
1 
 א"תשפ -מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי -לק ב' אמנות שימושית ח -מקצוע מוביל -מיקוד הלימה בתמונות

 המצאת המצלמה והשפעתה על השפה החזותית  1ב.

 המצלמה, והחידושים שהביאה עמה –היכרות עם הפיתוח הטכנולוגי  -2.1ב.

  היצירות טכניקה, שנה\שם היוצר, שם היצירה, מדיה 

 ויליאם הנרי פוקס טלבוט 1
 לקוק במנזר מסורג וןחל

 צילום, צילום נגטיב 
1835   

 
William Henry Fox Talbot 
Latticed Window at Lacock Abbey 
1835 

 

 

 תאודור מאוריסט 2
 דאגרוטיפומניה

 הדפס, ליתוגרפיה
 1839 

 
Théodore Maurisset 
Daguerrotypomanie 
1839  

 

 ויליאם הנרי ג'קסון 3
 ואדם פרד, קסון'ג הנרי ויליאם של עוזריו 

 תצלום, קולודיון רטוב על לוח זכוכית
 1873 

 
William Henry Jackson 
Assistants of William Henry Jackson. Mule and Man 
1873  

 

 רוג'ר פנטון 4
 הצלמוות גיא

 צילום, הדפס מלח על ניר, קולודיון רטוב על לוח זכוכית
 1855 

 
Roger Fenton 
The Valley of the Shadow of Death 
1855  

 

 טימותי אוסליבן 5
 פנסילבניה, בגטיסברג המוות קציר

 צילום, הדפס אלבומין, קולודיון רטוב על לוח זכוכית 
  1863ביולי   4 

Timothy O'sullivan 
A Harvest of Death, Gettysburg, Pennsylvania 
1863 
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 רוברט קורנליוס 6
 עצמי דיוקן

 צילום, דאגרוטיפ 
 1839 

  Robert Cornelius 
Self Portrait 
1839 

 

 

 ג'וליה מרגרט קמרון 7
   (הראשונה צלחתיה, )אנני

 ומין( קולודיון רטוב על לוח זכוכיתצילום, הדפס חלבון)אלב 
 1864   

Julia Margaret Cameron 
Annie 
My First Success 
1864 
  

 

 

 חברת קודאק 8
 קודאק של בראוני למצלמת פרסומת 
 צילום, הדפס רשת 

 1908 
 
Kodak 
Kodak Brownie Camera Advertisement 
1908 

  

 

 

 הקודים החזותיים והערכים התוכניים החדשים שהביאה עמה המצלמה -3.1ב.

 הנרי פיץ' רובינסון 9
 לאיטה נמוגה

 תצלום משולב, קולודיון רטוב על לוח זכוכית 
 1858 

Henry Peach Robinson 
Fading Away 
1858 

 

 

 אי  ז'אק מנדה דאגרלו 10
 המקדש שדרת
 דאגרוטיפצילום, 
  1835 

 
Louis Jacques Mandé Daguerre 
Boulevard du Temple 
1835 
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 ויקטור ווראנו  -ז'אן  11
  האבר -לה לנמל נכנסות ספינות

 תצלום, קולודיון רטוב, הדפס אלבומין
 1859 

 
Jean-Victor Warnod  
Sailing Ships Entering Le Havre Port 
1859 

 

 

 

 פליקס טורנשון(-פליקס נאדאר  )גספר 12
 ברי -לה של המעופפת המכונה

 צילום, קולודיון רטוב, הדפס אלבומין
 1868 

 
Nadar  Gaspard-Félix Tournachon 
Le-Bris and His Flying Machine 
1868 

  

 

 פליקס טורנשון(-פליקס נאדאר )גספר 13
 האוויר מן פריז העיר תצלום

 צילום, לוח רטוב )קולודיון(
 1858 

 
 

Nadar  Gaspard-Félix Tournachon 
The First Aerial Photograph of Paris 
1858 

  

 

 

 האחים ביסון 14
 בלאן מון להר הטיפוס

 תצלום, הדפס אלבומין 
 לערך 1868 

 
Bisson brothers 
Ascent of Mont Blanc 
1868 
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  את השפה של הצילום המאמציםיוצרים  -ההדפס \הציור האיור–תגובות הכלים המסורתיים -4.1ב.

