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או  , במשרד, בארנקאו על מסך המחשב על הקיר, על השידה, על המקרר -תמונות מצולמות סובבות אותנו : תיאור הקורס

מבוימות בסטודיו או מצולמות  -. התמונות או בקבצים דיגיטאליים בספרי זיכרונות: , באלבומים משפחתייםבסמארטפון

ממסגרות קטעים ממציאות, מעצבות את הזיכרון האישי, המשפחתי והלאומי, ואף הופכות אמצעי דרכו אנו חווים  -מחוצה לו 

 את המציאות.

התרבותיים של תמונות החברתיים ו ננתח לאור גישות תיאורטיות הבודקות את ההיבטיםאת התמונות המשפחתיות 

, בין חווית הצילום משפחתיות במחזור החיים, במתח בין תיעוד לעיצוב המציאות ובין חיים למוות, בין פרטי לציבורי

; את מקום םיסמלימסרים מדיום להעברת וכ היסטוריה משפחתית. נדגיש את תפקיד התמונות בבניית וההצטלמות לתוצר

ייצוג הסלפי כבין  :שחלים במדיוםהמהירים  רכמו גם את תהליכי השינוי והשימו טקס.הצילום בטקסי מעבר ואת הצילום כ

 , ושמא מבוים ככזה?הארעי והחתרני ,ספונטאניהייצוג ה -סנאפצ'אטלבין ה מכובדהמבוים כ

פיתוח יכולת התבוננות בתצלומים, קריאת המסרים המוצפנים בהם, בחינת הפרקטיקות הנעשות בתצלומים   :מטרת הקורס

  משמעותם התרבותית בהקשר נתון.בודיון בתפקידם החברתי ו

 .מאוספים אישיים ומשפחתייםמוזמנים להציג תמונות ס סטודנטים מהלך הקורב
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