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1656, מנינאסלאס , ולסקזדייגו 

?מה נושא התמונה

מה מצויר על התמונה שאנחנו רואים  
?את החלק האחורי שלה

?לאן כולם מסתכלים

?מי הן הדמויות המצוירות

כיצד נראה ? איפה צוירה התמונה
?צויירההחדר שבו היא 



1656, מנינאסלאס , ולסקזדייגו 

:  שאלת המבט

?על מי מסתכלות הדמויות

מה לא רואים בתמונה אבל הוא בכל  
?זאת נמצא

?על מה מסתכל הצופה















צייר החצר בארמונו של פיליפ  , ולסקז
מלך ספרד מצייר את ביתו , הרביעי

האינפנטה"היחידה של המלך 
כשהיא מוקפת בבנות הלוויה " מרגריטה

בכלב ובאנשים , בזוג גמדים, שלה
. נוספים

באחד מחדרי ארמון צויירההתמונה 
הצייר מכניס את עצמו לתוך . האלקזר

התמונה והוא נראה עומד ומצייר מול בד  
משתקפים , על הקיר, מאחור. גדול

.במראה המלך פיליפ ואשתו מריאנה



.הצופה מביט בתמונה•

הצופה מבחין שכל הדמויות  •
.הראשיות  מביטות עליו

הצופה מחזיר מבט לתמונה והמבט  •
.שלו נפגש במראה שעל הקיר

ההשתקפות במראה היא לא רק של  •
הצופה  . המלך אלא גם של הצופה

.  הצופה הוא המלך. מביט בעצמו



, מנינאסלאס , מישל פוקו
.  המלך והמלכה נמצאים במקום של הצופה•

הצופה הוא . הצופה הוא הנושא של היצירה
.המלך

הצופה הופך להיות אקטיבי•

הצופה הוא הדמות היחידה בתמונה שרואה •
היחיד המודע לכל  . את כל מה שמתרחש

.הפרטים

הצופה  . האמן מתבונן במציאות דרך מראה•
.  רואה את המציאות באופן ישיר

אבל הצופה לא יכול  . האמן מצייר את הצופה•
כשם שהוא לא יכול לראות את  . לראות את זה

.  אבל ברור שהאמן מסתכל בו. כוונת האמן
.מכוון את הדברים אליו



?ליצירה החשובה ביותר באמנותמנינאסמדוע נחשבת לאס 

https://eureka.org.il/item/20652/%D7%9E%D7%94-
%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%9C-

%D7%9B%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-
%D7%9C%D7%90%D7%A1-

%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A1-
%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%96

https://eureka.org.il/item/20652/%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A1-%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%96


ציור נמוכי הקומה: בתמונהולסקזהחידושים של 









http://search.it.online.fr/covers/wp-content/Thomas_Struth,_Las_Meninas_by_Velasquez_(Prado),_2.jpg


,דיוקן המלך קרלוס הרביעי ובני משפחתו, גויה

1800



https://lh3.googleusercontent.com/-OawH5tbs8Vs/TW-l0PkH6lI/AAAAAAAAAKA/TPgh8w-dTVo/s1600/Las+meninas+-+Picasso.jpg












https://lh6.googleusercontent.com/-zlSrdjQpMho/TW-sXj-Y2fI/AAAAAAAAAKk/KKJk-c_MrlE/s1600/Las+meninas+%28The+maids+in+waiting%29+-+Dal%C3%AD+1960.jpg


http://search.it.online.fr/covers/wp-content/Sophie_Matisse,_Las_Meninas,_2001.jpg


http://search.it.online.fr/covers/wp-content/Cristobal_Toral,_Dapres_Las_Meninas,_1975.jpg








-1632ורמיריאן



1632-16/ ורמיר



הולנד, דלפט





ל עֹוד  הכָּ ִאשָּ ֹּאת הָּ ַרְיְקְסמּוֵזיאּוםַהז ֵמהָּ
מֹוֶזֶגת יֹום ַאַחר יֹום
ה רָּ ב ִמַכד ִלְקעָּ לָּ חָּ

ה  מָּ ִריםּוְבִרכּוזִבְדמָּ ְמֻציָּ
אּוי ם ֵאינֹו רָּ עֹולָּ הָּ

ם עֹולָּ .ְלֵקץ הָּ

שימבורסקהויסלבה





הרקסמוזיאום

סרטון



















טרייסי שבליה/ נערה עם עגיל פנינה 

https://www.ted.com/talks/tracy_chevalier_finding_the_story_inside_t
he_painting?language=he#t-842025

https://www.ted.com/talks/tracy_chevalier_finding_the_story_inside_the_painting?language=he#t-842025


רמברנדט

כמה עובדות מעניינות על רמברנדט

ציורים900-צייר יותר מ1.

פעם80-צייר את עצמו כ2.

רוב המילים הכתובות בספרים  3.

שבציוריו הם בעברית

"רובע היהודים"הוא התגורר בסמוך ל. 4

באמסטרדם

5.





או , "משמר הלילה"הציור של רמברנדט שנקרא 
, כמו שלפעמים כותבים את שמו" משמרת הלילה"

הוא עבודת מופת של הצייר ההולנדי רמברנדט ואן 
הציור הזה נחשב לציור המפורסם ביותר של . ריין

האמן וכנראה עבודת האמנות הכי חשובה של 
.הולנד

ומתאר את הכוח האזרחי  1642הציור הושלם בשנת 
וילם ואן  וסגנו( לבוש בשחור ואדום)של קפטן קוך 

.בצירוף חיילי המחלקה שלהם, רויטנבורך

ניתן לה על אף שלא מדובר " משמר הלילה"הכינוי 
כיוון שהיא צופתה בלכה כהה , בתמונה לילית

.שמקנה לצופה את התחושה שמדובר בלילה

ההיסטוריה של האמנות יודעת לספר שהעובדה 
שלא כל חברי המשמר צוירו עם פניהם בצורה 

גרמה לכך שהתמונה  , ברורה ולחלקם הוסתרו הפנים
נדחתה על ידי המזמינים והיא נתלתה בבניין העיריה 

כדי לתלות  , היא גם נחתכה בשוליה. של אמסטרדם
התמונה המלאה נותרה כיום . אותה על קיר קטן מדי

.רק בהעתק מוקטן של התמונה המקורית



https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg&feature=youtu.be


•https://eureka.org.il/item/20639/%D7%9E%D7%94-
%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92-

%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-
%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-

%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-
%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98















רמברנדט והיהודים

https://www.youtube.com/watch?v=zfaclTNRnbM

https://www.youtube.com/watch?v=zfaclTNRnbM

