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"שירת הניבלונגן באבן": האומה הגרמנית ממציאה את המיתוס גותי22.03.17

אבירים מפתים ועלמות בוכיות: מסע חצרוני לאורך הריין 29.03.17

05.04.17)Naumburg( עולם הרגש: פסלי המייסדים בקתדרלה של נאומבורג

ההיסטוריה על-פי דיסני: מסקסוניה להוליווד19.04.17

26.04.17)Fritz Lang( מקסמי שווא: "הניבלונגן," סרטו של פריץ לאנג

הפרלרים )Parler(: משפחת הבנאים שעיצבה את אירופה03.05.17

בין שתי ערים: עלייתן של פראג ווינה, הבירות של המאה ה-10.05.1714

מגדלים פורחים באוויר: בין הקתדרלות של גרמניה ומנהטן17.05.17

אפוקליפסה  עכשיו: יום הדין האחרון בשערי הקתדרלה24.05.17

תוקפנות חזותית, או: מדוע אנו צרכני אלימות?07.06.17

14.06.17
העין והרחם: הצצה בגופה של  הקדוֹשה, מהמאה ה-14 ועד לבובות 

אנטומיות במאה ה-19

הענק מברמן: פסלי הקולוסוס רולנד )Roland( ורובוטים אחרים21.06.17

להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

סיפורים גותיים
זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים 

אל המאה ה-20 
פרופ׳ אסף פינקוס, הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ

רגשיות חסרת מעצורים, אקספרסיביות אותנטית, 
ברוטאליות וריאליזם בלתי מתפשר, הן מהקלישאות 

הנפוצות לתיאור האמנות הגותית במרחב דובר 
הגרמנית במאות ה־15-13. אולם האם מושגים 

אלו משקפים את התרבות בתוכה נוצרה האמנות? 
בסדרת ההרצאות נבחן כיצד  זהות אישית וחברתית 

מצאה ביטוי בפיסול ובציור הגותי כפנטזיה של נראות 
ורגש מתוך שתי נקודות מבט: האחת – זו של ימי־

הביניים, בה הוגדרה הפנטזיה האמנותית כמושתתת 
על הטעיה שעודדה ספקולציות ללא גבולות; והשנייה 

– זו של הרומנטיקה והלאומיות הגרמנית המודרנית 
שהפכו את הדמויות המצוירות והמפוסלות לגיבורי 

תרבות לאומיים. 



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב 

לשנה(  ₪ 600( שוחר   ¨  | לשנה(   ₪ 500( זוג   ¨  | לשנה(   ₪ 300( יחיד  חבר   ¨

¨ שוחר זוגי )1,000 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב, ת"ד 39655 תל־אביב 6139601  ̈

חנייה: 

נא  וייז.  ג'ורג'  ובחניון  סמולרש  שבאודיטוריום  בחניון   ,50% של  בהנחה  לחנות,  ניתן 

להזין מספר מכונית:  
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 להרשמה ולפרטים נוספים: 
Agoda.tau@gmail.com :טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294 | דוא״ל

טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

סיפורים גותיים: זהות, רגש ופנטזיה 
בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20 
פרופ׳ אסף פינקוס, הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ


