
שפת האמנות–האמנות כשפה 
אמנות היא אמצעי ביטוי של האמן באמצעות קריטריונים  . 1

.אסתטיים התלויים בזמן ובמקום

?האם כל אמצעי וכל חומר לגיטימיים באמנות–אמצעי •

?האם כל נושא וכל אופני הביטוי לגיטימיים באמנות? ביטוי למה–ביטוי •

?תפקידו בחברה/מהו מעמדו? מי מגדיר אותו? מיהו אמן–אמן • ?תפקידו בחברה/מהו מעמדו? מי מגדיר אותו? מיהו אמן–אמן •

האם כל אחד יכול  ? מי קובע אותם–)  אמות מידה(קריטריונים •
?ליצור לעצמו את הקריטריונים המתאימים לו

מי  ? האם יש מושגי יסוד אסתטיים–אסתטיקה תלוית זמן ומקום •
?ומהו אופיו של מקום" רוח הזמן"מהי ? קובע אותם



האמנות היא כלי תקשורת. 2
מניחה שלאמנות יש פן תקשורתי המעלה את  " אמנות היא שפה"ההגדרה •

כשם שהשפה המילולית  , על פי הגדרה זו. הצורך בלימוד השפה ומרכיבה
.כך גם האמנות, נרכשת בתהליך חינוכי

המסר  . להבעת מסר, אוצר המילים שאדם משתמש בהם לצרכיו–"שפה"•
:  המועבר או הנקלט יכול להתפרש בשתי רמות

בעל חיים יונק–"  שפן"; הגדרה מילונית ישריה ופשוטה–המובן 1.

פחדן" = שפן"–פרשנות /המשמעות2.

"שתי משמעויות עיקריות" שפה"למילה 
לשון1.

")שפת הים", "שפת מדרכה"כמו (גבול , קצה2.



האמנות כשפה

והיא מכילה גם  ,אימפרסיוניסטיתבהירות הצבעים ביצירה •
דבר זה נכון גם , של סזאן הטיפול בצבעאת האיפיונים של 

לגבי ציורים מאוחרים מתקופה זו בהם המוצקות הגושית 
, בהירה וקשת צבעיםנזנחת למען קונסטרוקציה רדודה 

בשלב , המייצגים את הגישה לאפקטים אימפרסיוניסטים בשלב , המייצגים את הגישה לאפקטים אימפרסיוניסטים
וצבעים נקיים   אימפסטונראה  הפוסט אימפרסיוניסטי

בקווי  בא הדבר לידי ביטוי  בפרופורציות. מהשפורפרת
הפרספקטיווה  ...צל–באור , בעיצוב הנפחי, המתאר
....  קוטעת את הפריים, פתוחה –הקומפוזיציה , שטוחה

'וכו



אמצעים  
אמנותיים

,  תפיסת חלל
פרספקטיבה

קומפוזיציה

טכניקה

מרקם 
טקסטורה

--

אמנותיים

צבע נקודת מבט

טקסטורה

אור וצל
קו וכתם



)מיחבר(קומפוזיציה 

:  הגדרה •
ארגון מרכיבים או  , ארגון האלמנטים ביצירה   

.חלקים ליחידה אחת



מ"ס 211*424 1311–1308"  מאסטה", די בואונינסנייה' דוצו



קומפוזיציה סימטרית ומאוזנת

כשחצייה הימני של היצירה וחצייה השמאלי •
איזון כזה מקנה  . מהווים העתקי מראה זה של זה

.לצופה תחושת נוחות ומעורר סימפטיה.לצופה תחושת נוחות ומעורר סימפטיה



דוגמא נוספת לקומפוזיציה  
ו'מדונה של דוצ :סימטרית ומאוזנת



1950קסון פולוק 'ג



במהלך העבודה  –קסון פולוק 'ג



דינמית, קומפוזיציה מקרית

ללא סדר או תכנון מוקדם  •
...תחושת אי נוחות, חוסר הבנה, מעורר מבוכה•



19-סוף המאה ה, רקדניות, אדגר דגה



1590" עקדת יצחק"יו 'קראווג



קומפוזיציה פתוחה

י "לעיתים הן נקטעות ע, כיוון הצורות כלפי חוץ•
)המסגרת(חיתוך הפריים , הפורמט

בהשראת , ספונטניות, נותן תחושה של רגע מקרי•
.הצילום.הצילום

.מתאים לאימפרסיוניסטים•



1430" מדונה והשר רולין" יאן ואן אייק 



קומפוזיציה סגורה

.  כיוון הצורות כלפי פנים והאלמנטים אינם קטועים•
.הכל ברור ולא מעורר תהיות ובודאי לא את הדמיון



" החירות מובילה את העם" דלקרוא 



קומפוזיציה דינאמית

יצירה שבה קווים אלכסונים או שבורים במיקום  •
קומפוזיציה זו יוצרת תנועה . האלמנטים שביצירה
.וחוסר שקט ביצירה



 ,)Raphael( רפאל

המדונה של החוחית עם  
1505, ישו ויוחנן



מונה ליזה, י'וינצ-ליאונרדו דה



פירמדלית/קומפוזיציה משולשת

מספקת צורת המשולש או הפירמידה  , בסיס מוצק•
מרבית מציורי  , תלת ממדי, שהיא גוף גאומטרי

.הרנסנס נוצרו על סמך מיחבר זה