 ארנסט מסונייה 15
 אנטיבס ליד רחוב סצנת

 פאנלציור, שמן על 
 ללא שנה  

 (19 -)המחצית הראשונה של המאה ה
 

Jean-Louis-Ernest Meissonier 
Street Scene near Antibes 

  

 

 

 זאן פרנסואה מילה 16
 רוויל'בז החוף
 שמן על עץ ציור,

 ללא שנה 
 ( 19-)המאה ה

 
Jean-François Millet 
The Coast of Gréville 

 

 

 רוזה בונאר 17
 בנאוואר חריש

 ציור, שמן על בד 
 1849 

 
Rosa Bonheur  
Ploughing in Nevers 
1849 
 

 
 

 

 קלוד מונה 18
 החמה זריחת, התרשמות

 ציור, שמן על בד
1872- 1873 

 
Claude Monet 
Impression, sunrise 
1872-3 

 

 

http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=17
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=18
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=18
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=18
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=18
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=18
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=19
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=19
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=19
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=20
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=20
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=20
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=20
http://tracks.roojoom.com/r/101348#/trek?page=20


5 
 א"תשפ -מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי -לק ב' אמנות שימושית ח -מקצוע מוביל -מיקוד הלימה בתמונות

 מארי קאסאט 19
 קיץ 
 ציור, שמן על בד 

 1894 
 
 
 
Mary Cassatt 
Summertime 
1894 

 

 

 ל ד' אדוארדסליונ 20
 יומו מגיע כלב כל

 כרזה לחברת הרכבת הבריטית 
1913 

 
 
Lionel D. Edwards 
Every dog has his day 
1913 

 

 

 ג'וזף פנל 21
 חופש איגרות קנו, הארץ מן תכלה לא שהחרות כדי

 כרזה, הדפס ליתוגרפיה על נייר
1918 

 
 

Joseph Pennell 
That Liberty Shall Not Perish from the Earth  
Buy Liberty Bonds 
1918 
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 לצילום    שפה חלופיתיוצרים המחפשים  -ההדפס \הציור האיור–תגובות הכלים המסורתיים -4.1ב.

 אונורה דומייה 22
 אמנות לדרגת הצילום את מעלה נאדאר

 ליתוגרפיה
 קטורהקרי

 1862 
 

Honoré Daumier 
Nadar Elevating Photography to Art 
1862 

  

 

 

 פרנק ברנגווין 23
 הצבאות של היתומים בית

 כרזה, ליתוגרפיה 
 1916 

Frank Brangwyn 
Orphelinat des Armées  
1916 

 

 

 גוסטב קלימט 24
 הנשיקה 

 ציור שמן ועלי זהב על בד
 1907-1908 

Gustav Klimt 
 The Kiss 
1907-8 
 

 

 

 וירג'יניה פרנסס סטרט 25
 והצב בלונדין

 איור לספר "סיפורי אגדות צרפתיים עתיקים"
 צבעי מים

 1920 
 
 

Virginia Frances Sterrett 
Blondine and the Tortoise 
1920 
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 אוברי בירדסלי 26
 טווס  חצאית 
 איור למחזה "סלומה" )אוסקר ויילד(  
 vellumר וקלף מגילה יפני הדפס משולב על ניי 

 1892 
Aubrey Beardsley  
The Peacock Skirt 
1892 

 

 

 אלפונס מוכה  27
  "אוטיל- לפברה" לעוגיות פרסומת כרזת

 ליתוגרפיה
 1896  

Alfons Mucha 
Biscuits Lefèvre Utile 
1896 

  

 

 

 וינסנט ואן גוך 28
    לילי קפה בית

 ציור, שמן על בד
 1888 

Vincent Van Gogh 
The Night Cafe 
1888 

 

 

 אמלי קאר 29
 ברטון כנסיית

 בד ציור, שמן על
 1906 

Emily Carr 
Breton Church 
1906 

 

 

 ססיל אלדין 30
 בלו קולמן

 כרזת פרסומת לאבקת כביסה
 גלויה, ליתוגרפיה

 1898 
Cecil Aldin 
Colman's Blu 
1898 
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 . המצאת מצלמת ומקרנת הראינוע והקולנוע והשפעתה על השפה החזותית 2ב.

