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תאור הקורס:
הקורס יעסוק בעיבודים של יצירות ספרות עבריות לקולנוע .הסטודנטים ינתחו יצירות ספרות
בהשוואה לסרטים שנעשו בעקבותיהן בהקשר של החברה וההיסטוריה הישראלית .הקורס
יכלול עיבודים של הקולנוע הישראלי ליצירות ספרות לועזיות ,וכן עיבודים קולנועיים זרים
ליצירות ספרות עבריות .נעמוד על מאפייני המערכות הספרותית והקולנועית בישראל ,ונבחן
את היחסים ביניהן .מעבר לכך ,הקורס יציע כלים לבחינה וביקורת של החברה הישראלית
בתקופות שונות .נעמוד על טיבם של גלי הסרטים המעבדים יצירות ספרות עבריות בתקופות
שונות .הקורס יעלה שאלות תיאורטיות על עצם פעולת העיבוד ,על המעבר ממדיום למדיום ,על
ההבדל בין עיבוד לתרגום ועל הפואטיקה הספרותית לעומת הפואטיקה הקולנועית.
מטרת הקורס:
מטרות הקורס הן היכרות עם התרבות הישראלית ,קריאה וניתוח של טקסטים תיאורטיים
והקניית מיומנות של כתיבת עבודה השוואתית בין יצירות ספרותיות לקולנועיות תוך מיקומן
בקונטקסט חברתי ותיאורטי.
הסטודנטים יתוודעו להיבטים שונים של יצירה ושל עיבוד יצירות ממדיום למדיום .הם ירכשו כלי
ניתוח של יצירות ספרות וקולנוע ויעמדו על ההבדלים בין השפה האמנותיות של כל מדיום .כמו
כן יכירו את ההיסטוריה של הספרות והקולנוע העכשוויים בישראל ,את היוצרים והמגמות
הבולטים כיום לצד יוצרים ויוצרות מוכרים-פחות אשר מבטאים נטיות מגוונות בחברה
הישראלית.
הסטודנטים יתוודעו לטקסטים מרכזיים בתיאוריה וביקורת התרבות ,ילמדו לנתח אותם ולחלץ
מהם טענות מרכזיות וליישם אותן בניתוח יצירות ספרות וקולנוע.
דרישות הקורס:
 נוכחות חובה בשיעורים.
 השתתפות פעילה במפגשים כולל קריאה לקראת המפגשים ,הקשבה והשתתפות
(.)10%
 בוחן תקף ()15%
 בחינה בסיום הקורס (.)75%
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