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סודות האומנות וקסמה 
מרצה: ד"ר רות דורות

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 11.30-10.00
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר       

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
שכיות חמדה מקיפות אותנו ומבצבצות מתוך מוזיאונים, בניני ציבור, פארקים, חללים סגורים ופתוחים. הסקרנות 

הטבעית והרצון לפענח את שרואות עינינו מעבר לפן הגלוי, מלווים אותנו משחר ההיסטוריה. צורך זה מחייב לרכוש 
כלים, כללים, חוקים ושליטה בשפת האומנות, שיסייעו בידנו לפענח את סודות האומנות ולהבין את הסובב אותנו. 

מגוון ההרצאות העשיר המלווה במצגות מרהיבות, יקנה מפתחות וכלים לפיענוח סודות האומנות וקיסמה.
                                     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-059-01

מנושאי הקורס:
•   מהאקרופוליס באתונה אל הבסטיליה בפריס

•   מכיכר הקונקורד בפריס אל כיכר הטיים בניו יורק

•   ארמונות ורסאי כמציאות וכמשל

•   הרומנטיקה בציור, בספרות ובמוזיקה

•   מוטיב הזמן באומנות

•   הספר בראי האומנות

•   פרחים באומנות

•   הדיוקן הזוגי 

•   "חוות החיות" בראי הציור

•   ארכיטקטורה במשיכת מכחול

•   ברצלונה עירו של גאודי

•   "מוזיאון - תיאטרון" דאלי בפיגרס

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו  
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23  ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-063-01

מנושאי הקורס:
•   שורשי המודרניזם במאה התשע עשרה

•   האימפרסיוניזם בציור, בשירה ובמוזיקה

•   ואן גוך אומן הרגש והנשמה

•   אדוארד מונק אומן המלנכוליה

•   פבלו פיקאסו והנשים בחייו

•   פול קלה וסודות אומנותו

•   דיוקן הילד על בדי הציירים

•   התמונה הקטנה שבתמונה הגדולה

•   אנדרטאות לשואה

•   מארק שאגאל והחוש השישי-ההומור

•   יעקב אגם-אומן הסגנון הקינטי

•   וינה עיר הדנובה הכחולה

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו       
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

סודות האומנות וקסמה 
מרצה: ד"ר רות דורות

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 11.30-10.00
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
שכיות חמדה מקיפות אותנו ומבצבצות מתוך מוזיאונים, בניני ציבור, פארקים, חללים סגורים ופתוחים. הסקרנות 

הטבעית והרצון לפענח את שרואות עינינו מעבר לפן הגלוי, מלווים אותנו משחר ההיסטוריה. צורך זה מחייב לרכוש 
כלים, כללים, חוקים ושליטה בשפת האומנות, שיסייעו בידנו לפענח את סודות האומנות ולהבין את הסובב אותנו. 

מגוון ההרצאות העשיר המלווה במצגות מרהיבות, יקנה מפתחות וכלים לפיענוח סודות האומנות וקיסמה.
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