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?כיצד מתבוננים בתמונה











"גוגל ארט"מוזאונים ופרויקט 



?כיצד: התבוננות קבוצתית בתמונות

בתרבות העכשווית אנחנו לרוב מחשיבים טקסטים הרבה יותר מאשר 
, אנחנו מלמדים את הילדים לקרוא מילים ומספרים ולהבין אותם. תמונות

.  וכמעט לא מבקשים מהם למצוא מורכבות בתמונות, להיות מסוגלים לחשב
.  האמיתיומחשיבים אותם לידע , אפילו מוזיאונים נותנים יותר דגש על פרטים
, או עם איזה חומר הוא עבד, מי שלא יודע מי האמן שצייר יצירה מסוימת

.ומרגיש כאילו אין לו מקום להתחיל, חושב שהידע שלו אינו מספיק

מאפשרים היום לכל אחד " גוגל ארט"מצד שני פרויקטים שאפתניים כמו 
.  את הפרטים הכי משמעותיים על כל יצירה" דעת"ל



התבוננות קבוצתית בתמונות

כשהחשובה  , את היכולת להתבונן בתמונות אפשר לחלק לכמה רמות שונות
.  האוכלוסיהשמאפיינת את רוב " מתבוננים המתחילים"ביניהן היא רמת ה

מאופיינים בכך שהם מבחינים בפרטים בציורים אך  " המתבוננים המתחילים"
ההתבוננות שלהם מלווה בהבחנות מהירות  –הם לא מבחינים בהרבה פרטים 

מאפיין נוסף הוא שמה שהם מזהים בתמונה נוגע  . ומקריות שאין בהן סדר
לעתים קרובות הם רואים  –לחייהם האישיים ולא מגיע מידע קודם על אמנות 

.משהו שהאמן בכלל לא התכוון אליו







?כיצד מתבוננים בתמונה

תיאור שיטתי באמנות הנוצרית מתחיל משמאל ? מה רואים: תיאור כללי•
.מה במרכז ומה בצדדים, מה קרוב ומה רחוק, חלוקה למישורים, גודל. לימין

ציור  , ציור על עץ, ציור קיר, רישום בפחם, רישום בעפרון: טכניקה וחומרים•
.  בצבעי שמן

אור וצל, פני השטח, חלל ונפח, קומפוזיציה, צבע, קו: אמצעים אמנותיים•

'שמחה וכו, ניכור, שקט, מתח: אווירה•

מה המשמעות של התוכן של היצירה: איקונוגרפיה•

?  סיפור אישי? מסר דתי: מטרה ומניע•



?כיצד ציירו בימי הביניים













אטריבוטים













שבעת הסקרמנטים

טבילה•

אישוש•

מיסה•

וידוי•

המשיחה האחרונה•

טקס הנישואים•

הסמכה לכהונה•









מוטיבים מעולם הצומח והחי

זר קוצים

נצלב , לפי הברית החדשה, ישו
:  כשכתר קוצים עוטר את ראשו

ַרגּו ֹקִצים ַוַיֲעשּו ֲעֶטֶרת ַויִָׂשימּו ַעל " ַוְישָׂ
כמו  , בספרות(. 29ז "מתי כ" )רֹאשֹו

ישנן גרסאות  , גם בציורי הצליבה
רבות מיהו הצמח ממנו הכינו את 

.העטרת





שושנה בין החוחים

, (1344-1284)בציור של סימונה מרטיני 
המלאך , מאמניה הגדולים של סיינה

גם ראשו עטור  . מחזיק בידו ענף זית
הניצב לפני  , ואילו באגרטל, בענף זית

הנושאים  , גבעולים קוצניים4, מריה
עיצובם מזכיר את פרחי  . פרחים לבנים

הם אמורים  . אך אינם כאלה, השושן
ין ַהחֹוִחים"לסמל את מריה  "  ְכׁשֹוַׁשנָׂה בֵּ

(2' שיר השירים ב)





המדונה והפרחים

ובעיקר מאז המאה  , 4-כבר במאה ה
 ."גני מריה"טופחו במנזרים , 7-ה

גידלו בהם צמחים מקודשים בצד 
שהרי הדת , צמחי רפואה שונים

החדשה אמורה להביא מזור  
לרבים מהצמחים האלה  . לאנושות

הוענקו שמות עממיים ובאחדים מהם 
שולב התואר קדוש או שמה של  

.מריה



(לפני הפסחא)יום ראשון של הדקלים 



שבעת מעשה החסד

האכלת הרעב•

השקיית הצמא•

הלבשת עירומים•

ביקור חולים•

הכנסת אורחים•

פדיון שבויים/ ביקור האסיר •

קבורת המת •





שבע המידות הטובות

אמונה•

חסד•

תקווה•

כוח•

צדק•

סבלנות•

תבונה•



שבע המידות הרעות

קנאה•

ייאוש•

כעס•

תאווה•

גאווה•

גרגרנות•

חמדנות•



בוש היה צייר הולנדי ידוע ופורה ביותר  הירונימוס•
למרות שהשאיר אחריו יצירות רבות . בימי הביניים

מה שכן ידוע . מעט מאוד ידוע על חייו, וחשובות
היו , גם אביו וגם סבו, הוא שרבים במשפחתו

.כך גם שלושה מדודיו ואחיו. ציירים

שמצד אחד  , אבל המעניינת היא יצירתו של בוש
משקפת את התקופה האפילה והקשה של ימי 

משל מרבית בני נשגבתהביניים ומצד שני היא 
, אולי בהתאם לרוח התקופה המאיימת. תקופתו

,  תקופה בה הכנסייה הנוצרית שולטת בתודעה
הנושאים המרכזיים ביצירותיו היו חטא ומוסר ירוד 

דימויים וסמלים רבים מצויים  . אדם-של בני
לא ידועים ולא  , חלקם מסתוריים. ביצירותיו

רבים באמנות נוטים . מאז צוירו ועד היום, מובנים
בוש נתנו השראה  הרונימוסלומר שציוריו של 

על אף שהקדים את , לסוריאליזם המודרני
.שנים500-הסוריאליסטים ב

שבה נשרפו  , בילדותו נחשף לשריפת ענק בעירו
כמו גם  , יש לשער שהמראות שראה. אלפי בתים

היו מהגורמים שהשפיעו על , דמיונו המפותח
.אמנותו



פיגורציה-פר





סיפור חייה באמנות–מריה 







ויוסף הנגר, ישו הילד, מריה: המשפחה הקדושה



הבריחה מפני הורדוס: הירידה למצרים






