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מוזיאון תל אביב לאמנות

קורס רב־תחומי
בין פסיכולוגיה ,למיתולוגיה,
שירה ,זן ,תורת הארכיטיפים,
אמנות פלסטית ,מוזיקה
וקולנוע

14.10.16
—
פרק ראשון:
“אורפיאוס בגן” או
“יום הולדת לאירוס”
—

אהבה בראי המיתולוגיה ,הפילוסופיה ,האמנויות
והפסיכולוגיה.
שלושה פרקים על אהבה ,אמנויות ותהליך היצירה.
בעקבות המיתולוגיה ,הספרות ,המוזיקה ,האמנות,
הפילוסופיה והפסיכולוגיה.
יצירות ויוצרים:
קולנוע :אלמודובר (דבר אליה)
מוזיקה :מונטוורדי (אורפיאוס)
פילוסופיה :אפלטון (המשתה) ,ושפינוזה
תאטרון :שייקספיר (רומיאו ויוליה)
פסיכולוגיה :קריאה חדשה בפרויד
אמנות פלסטית :מיכלאנג'לו ,רודן ,קלימט

4.11.16
—
פרק שני:
“אהבתה
של דונה פלור”
—

על אהבה ,בגידה ופנטזיה.

מחבר הסדרה ומרצה:
ישראל בר־כוכב
ימי שישי 12:30–11:00 /
אולם קאופמן

9.12.16
—
פרק שלישי:
שירת הטרובדור
—

על חידת האהבה וגורלה בראי היצירה של
טרובדורים ,שאנסונרים ,ומשוררים.
יצירות ויוצרים:
לאונרד כהן (שירו של המאסטר,
אשתי הצוענייה)
בוב דילן (שרה)
ננה מושקורי ודה פלוריאן (על עונג האהבה)
ז'ק ברל (אל תעזביני)
מוסטקי (חירות ואהבה)
אדית פיאף (מילורד)

20.1.17
—
פרק רביעי:
אביב וגעגוע
—

"אפריל הוא האכזר בחודשיםְ ,מ ַצ ֵּמ ַח  /לילכים
מערב  /זיכרון ותשוקה,
ֵ
מתוך הארץ המתה,
מעורר  /שורשים קהים בגשם של אביב".



(ת.ס .אליוט ,א רץ השממ ה ,תרגם :אורי ברנשטיין)

פריחה ,תשוקה ,געגוע ויצירה (יחסי גומלין).
מחזור החיים במיתולוגיה ,בשירה הסינית ,היפנית,
ההודית ,בפילוסופיה הסינית ובאמנות.

יצירות ויוצרים:
מקרא :שיר השירים ,קהלת
אמנות :ברניני (סנטה תרזה מאווילה)
ספרות :עגנון (בדמי ימיה) ,אמאדו (דונה פלור
ושני בעליה)
שירה :ארכילוכוס ,ד'אנדרדה (שירי אהבה מברזיל),
נרודה ,פנחס שדה (שירי אהבה)

יצירות ויוצרים:
מיתולוגיה :פרספוני
אמנות :בוטיצ'לי (פרימוורה)
שירה :לי באי ,דו פו ,באשו ,שירה הודית–טמילית
מוזיקה :הפאדו של ליסבון

17.2.17
—
פרק חמישי:
“כל חלומות העולם” –
חלק א‘
—

"אני הנני כלום ,פשוט כלום  /וחוץ מזה קיימים בי
כל חלומות העולם" (פרננדו פסואה)
"יותר חשוב לחלום מאשר לעשות" (בורחס)
מבט חדש על הקשר בין חלום ליצירה ,בשני חלקים.
בין הנושאים :חלום ומשמעות כמרכיבים בתהליך
היצירה ,ה"צל״ בתהליך היצירה ,היוצר כ"זיקית",
תורת ההתבוננות וההרהור ,הפסיכולוגיה של החלום,
החלום ביצירה — משירה ועד אמנות וקולנוע.

5.5.17
—
פרק שביעי:
“בין הכחול לצהוב”

בין "הים העתיק שלנו" ל"חולמים בליל גשם":
מסע קצר אל קסם היצירה לאורו של הים התיכון.
יצירות ויוצרים:
אמנות :ואן גוך ,סזאן ,מאטיס.
שירה :ענק כחול עיניים :שלושה קוסמים
טורקיים :חיכמת ,אהיין ,מולדור;
איטליה :סנגווינטי; ספרד :לורקה; ליאמסרס;
יוון :קוואפיס; ילקוט קטן של שירה עברית.
מוזיקה :כרתים :קסילוריס,
קורסיקה :מזמורים לים ולהרים.
ספרות :קאמי ,טאהר בן ג'לון ,ארי דה לוקה

יצירות ויוצרים:
שירה :פרננדו פסואה ,גאורג טראקל ,דוד פוגל.
פסיכולוגיה :פרויד ,יונג ,אקזיסטנציאליזם
וגשטלט.
ספרות :בורחס ,מארקס ,עמוס עוז.
אמנות :קרוואג'יו ,ואן גוך ,מגריט ,שאגאל.
קולנוע :קוראסאווה (חלומות).

10.3.17
—
פרק שישי:
“כל חלומות העולם” –
חלק ב‘
—

2.6.17
—
פרק שמיני:
“השיר על האדמה”,
אובדן ויצירה
—

"הוריי הולידוני למשחק היפהפה של החיים ...
בגדתי ,לא הייתי מאושר" (בורחס)
"לכל אדם בית עלמין קטן על לוח ליבו" (רומן רולן)
הניסיון להתמודד עם האובדן מלווה תמיד את
עבודתו של האמן .אם יעלה בידו הוא יפיק ממנו בכוח
היצירה את התוצרים המופלאים .הטרנספורמציה של
האובדן קשורה לתהליך היצירה והשינוי באמנויות
ובפסיכולוגיה.
יצירות ויוצרים:

אמנות :אדוארד מונק.
ספרות :אמילי ברונטה (אנקת גבהים).
שירה :לי באי ,פוגל ,רביקוביץ' ,אלן גינזברג,
סילביה פלאת' ,אלחנדרה פיסרניק.
מוזיקה :באך (מתיאוס פאסיון) ,שוברט (רביעיית
המוות והנערה) ,מאהלר (השיר על הארץ).
ספרות :קלריס ליספקטור.

נפש
ויצירה*

קורס רב־תחומי
בין פסיכולוגיה ,למיתולוגיה,
שירה ,זן ,תורת הארכיטיפים,
אמנות פלסטית ,מוזיקה
וקולנוע

מחיר הסדרה₪ 520 :
לחברי המוזיאון₪ 400 :
סטודנטים₪ 440 :
לפרטים ולהרשמה
03-607-7070

