לוח שעות שנתי  -תשפ"ב  -אמנות
סמסטר א'

26.8.21
גרסה 5
8-10

8 - 10
10-12

12 - 14

10 - 12
11-12
10 - 11

12-13

14 - 16
13-14

15-16

14-15

16 - 18
16-18
16-17

יסודות הרישום  -אסד עזי

יסודות הפיסול -פרופ' פיליפ רנצר

סדנא בינתחומית -ב-ג פרופ' פיליפ רנצר

צילום מתקדמים (סטודיו) ב-ג  -פרופ' פסי גירש

צילום ג'-פרופ' פסי גירש

ציור ב' -מר אסד עזי

יום ראשון

18 - 20
19-20
18-19

יסודות המדיה  -אנדי גור

שו"ת הבית הים תיכוני  -ד"ר רון פוקס
יסודות הצילום  -גב' אנה ים
הדפס  -פרופ' שרון פוליאקין
וידיאו מתחילים  -גב' טליה הופמן

ציור ג' -פרופ' שרון פוליאקין

יום שני

ממקום לפעולה  -ד"ר טליה הופמן
מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

יום שלישי

חובה עכשווית ב' :מושגי יסוד
בפילוסופיה ופסיכואנליזה בראי
האמנות העכשווית  -מר אסי
משולם

סמינר ב"א אמנות הפסיפס -פרופ' עדי ארליך
יסודות הצילום  -מר שי איגנץ

יסודות הרישום  -פרופ' פיליפ רנצר
מיצג Performance -
אמנות חיה עכשווית  -רותי סלע

תערוכות ומעגלי שיח
(פורום ב"א)  -אסי משולם

ציור ב'  -מיכאל חלאק
וידיאו מתקדמים – פיתוח מעשי ורעיוני במדיום הוידיאו -
גב' רותי סלע

אמנות ארכיטיפית  -מר אסי משולם

דיווה! נשים במוסיקה פופולרית
(באנגלית)  -ד"ר אביגיל ווד
מבוא לאמנות ימי הביניים
חובה עכשווית א':מבוא לאמנות
עכשווית  -אסי משולם

יסודות המדיה  -ליהי חן

יום רביעי

רישום ב'  -פרופ' איצ'ה גולומבק

פיסול ב' -פרופ' איצה גולומבק

קרמיקה  -מר אורן ארבל

סדנת פרויקטים  -גב' ליהי חן

סמינר ב"א אמנות ובדיה בצילום ארץ הקודש במאה ה - 19-ד"ר אמנ מעין פנר
יסודות המדיה  -פרופ' איה בן רון

יסודות הפיסול  -שרון גלזברג
מדיה דיגיטלית מתקדמים -פרופ' איה בן רון

יום חמישי

סמינר תיאוריה וביקורת- MFA-
גב' טליה הופמן
סמינר ב"א אמנות בישראל  -ד"ר ניסים גל

פיסול ג' -פרופ' איצ'ה גולומבק
ליווי עבודת הסטודיו  -גב' טליה
פורום  -M.F.Aפרופ' שרון פוליאקין
הופמן
שו"ת ייצוג המרחב הציבורי כפרקטיקה אמנותית  -נעמה וילוז'ני

שימו לב  ,ייתכנו שינויים במערכת השעות ובהיצע הקורסים

קורס מתקושב  -חובה בשנה א'  :אוריינות אקדמית  2 ,שש"ס  2 ,נ"ז

סמינר מ"א תולדות
האמנות

תולדות האמנות

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

M.F.A

קורסים משותפים
לביה"ס לאמנויות

קורסי דרך הרוח  /נופי ידע
מומלצים
שיעור בחירה מומלץ כללי

לוח שעות שנתי  -תשפ"ב  -אמנות
סמסטר ב'

