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מרצה: ד"ר רות דורות
הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 11:30-10:00.  עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 

תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(
במה יעסוק הקורס? 

נצא למסע וירטואלי קסום ב"מוזיאון תמונות בתערוכה". נערוך היכרות עם אומנים, נושאים, סוגיות מוכרות וחדשות 
בתחומי הציור, הפיסול והאדריכלות.  

מנושאי הקורס: 

סמסטר א'     מספר הקורס: 25-040-01

00   האם הבגד עושה את האדם?
00   פיטר ברויגל האב – צייר האיכרים

00   רמברנדט ואן ריין הפילוסוף
00   רמברנדט ואן ריין, היהודים והתנ"ך

00   דיוקן הילד באומנות
00   הדיוקן – ראי לנפש

00   דייגו ולאסקס – צייר החצר של מלך ספרד
00   ג'ורג סרה – "יום ראשון בפארק"

00   וינסנט ואן גוך – מהולנד לפרובנס
00   הסטודיו, האומן והמוזה

00   מבנים – מהפירמידה אל גורד השחקים
00   כובעים בתערוכה – מהצילינדר לכובע הטמבל

מועדי המפגשים: סמסטר א'- 21.10.20  ו  28.10.20  ו  4.11.20  ו  11.11.20  ו  18.11.20  ו  25.11.20  ו  2.12.20  ו  
9.12.20  ו  16.12.20  ו  23.12.20  ו  30.12.20  ו  6.1.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳

תמונות בתערוכה
מרצה: ד"ר רות דורות

מנושאי הקורס: 

סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-041-01

00   על גברים ונשים באומנות
00   הרומנטיקה – ציור, מוזיקה וספרות 
00   מוזיקה וכלי נגינה – צלילים וצבעים

00   על פרחים וניחוחות בצבע
00   בין עלי הספר

00   דיוקן עצמי תחת השפעה
00   הוא והיא - מרק שגאל

00   האימפרסיוניזם – ציור, שירה ומוזיקה
00   זיכרון ואומנות: על אנדרטאות והנצחה 

00   ניחוחות תל – אביב
00   יעקב אגם – אומנות קינטית

00   פבלו פיקאסו – האיש והאגדה
00   "של נעליך" – על נעליים באומנות

מועדי המפגשים: סמסטר ב'-  10.3.21  ו  17.3.21  ו 
7.4.21  ו  21.4.21  ו  28.4.21  ו  5.5.21  ו  12.5.21  ו

 19.5.21  ו  26.5.21  ו  2.6.21  ו  9.6.21  ו  16.6.21       

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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