
  דן-נעמי מאירי "רד
1 א, וע"תששיעור חובה מחלקתי, , תולדות הארכיטקטורה

  
  וע"שנת הלימודים תש –פרשיית לימודים 

  

  הביניים-א: העת העתיקה וימי תולדות הארכיטקטורה

 דן-נעמי מאירי "רד
  

History of Architecture 1: Ancient and Medieval 

Dr. Naomi Meiri-Dann 

  

  נ"ז 1סמסטר א, קורס חובה מחלקתי (ארכיטקטורה, שנה א), 

  18:00-16:30יום א, 

  

  ומטרותיו רסתמצית הקו

למאה מאז המאה החמישית לפנה"ס ועד  המערבית אדריכלותקורס זה יוקדש לעיון בתולדות ה

הביניים (האדריכלות -יכלות של ימי: האדריכלות היוונית, האדריכלות הרומית והאדר14- ה

מוקדמת, האדריכלות הביזנטית, האדריכלות הרומנסקית והאדריכלות הגותית). הדיון -הנוצרית

הן דריכלות כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האכרונולוגי במהותו, כאשר  יהיה

לנסיבות, למהלכים ולהלכי הרוח התקופתיים הן לאדריכלות העבר ולמבנים קיימים. לאירועים, 

לשון אחר, היצירה האדריכלית תנותח בהקשרים השונים (פיזיים, חברתיים וכלכליים, 

דיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים) שבהם נעשתה ושאליהם נועדה, טכנולוגיים ומדעיים, מ

  מזה, וכחוליה בשרשרת של תולדות האדריכלות, מזה. 

את הקורס כולו יפתח דיון כללי במהותם של לימודי תולדות הארכיטקטורה במסגרת של 

  לימודי ארכיטקטורה (באקדמיה לאמנות ועיצוב).

פניית מבט ליצירות אדריכלות מן העת החדשה (ואף הדיון בכל אחד מהפרקים ייחתם בה

הפרק האמור. מטרתו של מהלך זה היא להציג את מעשה ן זו העכשווית) השואבות השראה מ

האדריכלות כמי שמושפע מהמורשת האדריכלית (של העבר) והשיח האדריכלי (של ההווה), מחד 

  מאידך גיסא.  גיסא, ומשפיע על מהלכים אדריכליים ותרבותיים (של העתיד),

חד מהפרקים לדיון כרונולוגי, ינוצל כל א-יההיסטורלצד העובדה שהקורס מחויב להיבט 

(למשל:  ללימוד תולדות הארכיטקטורה, בפרט, והתרבות החזותית, בכלל בסוגיה מהותית כלשהי

ה יחסי גומלין בין אדריכלות לאמנות, מזה, ובין אדריכלות למרחב הבנוי/ הנופי, מזה; פונקצי

  וסמל; מסורת וחידוש).
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עיקרה של ביבליוגרפיית החובה מושתת על התייחסות לתופעות תרבותיות  מן הטעם הזה

רחבות, הנגזרות מן העיון בכל אחד מן הפרקים ההיסטוריים. ביבליוגרפיית הרשות, לעומתה, 

  מספקת הרחבה לדיון ההיסטורי עצמו.

 תובפריטי ביבליוגרפיי גובה במצגותסילבוס מפורט יפורסם באתר המלווה את הקורס וי

  .החובה

  

  .)קורס(הנחיות לשימוש באתר יינתנו במהלך ה קורס מתוקשב

  : חובהנוכחות

  , המבוסס על ההרצאות ועל ביבליוגרפיית החובהסמסטרהמבחן בסוף : הציון

  

  רשימת השיעורים המשוערת

  (שיעור אחד)אדריכל, אדריכלות ותולדות האדריכלות  – מבוא

  )יעוריםש 4( יווניתלות אדריכ

 וביחסי גומלין בין אדריכלות לאמנות דיון במהותה של "קלאסיקה" –המקדש   .א

נוי ו/או ביחסי גומלין בין אדריכלות למרחב ה – והסטאדיון המתחם המקודש, התיאטרון  .ב

 המרחב הנופי

  שיעורים) 4( אדריכלות רומית

 בשדה הטכנולוגיה ובשדה העיצוב מסורת וחידוש – המקדש  .א

 הסטאדיון והסירקוסהתיאטרון והאמפיתיאטרון,   .ב

 פונקציה וסמל; גלובלי, לוקלי וגלוקלי – קשת הניצחון  .ג

  יעורים)ש 4( הביניים- אדריכלות ימי

 תפקיד ותפקוד; מקור ומקוריות –הבזיליקה הנוצרית המוקדמת   .א

  יחסי גומלין בין אדריכלות, אמנות ופולחן – הכנסייה הביזנטיתהמבנה המרכזני ו  .ב

 מסורת וחידושקהלי יעד שונים; מבנה אחד ל –הרגל הרומנסקית -כנסיית עולי  .ג

 יצירת אמנות כוללת; גותיקה כ"קלאסיקה" –הקתדרלה הגותית   .ד

  

  חובה (לפי סדר ההידרשות אליה במהלך הקורס) –ביבליוגרפיה 

  רייך),  ר. :והוסיף מבוא, הערות, איורים ומפתחותתרגם ( על אודות האדריכלותויטרוביוס, 

  ).1פריט ביבליוגרפי מס' ראו אתר הקורס: ( 1997 דביר,: אביב-לת   

  ללמוד מלאס וגאס: הסימבוליזם הנשכח של הצורהבראון, ס. אייזנאוור, -ר. ונטורי, ד. סקוט

  ראו אתר ( 2008 בבל, :אביב- תל ),'(תרגם: א. אלכסנדרוביץ )1977, 1972( הארכיטקטונית    

  ).2פריט ביבליוגרפי מס' הקורס:    

  : ראו אתר הקורס( 2005 : רסלינג,אביב-תל ) (תרגם: ד. משעני)1984, 1967( מות המחברר. בארת, 

  ).3יבליוגרפי מס' ב פריט   

  היער"י "ורוח האומה מרחפת על פנ: 3-4, יחידות אירופה ערש הלאומיותוסרמן, ה. בן אהרון, ה. 

  ראו אתר הקורס: ( 1990האוניברסיטה הפתוחה, אביב: - תל, דויד פרידריך צייר קספרה   

  ).4' מס ריט ביבליוגרפיפ   
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  בהתאם לסדר הכרונולוגי הפנימי)והכלל אל הפרט מן (רשות  – ביבליוגרפיה

  כללי

  .1981עם עובד, : אביב-תל (תרגמו: ח. עדיני, ח. קלעי) )1972, 1950( קורות האמנותא.ה. גומבריך, 
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