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ב-1968- ג'ון בלדסרי קבע כי  "אמנות היא יצירה לעין וניתן רק לרמוז עליה באמצעות מילים".  משפט זה הוא חלק מפסקה שרשם על בד קנבס, כלומר חלק מציור שכותרתו "מהו ציור". ביצירה זו המחיש בלסדרי את המורכבות  בהגדרת המושג אמנות .

 
מושג הוא רעיון, או עקרון מופשט שאנו תופסים בשכלנו ומשמעותו מקובלת על הכלל. רכישת מושגים מקובלים על הכלל היא  חלק בסיסי בלימוד שפה וכך גם לגבי שפת האמנות ולגבי השפה בה מנתחים ומתייחסים ליצירות אמנות. לעיתים קרובות אנו משתמשים במושגים מבלי שפירושם ושורשיהם נהירים לנו ולכן גם הייחוס שלהם יכול להיות שגוי. במילים אחרות, מבלי שיהיה לנו מושג מה משמעותם הנכונה.   השימוש במושג אוונגרד, לדוגמא, נפוץ למדי אך לעיתים קרובות משוייך לאדם, לאירוע או ליצירה שאינם זכאים לו.

 מושגים אחרים המרכזיים לתחום האמנות וחשובים להבנתה, זרים לנו.

הקורס יכלול סדרת הרצאות על מושגים באמנות ואופן ביטויים ע"י יוצרים עכשוויים המבקשים להאיר מושגים או ליצור איתם דיאלוג ולבחון את תקפותם.

קורס מתוקשב כן/לא

התפלגות הציון הסופי: א. מטלות ביניים (מהות המטלה וחלקה באחוזים)
התפלגות הציון הסופי: ב. מטלות סוף הקורס
הציון מורכב מנוכחות, מהשתתפות בזמן המפגשים ומרפרט במהלך הקורס 

ביבליוגרפיה: 
א. חובה (יש לציין מפורשות, גם במקרים שבהם הקורס הועבר בשנים קודמות בבצלאל, מה הם הספרים שאותם הספרייה מתבקשת להזמין. בשל ריבוי הקורסים ומיעוט התקציבים, אין לסמן יותר מחמישה ספרי חובה בכל אחת מן הרשימות. לפני פתיחת שנת הלימודים, על המורה לבדוק שהספרים נמצאים ושמורים במידת הצורך).
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כתובת המורה (דוא"ל)




In 1966-68 John Baldessari made a painting "what is art" that included this sentence and a short phrase in which he puts the answer: "Art is a creation for the eye and can only be hinted at with words". In this piece, now at the MoMA collection, Baldessari demonstrates the complexity of the definition of art.

A term (mode of expression) is an idea or abstract principal we understand and accept its meaning and manifestation. Absorbing the common expressions and concepts in a field is a basic feature for acquiring a language including the art language in which we relate to and analyze art works. Frequently we use phrases or idioms without being aware of their exact meaning and source. For instance the use of the phrase "avant-garde" is prevalent but time and again is miss-used. There is lack of knowledge in reference to other important terms and expressions that are essential to the understanding of art.   

During this course we will acquire those necessary terms and notions used in the art discourse and their reflection in contemporary art. In addition we will discuss artists who are in dialogue with those ideas constantly testing their relevance. 