 מצלמת ומקרנת הראינוע והקולנוע   –היכרות עם הפיתוח הטכנולוגי  2.2ב.

  היצירות טכניקה, שנה\, שם היצירה, מדיהשם היוצר 

 אדוארד מויברידג' 31
 בתנועה הסוס

 צילום, הדפס כסף )על נייר אלבמין(
1878 

Edward Muybridge 
 The Horse in Motion 
1878  

 

 האחים לומייר, לואי ואוגוסט לומייר 32
 קיוטאט לתחנת נכנסת רכבת

 סרט ראינוע
 1895 

Louis Lumière and Auguste Lumière 
The Arrival of a Train at La Ciotat Station 
1895   

 

 האחים לומייר, לואי ואוגוסט לומייר 33
 המושקה  המשקה הגנן

 סרט ראינוע, צילום והקרנה בסינמטוגרף
1896 

Louis Lumière and Auguste Lumière 
The Sprinkler Sprinkled 
1896  

 

 ז'ורז' מילייס )מילייה( 34
 הנעלמת הגברת

 סרט ראינוע, צילום והקרנה בסינמטוגרף
 1896 

 Georges Méliès 
The Vanishing Lady 
1896  

 

 סטיוארט בלקטון 35
 מצחיקים פרצופים של משעשעים שלבים

 אנימציה קלאסית בטכניקת עצירת התנועה  ,סרט אנימציה

 1906 
Stuart Blackton 

 Humorous Phases of Funny Facesו 
1906  

 

 וולט דיסני 36
 הקיטור בספינת וילי

 סרטון אנימציה, אנימציה קלאסית
 1928  

 Walt Disney 
Steamboat Wille   
1928  
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 הקודים החזותיים והערכים התוכניים שהביאו הראינוע והקולנוע - 3.2ב.

 ז'ורז' מילייס )מילייה( 37
 הירח אל מסע

 סרט ראינוע, צילום והקרנה בסינמטוגרף 
 1902 

 Georges Méliès 
A Trip to the Moon 
1902  

 

 פריץ לאנג 38
 מטרופוליסקטע מתוך 
 סרט ראינוע

1926  
Fritz Lang 
Metropolis 
1926  

 

 סרגיי אייזינשטיין 39
 אודסה מדרגות סצנת

 "פוטיומקין הקרב אוניית"
 סרט, סרט אילם

1925 
Sergei Eisenstein 
Battleship Potemkin 
1925  

 

 של הראינוע והקולנועאת השפה  המאמציםיוצרים  -הצילום, הציור והאיור -תגובות הכלים המסורתיים -4.2ב.

 פאבלו פיקאסו 40
 מנדולינה עם נערה

 ציור, שמן על בד
 1910 

Pablo Picasso 
Girl with a Mandolin 
1910  

 

 נטליה גונצ'רובה 41
 הרוכב

 ציור, שמן על בד 
 1913 

Natalia Goncharova 
The Cyclist 
1913  

 

 ג'ינו סווריני 42
 בפעולה משוריינת רכבת

 ציור, שמן על בד
1915 

 
Gino Severini 
Armored Train in Action 
1915 
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 ג"פ גריסוולד 43
 במדרגות יורדים הרוח גסי

 קריקטורה בעיתון
1918 

J.F.Griswold 
 Rude Descending-NYPL-   NY Evening Sun 
1918 

 
 

 

 אומברטו די לזארו 44
 איטלקיים תעופה קווי

 כרזה, ליתוגרפיה
 1935 

 
 

Umberto di Lazzaro 
Italian Aerial Lines 
1935  

 

 מרגרט ווטקינס 45
 זוויות עיצוב

 צילום, תצלום הדפס כסף 
 1919 

Margaret Watkins 
 Design Angles 
1919 
 

 

 

 ז'ול מארי-אטיין  46
 הולך גבר

 ופוטוגרפיצילום, צילום כרונ
 1890-91 

Etienne-Jules Marey 
 Man Walking 
1890-91 

  
 

 

 

