
דיוקן

: דיוקן
.  צילום או פסל של אדם, הוא ציור) או פורטרט(דיוקן 

דיוקנאות מציגים לרוב את פלג הגוף העליון ובדרך  
מטרתם היא להציג את . כלל אינם מקושטים מאוד
ולעתים להוסיף לו אמירה  , החזות הכללית של האדם
.אומנותית לגבי אישיותו.אומנותית לגבי אישיותו

: דיוקן עצמי
היצירה מכונה דיוקן  , כאשר אדם יוצר דיוקן של עצמו

.עצמי



:ישנן דרכים שונות לייצוג דיוקן אדם

בתיאור נטורליסטי של תווי , על דרך האידיאליזציה
שיקוף  -תוך התבוננות לנפשו פנימה , הפנים
דיוקן יכול להיות . מיזגו וצביונו הנסתרים, אישיותו
לעומת  . או עונה על דרישות המזמין, סמלי, רשמי

דיוקן שבו ניכרת חירות האמן והוא משמש כבסיס דיוקן שבו ניכרת חירות האמן והוא משמש כבסיס 
ציור  . לניסויים של שפת האמנות כמו כל נושא אחר

או אמצעי  , דיוקן יכול להיות תחליף לצילום מדווח
.להבעת מצב אנושי



הדיוקן בתקופת  
דיוקן עצמי,  גיברטי הרנסנס

דיוקן עצמי, י'ליאונרדו דה וינצ

דיוקן פדריגו  , סקה' פיירו דלה פרנצ
ורעייתו, דה מונטפלטרו

בתקופת הרנסנס מתפתח ציור הדיוקן  
האצולה והבורגנות  . והדיוקן העצמי

מחפשים דרכים לתעד את עצמם ואת בני  
.משפחתם

פרט מתוך  , דיוקן עצמי, רפאל
".אסכולת אתונה"הציור 

דיוקן עצמי, י'ליאונרדו דה וינצ



:דיוקנאות
אולי הדיוקן המפורסם בתולדות  , 1503, המונה ליסה, י'לאונרדו דה וינצ

האמנות



:ניתוח יצירה בשלבים
?מהן השאלות המתעוררות לנוכח היצירה



פנים -מונה ליסה 



ידיים -מונה ליסה 



פרט מהנוף–מונה ליסה 





"  מונה ליסה"מרסל דושן 
1919









ראשים גרוטסקיים, י'וינצ-ליאונרדו דה



,  אק קלוז'צדיוקן עצמי של : מימין. שמן על בד, פרנסיס בייקוןדיוקן עצמי של : משמאל
.איירברש על בד



1506שמן על לוח , דיוקן אגנולו דוני, רפאל

אלו שאלות עולות לך •
במהלך ההתבוננות  

?ביצירה

איזה רושם מותיר אצלך   •
הסבר  ? האדם המצויר

?מה גורם לרושם זה

פרט בעזרת אלו אמצעים  • פרט בעזרת אלו אמצעים  •
אמנותיים יוצר רפאל את 

? הרושם שציינת



דוגמאות לדיוקנאות מפוסלים מרומא העתיקה

הקיסר מרקוס אורליוס: משמאל, הקיסר אוגוסטוס: מימין



:פסלי הנצחה/  20- המאה ה, דיקנאות מפוסלים ציבוריים

דיוקנאות ארבעה מנשיאי : הר רשמור
, לינקולן(ב חצובים בצלע הר "ארה

)וושינגטון, פרסון'ג, רוזוולט

באתר הנצחה   אברהם לינקולןפסל דיוקנו של 
. לזכרו בוושינגטון



דיוקן  : 20- המאה ה, לוסיאן פרויד
המלכה אליזבט



:דיוקנאות עצמיים
:אלברכט דירר כילד צעיר וכאדם מבוגר) 16-המאה ה(  הגרמניצייר הרנסנס 



.כאיש צעיר וכאדם מבוגר עם המכחולים והפלטה שלו) 17 -המאה ה(רמברנדט הצייר ההולנדי 





.פרט, פורטרט עצמי, רמברנדט



) :19 -המאה ה(ואן גוך , הצייר ההולנדי המפורסם הנוסף





בדיוקן עצמי ובדיוקן משפחתי) 20-המאה ה(הציירת המקסיכנית פרידה קאלו 



.איגון שילה: משמאל, הנרי מטיס: מימין



, דיוקן עצמי, ראובן
.שמן על בד

,  כהן-מיכאל סגן
טכניקה  , דיוקן עצמי
.מעורבת


