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Syllabus 

 (23915)  ייצוגים פיזיים וירטואליים ומדומיינים של מקום באמנות: מפות
 ד"תשע' בסמסטר , סמינר רב תחומי במסגרת בית הספר לאמנויות

 
 סילבוס

 
In the Framework of Da’at Hamakon: Center for the Study of Cultures of Place 

in Jewish Modernity (ICORE) 

Coordinators: Prof. Edwin Seroussi and Dr. Ruthie Abeliovich  

In collaboration with members of the ATOM (Arts, Technologies, Science and 

Media) Research Group at the School of the Arts: Dr. Hava Aldouby, Dr. Joseph 

Sprinzak, Dr. Diego Rotman, Dr. Omri Ruah-Midbar, and Dr. Danny Schrire. 

 (אייקור)לחקר תרבויות מקום ביהדות המודרנית " דעת המקום"במסגרת המרכז 

 ר רותי אבליוביץ "וד אדוין סרוסי' פרופ: מרכזים

: בבית הספר לאמנויות (מדע וטכנולוגיה, אמנות)ם "קבוצת אטוחוקרים מבשיתוף 
וזף 'ר ג"ד, ר דני שרירא"ד, ר דייגו רוטמן"ד, ר עמרי רוח מדבר"ד, ר חוה אלדובי"ד

 .שפרינצק

 

 נושא הסמינר

הסמינר מתקיים במסגרת קבוצת עבודה אשר דנה בממשקים בין טכנולוגיות 
העוסק " דעת המקום"הקבוצה פועלת כיום במסגרת המרכז . לאמנויות השונות

במובנו , הנושא המרכז הפעם הוא מפות. בחקר תרבויות המקום ביהדות המודרנית
 הבעייתיות של הייצוג של מקום בצורות גרפיות. הרחב ביותר של מושג זה

סמינר ראו להלן לפיתוח המצע התיאורטי של ה)וסונוריות תעמוד במרכז הסמינר 
 (.בטקסט באנגלית



במסגרת . שישמש כר לדיונים במפגשים המעשיים הוא הר הצופים" מקום"ה
. הסמינר הסטודנטים ייחשפו לתולדות המקום ולייצוגים השונים שלו במשך הדורות

 .הספציפי הזה" מקום"תתייחס ל( ראו להלן)מטלת הסיום 

 

 עקרונות הסמינר ואופן ניהולו

יהיו שני . ינוהל כסביבת עבודה ולימוד משותפת לחוקרים ולתלמידיםהסמינר 
קבוצת לימוד המבוססת על פרזנטציה של אחד מחברי הצוות : סוגים של מפגשים

וסדנאות עם אמנים אורחים , או מרצים אורחים וקריאה בטקסטים נבחרים
ם של שימו לב לשעות ולימי .לנושא הסמינר עבודות ומדריכים אשר יציגו מבחר

 .המפגשים

 מטלההערכת הסטודנטים ו

זאת מכיוון שכל מפגש הוא עצמאי . בכל המפגשיםנוכחות הסמינר הזה דורש 
רק החשיפה המצטברת לכל המפגשים תשיג את . מבחינת התוכן והדוברים בו
 .התוצאה הלימודית המצופה

לידי  כסיכום של הקורס הסטודנטים יתבקשו לפתח פרויקט בצורת מייצג שבו יבואו
מייצגים והטכנולוגיות טיב ה. ביטוי חלק מן ההשגות העיוניות שנרכשו בסמינר

 .יידונו במפגשים השונים שאפשר יהיה להיעזר בהן

 

Theoretical background 

Cartography is a field of study and a practice that outlines the spatial relations 

between location and identity. Cartography is based on the idea that reality can be 

codified into a signifying structure that clarifies and communicates spaces. This 

seminar will look into artistic strategies, with emphasis on new resources open to 

artist by digital technologies and cyber art, confronting the naturalized relations 

between geographical accounts and systems of representations: language, history, 

perspective, sound and transparency. 

Maps ease our basic anxiety when facing disorientation. This anxiety also functions as 

a reflexive metaphor for the identity of the self (assuming of course that identities can 

indeed be delineated): the map is an object of reference that marks the individual in 

relation to a given space. The map situates the subject in relation to the agency of 

space.  As a cultural, political and epistemological activity, mapping is embraced by 

empires and modern nation's narratives of their formation and history.  Maps encode 

and camouflage interests into visual signs that translate power hierarchies as well as 



material and political relations into two- or three-dimensional spatial taxonomies 

(considering now the capabilities of computers).  

This innovative graduate seminar is designed to investigate the uses and displays of 

maps and mapping in the contemporary arts with emphasis on the Israeli scenes. The 

seminar will engage students and researchers with the notion of maps and mapping in 

its broadest sense and will also look at the impact that new technologies have on the 

articulation of concepts of art and its boundaries at the outset of the 21st century.  

 

Methodology  

The seminar will explore the opportunities maps offer to develop acts of visualization 

and representations of space in a series of meetings that will include intensive 

conversations with visual and performing artists, curators, directors of institutions, art 

critics, and scientists involved in cartography. 

 

Visiting Scholar 

Prof. Irit Rogoff, Goldsmith University, London 

 

Theoretical concepts will be discussed in reading sessions but will not remain a 

subject of abstract discussions; they will be applied to the contemporary Israeli art 

scenes with careful consideration of global trends and new technologies that tend to 

subvert stable concepts of place and of personal/subjective and collective spatial 

boundaries.  

 

This seminar, which is one of the modules within the ICORE programs in the arts, 

will be dedicated to a contemporary controversial site in the current Israeli landscape: 

Mount Scopus in Jerusalem, the site that houses now the campus of the Hebrew 

University.  Participating students will be asked to present projects that render maps 

of places they choose connecting the dominant social narratives they present to their 

graphic representations. The contributors will be mentored by performance and visual 

artists. 

 

 


