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שם ומספר הקורס :זהות וחוויה יהודית במוסיקה
ובספרות במאה ה 19-וה)47-723-01( 20-
מרצה :פרופ' יהודית פריגישי
סוג הקורס :סמינר

שנת לימודים :תשע"ט
סמסטר :ב
היקף שעות4 :

מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
קורס זה יחקור יצירות אמנות שנוצרו באירופה באוירה התרבותית אחרי תקופת הנאורות.
הקרוס יתמקד בחויה יחודית :תחושת חוסר הבית.
תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הקורס בנוי סביב יצירה מרכזית :סימפוניה מס 3 .בלה מינור מאת פליקס מנדלסון אופ56 .
ה"סקוטית" .יצירה זו עשירה בסימבוליזם ,אסוציאציות ודימויים ספרותיים ולכן ייערך ניתוח
מקיף והיא תשמש כמסגרת לקורס כולו .בהשראת יצירה זו ינותחו בקורס מבחר יצירות
ספרותיות ומוסיקליות ,תוך חזרה לשאלה :באיזה אופן ,אם בכלל ,ניתן לדבר על תחושת או
תודעת "חוסר הבית" כחויה יהודית?" הקורס יכלול נושאים בהיסטוריה חברתית (כגון
“פולמוס וגנר") ,מוסיקה עממית (שירי אשכנז) ,ספרות רומנטית (כגון
וואקנרודר) ,ספרות ומוסיקה של המאה ה( 20-פאול צלאן וגיורגי ליגטי).
מהלך השיעורים :הרצאה ,דיון ,רפרטים/מצגות
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעור
1-3

קריאה נדרשת
נושא השיעור
סימפוניה מס3 .
הנרטיב של חסר הבית:
בלה מינור מאת
סימפוניה מס 3 .בלה
פליקס מנדלסון,
מינור מאת פליקס
Todd,
מנדלסון אופ56 .
ה"סקוטית" :ניתוח מעמיק Botstein,

הערות

1

4-5

6-9

10-12

13-14

ראה
עם התרחבות לספרות
ביבליוגרפיה
הקונטקסט :אנטישמיותAtir, Botstein, ,
מוסיקה יהודית מסורתיתHa-Cohen, ,
Frigyesi,
והרעיון של דת ואמנות
Wackenroder,
במוסיקה ובספרות
ראה
רומנטיות
ביבליוגרפיה
Celan,
זהות וחוויה יהודית
Schultz,
בספרות :ניתוח של
פרקים מכתיבות של פאול Sebald,
Fikowski
צלאן ,או ברונו שולץ או
ראה
ו .ג .זבאלד
ביבליוגרפיה
Ligeti,
זהות וחוויה יהודית
מוסיקה של המאה הLobanova, :20-
Varnai,
גיורגי ליגטי
ראה
ביבליוגרפיה
מצגות ודיוני פרויקטים
וסיכום

חובות הקורס:
דרישות קדם:
הקורס פתוח לסטודנטים ,תארים שני ושלישי
חובות  /דרישות  /מטלות:




השתתפות פעילה בדיון משך השיעורים
מחקר אישי  /עצמאי המוצג בפגישות אישיות עם המרצה
פרזנטציה ו/או הגשת פרויקט בכתב

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):



השתתפות 50%
מחקר ,מפגשים ,פרזנטציה ו/או הגשת פרויקט בכתב 50%

ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים :אין
חומר מחייב למבחנים:
2
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