מערכת קורסים .תכנית התואר השני במדיניות ובתיאוריה של האמנויות .בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
שנה א

סמסטר א
יום ד
בית הנסן

סמסטר ב
יום ה
קמפוס חדש

מבוא למחשבת האמנות העכשווית א ,ד"ר שאול סתר 2 ,נ"ז

המוזיאון בין היסטוריה
לתיאוריה בישראל/פלסטין
ד"ר טל בן צבי 2 ,נ"ז

יום ד
בית הנסן

סובייקט המסך,
ד"ר יצחק בנימיני 2 ,נ"ז

10.00-11.30

יום ה
קמפוס חדש

מבוא למחשבת האמנות העכשווית ב ,ד"ר שאול סתר 2 ,נ"ז
סדנה רעיונית באוצרות וביקורת א ,ד"ר
רועי ברנד ,ד"ר שאול סתר

10.00-11.30

מבוא לאמנות ואוצרות עכשווית א ,נירית נלסון 2 ,נ"ז

מעשה האוצרות  -אוצרים מתחלפים

11.30-13:00

מבוא לאמנות ואוצרות עכשווית ב ,נירית נלסון 2 ,נ"ז
11.30-13:00

הפסקה

הפסקה
13:00-14:00

הפסקה

הפסקה
13:00-14:00

מעשה האוצרות  -אוצרים מתחלפים  4נ"ז

מבוא למוזיאולוגיה ,ד"ר שמואל מאירי 2 ,נ"ז

14.00-15.30

14.00-15.30

סמינר בחירה ,פנומנולוגיה ואמנות,
פרופ' דרור פימנטל 4 ,נ"ז

סמינר בחירה ,אמנות ,עיצוב
והבניית זהות לאומית  ,ד"ר דליה
מרקוביץ 4 ,נ"ז

סדנה רעיונית באוצרות וביקורת א ,ד"ר
רועי ברנד ,ד"ר שאול סתר 6 ,נ"ז

מתולדות האמנות לביקורת התרבות החזותית ,ד"ר נעמי מאירי דן 2 ,נ"ז
15.30-17.00

שנה ב

15.30-17.00

סמסטר א
יום ד
בית הנסן

סמסטר ב
יום ה
קמפוס חדש
10.00-11.30

10.00-11.30

פרויקט גמר -תערוכה דה פקטו ,אילנית קונופני 6 ,נ"ז

סדנה רעיונית באוצרות וביקורת ב ,ד"ר טל בן צבי ,ד"ר
שאול סתר

הפסקה

הפסקה

11:30-13:00

פרויקט גיליון ,ארנה קזין 6 ,נ"ז
פרויקט גמר -תערוכה דה פקטו ,אילנית קונופני 6 ,נ"ז

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

יום ד
בית הנסן

הפסקה
13:00-14:00

סמינר בחירה
סמינר בחירה
הריסות :מלנכוליה ,פנטזיה ופוליטיקה לפרש קולנוע :בין דימוי לטקסט
פרופ' אשר סלה 4 ,נ"ז
ד"ר אריאל הנדל 4 ,נ"ז

סדנה רעיונית באוצרות וביקורת ב ,ד"ר טל בן צבי ,ד"ר
שאול סתר 6 ,נ"ז

14:00-15:30

סמינר בחירה
שאלה על אמנות  -אמנות השאלה
ד"ר ליאת פרידמן 4 ,נ"ז

15:30-17:00

סמינר בחירה
שישים לשישים ,או
פוסטמודרניזם במבט היסטורי,
ד"ר אריק גלסנר  4 ,נ"ז

15:30-17:00

הפסקה
17:00-17:30

הפסקה
17:00-17:30

סדנת תזה ,פרופ' דרור פימנטל ,ללא נ"ז
17:30-19:00

סדנת תזה ,ד"ר ליאת פרידמן ,ללא נ"ז
17:30-19:00

יום ה
קמפוס חדש

