תשפ"ג  -ימי ראשון ,קמפוס ירושלים  MFAתואר שני באמנויות*
*קורסים בימי ראשון ילמדו בקמפוס הראשי ירושלים ,קורסים בימי שני ילמדו בזום באנגלית
סמסטר א

סמסטר ב

שנים א ,ב

יום א

יום א

14:00 -12:30

קורס בחירה ( 2נ”ז)
איך מזהים יצירת אמנות – ד"ר אהד זהבי

סמינר חובה שנה ב' ( 4נ"ז שנתי)
כתיבת עבודה מסכמת על תערוכת הגמר -הנחייה אישית:
ד"ר רועי ברנד
פגישות אישיות יתואמו בהמשך

14:00 –12:00

16:00 – 14:30

סמינר חובה שנה ב' ( 4נ"ז שנתי )
כתיבת עבודה מסכמת על תערוכת הגמר -הנחייה אישית:
ד"ר רועי ברנד
קורסי בחירה
הוליווד שעל הנילוס  -תמות מרכזיות בקולנוע המצרי
איל שגיא ביזאווי

16:00 - 14:30

אמנות עכשווית וחברה
ד"ר שרה בנינגה

18:00- 16:30

אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית)
רוואן שארף

18:00 -16:30

אני ,את.ה ,זה
ד"ר ליאת פרידמן

יום ו' ,ת"א
12:00– 10:30

סדנאות רב תחומיות  *2לשנים א'  +ב' ( 4נ”ז שנתי)
מועדים ושעות יתפרסמו בהמשך.
הסדנאות תתקיימנה בסמסטר ב' בימים שאינם מתקיימים בהם
קורסים קבועים.

אמנות בקונטקסט (מיקום משתנה יועבר במייל)
נירית נלסון

תשפ"ג  -ימי שני ,בזום באנגלית  MFAתואר שני באמנויות*

*קורסים בימי ראשון ילמדו בקמפוס הראשי ירושלים ,קורסים בימי שני ילמדו בזום באנגלית

שנים א ,ב
14:00-12:00

סמסטר א

סמסטר ב

יום ב

יום א

ביום א'
סמינר חובה שנה ב' ( 4נ"ז שנתי )
כתיבת עבודה מסכמת על תערוכת הגמר -הנחייה אישית:
ד"ר רועי ברנד

סמינר חובה שנה ב' ( 4נ"ז שנתי)
כתיבת עבודה מסכמת על תערוכת הגמר -הנחייה אישית
ד"ר רועי ברנד  //פגישות אישיות

Elective courses in English in Zoom
15:30 -14:00

Contemporary Art in the Middle East
Mitra Abbaspour

17:30 - 16:00

Art and Utility: the aesthetics of social change
Sara Reisman

19:30- 18:00

סדנאות רב תחומיות  *2לשנים א'  +ב' ( 1נ”ז שנתי)
*מועדים ושעות יפורסמו בהמשך .הסדנאות תתקיימנה בסמסטר ב'
בימים שאינם מתקיימים בהם קורסים קבועים.

More-than-human perspectives and tentacular thinking
Vanina Saracino

תשפ"ג  -ימי חמישי ,תל אביב  MFA -תואר שני באמנויות
סמסטר א

סמסטר ב

שנים א,ב
11:30 - 10:00

12:00 – 10:00

יום ה

יום ה

"קובייה לבנה" -פרופ' דור גז ,הדס מאור

"קובייה לבנה" -פרופ' דור גז ,הדס מאור

חובה שנה א' ( 5נ”ז שנתי)

חובה שנה א' ( 5נ"ז שנתי)

----------------------------

-------------------

סטודיו שנה ב'  -גלעד רטמן

סטודיו שנה ב'  -גלעד רטמן –

חובה שנה ב' ( 2נ”ז שנתי)

חובה שנה ב' ( 2נ”ז שנתי)
סדנא מעשית מרוכזת פרטים בהמשך

14:00 – 12:00

הנחיות אישיות – שנה א' ושנה ב ' -שנתי ( 4נ"ז שנתי)

הנחיות אישיות – שנה א' ושנה ב' -שנתי ( 4נ"ז שנתי)

16:30 – 14:30

סטודיו שנה א'  -פרופ’ יהודית סספורט ושרון יערי

סטודיו שנה א'  -פרופ’ יהודית סספורט ושרון יערי

חובה שנה א' ( 4נ”ז שנתי)

חובה שנה א' ( 4נ"ז שנתי)
 1600 – 14:30פרויקט גמר שנה ב' – תהליכי הצבה וגיבוש אוצרותי
פרופ' דור גז הדס מאור
חובה שנה ב' ( 2נ"ז סמסטריאלי)

19:00 – 17:30
או
19:30 – 18:00
יעודכן בלוז שבועי

סדנה רב תחומית  1עוטף סלמה קולוקוויום

סדנה רב תחומית  1עוטף סלמה ,קולוקוויום

פרופ' דור גז ( 1נ”ז שנתי)

פרופ' דור גז ( 1נ”ז שנתי)

חובה לשנה א' ושנה ב'

חובה לשנה א' ושנה ב'

