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שם הקורס (עברית) אמנות בקונטקסט

שם הקורס (אנגלית) Art in context

שם המרצה (עברית ואנגלית) נירית נלסון    Nirith Nelson

סוג הקורס (שיעור חובה, שיעור בחירה מבואי, שיעור בחירה מתקדם, שיעור בחירה כפול,
פרוסמינר, סמינר)

היקף (שנתי, סמסטריאלי) ונ"ז

יום ושעה יום ו' 10:30-12:00

תמצית הקורס (100-80 מלים. ניתן להציג חלוקה על פי שיעורים)

האמן הצרפתי דניאל בורן העמיד באחד מכתביו את יצירת האמנות אל מול פרוסת לחם:
אם נמקם יצירת אמנות במאפייה, היא לא תשנה את הפונקציה של המקום ולעולם לא תהפוך לפרוסת לחם. לעומתה, אם נציג פרוסת לחם בחלל תצוגה היא עשויה להפוך ליצירת אמנות, לפחות למשך התערוכה.

בקורס נתבונן ונדון במערכות יחסים כמו אלה שבין יצירת אמנות לסביבת התצוגה (מוזיאון, גלריה, חלל אלטרנטיבי, מרחב ציבורי, מרחב פרטי), בין יצירת אמנות אחת לרעותה (שיקולי תצוגה, שיח בין יצירות האמנות המחלקות מרחב משותף), בין היצירה לתערוכה (לקונספט הכללי) ובין היצירה לטקסט שנכתב עליה (טקסט קיר, טקסט בקטלוג –פרשנות; עתונות - ביקורת)

הקורס יתקיים בימי שישי בתל אביב ויכלול בעיקר סיורי גלריות, מוזיאונים וחללים אלטרנטיביים. כמו כן יתקיימו מספר מפגשים בבניין לימודי תואר שני של בצלאל, ברחוב סלמה, בתל  אביב.   

קורס מתוקשב כן/לא

התפלגות הציון הסופי: א. מטלות ביניים (מהות המטלה וחלקה באחוזים)
התפלגות הציון הסופי: ב. מטלות סוף הקורס
הציון מורכב מנוכחות, השתתפות בזמן המפגשים, מעבודה בע"פ במהלך הקורס ומעבודה כתובה שתוגש בתום הסמסטר

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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עזרים

שעות קבלה (אפשר להוסיף: בתיאום מראש)

כתובת המורה (דוא"ל)



The French artist Daniel Buren wrote in 1996:

 "Placing/exhibiting a work of art in a baker's will no way change the function of the aforementioned baker's, which will never change the work of art into a bit of bread either.

Placing/exhibiting a bit of bread in a museum will in no way change the function of the aforementioned museum, but the later will change the bit of bread into a work of art, at least for the duration of its exhibition".

During this course we will discuss and analyse the complex relationship of an art work to the space in which it is exhibited (museum, gallery, alternative space, public or private areas etc.), to adjacent art works exhibited in the show (display considerations, the dialogue between the various art works in the exhibition) the relationship between the art show and the text (wall text, the interpretation presented in the catalogue essay, general concept of the show, media coverage, criticism etc.). 

The course will include mainly gallery tours in Tel-Aviv on Friday mornings as well as tours in alternative spaces. Several classes will take place in the Bezalel building for MFA studies in Tel Aviv, Salame st. 