26.8.21
גרסה 5
8-10

8 - 10
10-12

10 - 12
11-12
10 - 11

12 - 14
12-13

14 - 16
13-14

15-16

14-15

16 - 18
16-18
16-17

18 - 20
19-20
18-19

יסודות הפיסול -פרופ' פיליפ רנצר

יסודות הרישום  -אסד עזי

יסודות המדיה  -אנדי גור

יום ראשון

צילום מתקדמים (סטודיו) ב-ג  -פרופ' פסי גירש
ציור ב' -מר אסד עזי

סדנא בינתחומית -ב-ג פרופ' פיליפ רנצר
צילום ג'-פרופ' פסי גירש

שו"ת ארכיטקטורה באיטליה במאות  - 15-17ד"ר רון פוקס
יסודות הצילום  -גב' אנה ים
הדפס  -פרופ' שרון פוליאקין

אמנות פלסטינית וחברה  -מיכאל חלאק
ציור ג' -פרופ' שרון פוליאקין

יום שני

וידיאו מתחילים  -גב' טליה הופמן

ממקום לפעולה  -ד"ר טליה הופמן

מבוא לאמנות הרנסנס

שו"ת ירושלים בימי הביניים  -ד"ר גיל פישהוף

יום שלישי

שו"ת אמנות הקבורה בעולם ההלניסטי -פרופ' עדי ארליך

יסודות הרישום  -פרופ' פיליפ רנצר

יסודות הצילום  -מר שי איגנץ

מיצג Performance -
אמנות חיה עכשווית  -רותי סלע

ציור ב'  -מיכאל חלאק

תערוכות ומעגלי שיח
(פורום ב"א)  -שי איגנץ

וידיאו מתקדמים – פיתוח מעשי ורעיוני במדיום הוידיאו -
תרגול  -גב' רותי סלע -

אמנות ארכיטיפית  -מר אסי משולם

שו"ת הרנסנס בצפון אירופה  -ד"ר יוחאי רוזן
חובה עכשווית ג':אמנות"-ומה
תעשה עם זה אחר כך?"  -ליהי
חן

יום רביעי

יסודות המדיה  -ליהי חן
רישום ב'  -פרופ' איצ'ה גולומבק

פיסול ב' -פרופ' איצ'ה גולומבק

קרמיקה  -מר אורן ארבל

סדנת פרויקטים  -מר אסי משולם

סמינר ב"א שוטטות במרחה העירוני :היבטים מגדריים בתרבות חזותית  -ד"ר
מבוא לאמנות מודרנית  -ד"ר רוני תורן סבג
נעמה וילוז'ני
יסודות המדיה  -פרופ' איה בן רון
יסודות הפיסול  -שרון גלזברג
מדיה דיגיטלית מתקדמים -פרופ' איה בן רון
פיסול ג' -פרופ' איצ'ה גולומבק

יום חמישי
סמינר ב"א רמברנדט  -ד"ר יוחאי רוזן
סמינר תיאוריה וביקורת  -גב'
טליה הופמן

שימו לב  ,ייתכנו שינויים במערכת השעות ובהיצע הקורסים

פורום  -M.F.Aפרופ' שרון פוליאקין

סמינר מ"א תולדות
האמנות

תולדות האמנות

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

M.F.A

קורס מתקושב  -חובה בשנה א'  :אוריינות אקדמית  2 ,שש"ס  2 ,נ"ז

קורסים משותפים
לביה"ס לאמנויות

קורסי דרך הרוח  /נופי ידע
מומלצים
שיעור בחירה מומלץ כללי

לוח שעות שנתי  -תשפ"ב  -אמנות
סמסטר קיץ

18.8.21
גרסה 3
8-10

8 - 10
10-12

10 - 12
11-12
10 - 11

12 - 14
12-13

14 - 16
13-14

14-15

15-16

16 - 18
16-18
16-17

18 - 20
19-20
18-19

יום ראשון

יום שני

פסיכופתולוגיה -

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

שימו לב  ,ייתכנו שינויים במערכת השעות
קורסי פסיכולוגיה

סמינר מ"א תולדות
האמנות

תולדות האמנות

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

M.F.A

חובה עכשווית

קורסים משותפים לביה"ס
לאמנויות

