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יופי
להמונים/

גלעד מלצר

פליפה ברבוסה, שדה ירוק, 2012

https://www.basis.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-/-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%A8.
https://www.basis.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-/-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%A8.


הספורט
כהשראה

מלווה את האדם משחר
ההיסטוריה.

תיעוד הפעולה הספורטיבית ויצירות
אמנות בהשראתה מאפשרות

התבוננות, חשיבה ופרשנות לספורט
ולעיסוק בו דרך עיניו של היוצר.ת.  

קזימיר מלביץ', ספורטאים, 1931, שמן על בד

https://eureka.org.il/item/40938/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://eureka.org.il/item/40938/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://eureka.org.il/item/40938/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99


מלווים את התרבות מחלקים שונים
של העולם, ותיעודים שלהם

בטכניקות שונות מוסיפים להתגלות. 

ענפי ספורט רבים

המתאגרפים מאקרוטירי (תרה), 1700 לפנה"ס, פרסקו

https://www.youtube.com/watch?v=1gb7g9w6fxo&ab_channel=Smarthistory
https://www.youtube.com/watch?v=1gb7g9w6fxo&ab_channel=Smarthistory


אותם ענפי ספורט
אשר היוו השראה בעת העתיקה

ממשיכים להוות השראה
לאמנים ואמניות במאה ה-21.

קית הרינג,המתאגרפים, 2008, טכניקה מעורבת



מירון, זורק הדיסקוס,  425-485 לפנה"ס,שיש 

ספורט ביוון העתיקה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1


בקבוק חרס, ארוס משחק בכדור, המאה ה-4 לפנה"סתבליט יווני, 375-400 לפנה"ס, אזור איתקה



ספורט במצרים העתיקה



אותם ענפי ספורט מלווים אותנו לאורך
התקופות השונות דרך טכניקות שונות

תומס איקנס, האחים ביגין הופכים את ההימור, 1873

https://www.artsy.net/artwork/thomas-eakins-the-biglin-brothers-turning-the-stake


אומברטו בוצ'וני, דינמיקה של רוכב אופניים, 1913, שמן על בד

מלווה את האמנים
דרך הזרמים השונים
כמו למשל ביצירתיו
של אומברטו בצ'וני

המתארות
ספורטאים

המשתייכות לזרם
הפוטוריזם

העיסוק
בספורט

https://www.youtube.com/watch?v=GLEJgVSL0Ac&ab_channel=TheMuseumofModernArt


חשיבה על מחקר חזותי 
של תנועה דרך צילום כמו למשל ביצירתו של אדוארד

מייברידג' היווה השראה לאמנים רבים אשר פעלו אחריו.

אדווארד מייברידג', נערים משחקים בקפיצת צפרדע, 1883-6

https://www.youtube.com/watch?v=D9_MMwBNJVI&ab_channel=lesexpertsdeclairval


הרולד הדגרטון, הגשה (גוסי מורגן), 1929 הרולד הדגרטון, סייף, 1938



דגלאס גורדון ופיליפ פרנו, זידאן - פורטרט של המאה ה-21, 2006 
הקרנת וידאו בשני ערוצים

דיוקן הספורטאי דרך עדשת המצלמה



נועה קלגסבלד, משחק חוץ, 2019

https://www.noakl.com/awa/33dkkov6fpc6zwl25q52wu8jddk7az


ערן שקין, משחק השבת, 2008



לאו פיצ'מוריס, חולצות אוהדים, 2013



איתמר שמשוני, משחק העונה, (תקציר), 2009 



פבלו פיקאסו, שחקני כדורגל על החוף, 1928, שמן על בדאנרי רוסו, שחקני הכדורגל, 1908, שמן על בד

מאפשרת לצופה לחוות את הענף הספורטיבי
דרך עיניו של האמן. האם מדובר בתיעוד או

שמא מדובר בחלום?

נקודת המבט והפרשנות



פבלו פיקאסו, השחיין, 1929, שמן על בדתמיר שפר, שחיין, 2015, פסל עץ צבוע שקוע בחול ים

טכניקות שונות
לאותו נושא



מאפשר לאמן
להקפיא רגע
בהיסטוריה

ולהטביע בו את
חותמו האמנותי
כמו במקרה של
קרב האגרוף
המתואר
ביצירה. 

ציור
מתעד

ג'ורג' בלו, דמפסי ופירפו, 1924

https://iw.ert.wiki/wiki/Dempsey_and_Firpo


אנדי וורהול, מוחמד עלי, 1978אניסה אשקר, אלופה (מוחמד עלי), 2004



 

ילדים וספורט

נורמן רוקוול, או, יהה, 1951, שמן על נייר
נורמן רוקוול, נער מרים משקולות, 1922, שמן על נייר



אליהו סיגד, משחקי ילדים, 1965, פנדה וגירים על קרטון



שירה זלוור, ללא כותרת, 2016, טכניקה מעורבת

מאפשר לצופה
עצירה בזמן,
התבוננות

מעמיקה אל לב
הפעולה

הספורטיבית
ואפשרות בחינה
מעמיקה של רגע
השיא הספורטיבי

פיסול
תנועה



אסא קאפוי, המירוץ נגמר, 2011, טכניקה מעורבת



פלה קאס, צילומי מסך מתוך אינסטגרם

לאתר האמן

https://www.instagram.com/pellecass/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fpellecass.com%2F&e=ATMIN48RnLv3wJmb3YygExVJ0pa52WLdY3H8fblzIBPho2xVsxP2NEE4XnJrWBRngYpNFb2M9fri-S7zxUWnP08&s=1


אנה סולאר, סיבה ותוצאה, 2002, מיצב



ריצ'רד פגוט, שולחן פינג פונג, 2013, טכניקה מעורבת
(ברקע: גבריאל אורוסקו אטומיסט: ביצוע צעדים, 1996)  



גבריאל אורוסקו, הכדור הארוך, 1993



קובה בקובסקי, טלטקסט, הקרנת וידאו בטלוויזיה הציבורית, 2008


