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אמנות קשה שפה :מדוע איש אינו יכול לגלות לך מה באמת מבטאת דמות החיה ביצירה
שלפניך.
כדאי להיות יפה? מדוע יופי וסמליות אינם תמימים כפי שנדמה ,וכיצד נחשפת האג'נדה
הסמויה שלהם דווקא בייצוג האמנותי של חיות.
כבד ודידקטי או סתם מבולבל? אתגרים ביצירת אמנות מגויסת ,והקשיים המיוחדים
בהבעה אמנותית של חמלה ורצון טוב כלפי חיות.

מטרות הקורס
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למקם את העיסוק האמנותי בחיות במסגרת היבטים כלליים יותר של האמנות.
לחשוף את תפקודה של האמנות במחשבתנו על חיות ובמעשינו כלפיהן.
להצביע על חשיבותן של חיות בעולם דרך ייצוגן באמנות ודרך הדרתן ממנה.
לאמנים :לאפיין יתרונות וחסרונות של גיוס האמנות בכלל ולטובת חיות בפרט.
למורים :לפתח כלי עבודה בסיסיים להתייחסות לחיות במסגרת שיעורי אמנות.
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תוכנית המפגשים
 .1אמנות והפעלת כוח גופני
הקדמה :מבנה הקורס ומטלותיו.
תרגיל (אישי/קבוצתי)
 ציור/כתיבת מתווה למיזם בעל ערך אמנותי שייפסל משיקולים מוסריים. דיון :מה הפסדנו עקב פסילת המיזם והאם יש תחליפים קבילים למה שנפסל?סדנה עיונית
 הפעלת כוח גופני במישרין לעומת הפעלת כוח עקיפה. פגיעה בבני-אדם למטרות אמנותיות :מהקמת מונומנטים ועד למיצגים. פגיעה בחיות עבור האמנות ,ובמה היא שונה (ולרוב גדולה יותר) מן הפגיעה בבני-אדם. עימות הערכים בין הטוב והיפה ,וסוגיית האוטונומיה של האמנות.סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
 .2השימוש בזולת כסמל
תרגיל (אישי/קבוצתי)
 ציור/כתיבת מתווה לציור/צילום של חיה "בפני עצמה" ולא כסמל לתוכן זר. דיון :מהם הקשיים ביצירת דימוי כזה?סדנה עיונית
 מה מסמלים בני-אדם באמנות הפלסטית ,ומדוע נתפסים שימושים סמליים רבים בבני-אדםכפגיעה בתקינות הפוליטית?
 מה מסמלות חיות באמנות הפלסטית ,ומדוע השימוש הסמלי בחיות אינו נוטה לעורר כלהתנגדות?
 מה מסמלות חיות מתות ומעונות באמנות? על הניצול הסמלי כאימון לניצול ממשי.סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
 .3האסתטיזציה של הזולת
תרגיל (אישי/קבוצתי)
 ציור מתווה של חיה ממין דמיוני וקביעת תבחינים ליופי ולכיעור של חיות ממין זה. דיון :על מה מתבססים התבחינים ואילו תכונות נראות מתאימות לחיה היפה ולחיההמכוערת?
סדנה עיונית
 יופי וכיעור ביצורים חיים :עד כמה ניתן להפרידו ממשמעות ביולוגית וסמלית? יופי אנושי ויופי חייתי באמנות ,והזיקה בין היופי ובין מידות טובות ורעות. יופי אידיאלי ,יופי פרטי וכבוד כלפי המודל. הגוף כמושא להתעניינות אסתטית ועיונית :גופים כדגמים קישוטיים וכמושא לחקירהפורמליסטית.
סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
" .4חיות רעות"
תרגיל (אישי/קבוצתי)
 ציור מתווה של יצור-כלאיים דמיוני בין אדם וחיה ממין אחר. דיון :מה הרוויח והפסיד כל אחד מן הצדדים שהוכלאו מבחינת תדמיתו בעיני הצופה הסביר?סדנה עיונית
 החייתה (אנימליזציה) של בני-אדם כאמצעי לכיעורם ,להשמצתם ולשלילת כבודם. האם יש באמנות החייתה שמשמעותה חיובית? "חיות רעות" כישויות סמליות. האם יש באמנות חיות רעות (ואם כן ,כיצד קשור ייצוגן האמנותי ליחס אל החיות הממשיות)או שיש רק חייתיות רעה?
 -סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
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 .5אינטימיות
תרגיל (אישי)
 ציור הדדי בין משתתפי הקורס. דיון :מהו טיב התקשורת שנוצר בעת הציור בין "הציירים" וה"דוגמנים" ,ועד כמה הופעלושליטה ושיתוף-פעולה?
סדנה עיונית
 חיות כמודלים לא-צייתניים ושיטות להתגבר על כך. ציור חיות כמומחיות מיוחדת (ז'אנר) והשלכותיה של המומחיות על היכולת לייצגןבאינדיבידואלים.
 ייצוג חזותי של חיות כאינדיבידואלים וחשיבותו של הקשר האישי עמן בגישה זו לייצוגן.סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
 .6אמנות מגויסת
תרגיל (אישי/קבוצתי)
 ציור/כתיבת מתווה למיזם אמנותי שמטרתו לשפר את התנהגותם של בני-אדם כלפי חיותמסוימות.
 דיון :האם האפקטיביות המעשית של המיזם באה על חשבון ערכו האמנותי ,וכיצד אפשרלרכך את הסתירה?
סדנה עיונית
 אמנות מגויסת מטעם הממסד לעומת אמנות מגויסת למטרה חתרנית. חתרנות ודידקטיות הולכות יד ביד :מדוע קשה ליצור אמנות "גבוהה" חתרנית במיוחד. האם בעולם שנהוג בו ניצול חיות ממוסד נדונה אמנות חתרנית להיות שטחית ודידקטית?סיכום :בחינה מחדש של התרגיל; השלכות על יצירה ,על הוראה ועל צריכת אמנות.
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