידך ,נעסוק גם בחוט
הרצוף המשותף לתרבויות ולעולמות שונים
בהתייחס לארוטיקה ולמיניות .בסדרה
זו נלמד להכיר את הפן הדתי ,הפוליטי
והפסיכולוגי של התשוקה ,ואת חגיגת
ביטוייה האסתטיים.

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

13:00-10:00
קורס 704

 9.3.18המאה ה־ :19מהעירום של גויה
ועד הטאבו של קורבה
 13.4.18מודרניזם :מהארוס של פיקאסו
ועד הצינה המינית של וורהול
 18.5.18אמנות עכשווית :על
פרובוקטיביות אצל ג׳ף קונץ,
ג׳ון קארין ורבים אחרים
 22.6.18האמנות הישראלית :מהתשוקה
של ליליין ועד הגופניות של
משה גרשוני

15

 3.11.17קלאסיקה :מהפורנוגרפיה
היוונית לבתי הבושת של פומפיי
 1.12.17רנסנס :מהארוטיקה של בוטיצ׳לי
ועד ההומוסקסואליות של
מיכלאנג׳לו
 5.1.18הבארוק :מהארוס של קרוואג'יו
ועד האקסטזה של ברניני
 2.2.18הרוקוקו :סקס כחתרנות פוליטית

משה גרשוני ,מה יהיה?1987 ,

440
360
65

