
 שנה"ל תשע"ד

 -סמינר מחלקתי 

 ארכאית.אלמנטים תיאטרלים ביצוג של כלי נשק בסוף התקופה ה

 דר' יעל יונג, האוניברסיטה העברית

 .16:00בשעה  136-במרץ, יום שני, אולם הסנאט, חדר  11

  

 -סמינר מחלקתי 

תתקיים שיחה בין האמן שמעון פינטו לבין פרופ' חביבה פדיה ופרופ'  16:00בשעה  2014במרץ  24בתאריך 

חיים מאור אודות מקורות יצירתו ומשמעויותיה. השיחה תתקיים במסגרת הסמינר המחלקתי של המחלקה 

  הזמנה לסמינר. 2מנויות באולם רותם, בניין מנהל תלמידים על שם זלוטובסקי, קומה לא

  

 -סמינר מחלקתי 

Capturing the Contemporaryמדיה-: אסתטיקה של ריאליזם בעידן הניו 

 גב' ניעה ארליך, אוניברסיטת אדינבורו.

 . 16:00בשעה  136-לישי, אולם הסנאט, חדר באפריל, יום ש 29

  

  -תערוכה 

 בפברואר תפתח בגלריה בסנאט תערוכת יחיד של שמעון פינטו "תפילת מדבר".  6

 הזמנה לתערוכה

 במקביל תפתח ב'הבאר' תערוכה של צילומים של נופי באר שבע.

 

  -כנס 

 הכנס השנתי של אגודת אימגו ללימודי ימי הביניים וראשית העת החדשה יתקיים השנה תחת הכותרת:

East and West in Medieval and Early Modern Art 

Keynote lecture: Prof. Alexander Nagel, IFA, New York University 

 .26בינואר, יום חמישי, אולם כנסם א', בניין  9

 IMAGO invitation.pdf 

IMAGO program.pdf 

  

  

http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/שמעון%20פינטו%20תפילת%20המדבר%20סמינר%20מחלקתי%20סופי.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/שמעון%20פינטו%20תפילת%20המדבר%20סמינר%20מחלקתי%20סופי.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/ניעה%20ארליך%20סמינר%20מחלקתי%2029042014.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/ניעה%20ארליך%20סמינר%20מחלקתי%2029042014.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה%20לתערוכת%20יחיד%20בן%20גוריון%202014.pdf
http://in.bgu.ac.il/en/humsos/art/eastandwestInMedievalandEarlyModernArt/Pages/home-1.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/IMAGO%20invitation.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/IMAGO%20program.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/IMAGO invitation.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/IMAGO program.pdf


  -סמינר מחלקתי 

Prof. Brigitte Miriam Bedos-Rezak, Department of History, New York University 

רזק מתמחה בהיסטוריה ואנתרופולוגיה של אירופה בימי הביניים, עם עניין מיוחד -פרופ' בריג'יט בדו

 באספקטים הקשורים במדיה ותקשורת.

 הסמינר יתקיים במשותף עם המחלקה להיסטוריה כללית )כותרת ההרצאה תיקבע ותפורסם בהמשך(.

 , בניין דילר. 301, חדר 16:00, יום שני, בשעה 2014בינואר  6

  

  -סמינר מחלקתי 

Ficino's Angels 

Prof. Valery Rees, School of Economic Science, London 

, בניין דילר. 301אריה דבי(, חדר -)במסגרת הסמינר של ד"ר נירית בן 14:00בדצמבר, יום חמישי, בשעה  12

valery rees- departmental seminar.pdf 

  

 -סמינר מחלקתי 

Tattoo: The History of Humanity through Pain and Permanence 

Dr. Lars Krutak, Smithsonian Institution: National Museum of Natural History, Washington DC 

 בבניין עבודה סוציאלית )מעבר לרחבת "ארומה"(. 004חדר , 16:00בנובמבר, יום שלישי, בשעה  12

   

 -פתיחת תערוכה 

בנובמבר תפתח בגלריה שבבניין הסנאט תערוכה קבוצתית בשם "קעקועים: ייצוגי קעקועים באמנות  5-ב

 pdfהזמנה הקעקועים והגוף.העכשווית" ותערוכת עבודות וידיאו "הגוף" מאוסף טטלוף 

  

 - פתיחת תערוכה

 18.6.2013-הגירוילדחוק את סף  -'עד הקצה'

 pdfעד הקצה. -הזמנה לתערוכת אוצרות תואר ראשון 

 

 

 

 

 

http://history.fas.nyu.edu/object/brigittebedosrezak.html
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/valery%20rees-%20departmental%20seminar.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה%20הקעקועים%20והגוף.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה%20לתערוכת%20אוצרות%20תואר%20ראשון%20-%20עד%20הקצה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/valery rees- departmental seminar.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה הקעקועים והגוף.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה לתערוכת אוצרות תואר ראשון - עד הקצה.pdf


  - תיחת תערוכה של תואר שני באוצרותפ

 pdfעלי באר. -הזמנה לתערוכת אוצרות תואר שני  -בגלריית הבאר 13.06.2013

 

  - פתיחת תערוכה

 11.03.2013 -אמנות ואנימציה מפוזנן )פולין(

 הזמנה לתערוכה אמנות ואנימציה מפוזנן פולין.

 

http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה%20לתערוכת%20אוצרות%20תואר%20שני%20-%20עלי%20באר.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה%20לתערוכה%20אמנות%20ואנימציה%20מפוזנן%20פולין.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה לתערוכת אוצרות תואר שני - עלי באר.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/DocLib/Pages/eventsandconventions/הזמנה לתערוכה אמנות ואנימציה מפוזנן פולין.pdf