 פרידה קאלו 47
 המיטה -  החלום 
 ציור, שמן על בד 

 1940 
Frida Kahlo 
The Dream -(The Bed) 
1940 
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 הלן לונדברג 48
 הצעיף

 ציור, שמן על לוח עץ
1947 

 
Helen Lundeberg 
The Veil 
1947  

 

 ליאונטו קפיולו 49
 קמפארי למשקה כרזה

 כרזה, ליתוגרפיה
1921 

 
Leonetto Cappiello 
Bitter Campari  
1921 

 

 

 ג"ר מוריס 50
 האפלה בזמן שתצאי לפני  לאט 15  עד ספרי! חכי

 כרזה לארגון הביטחון הלאומי בבריטניה
 , ליתוגרפיהכרזה
1939 

 
G. R. Morris 
Wait! Count 15  slowly before moving in the blackout 
1939 

 

 

 אדוארד ווסטון 51
 30' מס פלפל

 צילום, הדפס כסף 
 1930 

 
Edward Weston 
 Pepper no. 30 
1930 

 
 

 

 ביז-שרלוט סתם 52
 הסדנה ובית ברגר אוטי

 צילום, הדפס כסף 
 1930 

 
Charlotte Stam-Beese 

Otti Berger and Atelierhaus 
1930 
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 לראינוע והקולנוע  שפה חלופית  יוצרים המחפשים אחר -הצילום, הציור והאיור -תגובות הכלים המסורתיים -4.2ב.

 הנס הופמן 53
 ( פנים קומפוזיציית) כותרת ללא

 ציור, שמן וקזאין  על פנל
 1935  

 
 

Hans Hofmann 
Untitled - Interior Composition 
1935 

 

 

 לי קרסנר 54
 צהרים

 שמן על בד
 1947 

Lee Krasner 
Noon 
1947 

 

 

 הלן פרנקנתאלר 55
 מיםוי הרים

 ציור, שמן, ופחם על בד 
 1952 

Helen Frankenthaler 
Mountains and Sea 
1952 

  
  

 

 ארמין הופמן 56
 שנה לתיאטרון העירוני 125, סטדט לתיאטרון פרסום כרזת
stadt בבאזל 

 כרזה, ליתוגרפיה
 בקירוב 1960 

 
Armin Hofmann 
125     
years to the Stadt Theater, Basel         
1960     

 

 סיסקינד ארון 57
 מערב 14 רחוב, יורק ניו

 צילום, הדפס ג'לטין כסף 
 1950 

 
Aaron Siskind 
New York, West 14th street 
1950 

  

 

 

http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=26
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=27
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=28
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=28
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=28
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=29
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30
http://tracks.roojoom.com/r/101400#/trek?page=30


13 
 א"תשפ -מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי -לק ב' אמנות שימושית ח -מקצוע מוביל -מיקוד הלימה בתמונות

 פייט מונדריאן 58
 1' מס לוח

 ציור, שמן על בד
 1921 

 
 

Piet Mondrian 
 Tableau I 
1921 
  

  
  

 

 פול קולין 59
 (חלודה) רוויל להכרזה להצגה 

 כרזה, ליתוגרפיה 
 1929 

 
 

Paul Colin 
La Rouille -Rust 
1929 

  

 

 

 קארל גרסטנר 60
 שנה לבית הדפוס שוויטר 50

 schwitter הצילום לחברת פרסומת
 כרזה, אופסט 

 1957 
 

Karl Gerstner 
50 years to Schwitter printing company 
1957 

 

 

 תיאו ואן דוסברג 61
 אובט  הקולנוע בית מראה

 אדריכלות 
  1928 

 
 

Theo van Doesburg 
 The Cinema and Ballroom of the Café Aubette 
1928 
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 .המצאת הטלוויזיה והשפעתה על השפה החזותית 3ב.

 הטלוויזיה  –היכרות עם הפיתוח הטכנולוגי  -2.3ב.

  היצירות טכניקה, שנה\שם היוצר, שם היצירה, מדיה 

 ג'ון לוגי ביירד 62
 שידור הטלוויזיה הראשון

 ביל סטוקי בובת
 מכנית-טלוויזיה אלקטרו 

2.10.1925 
John Logie Baird 
 Stooky Bill 
2.10.1925  

 

 בעולם הראשון הלוויין שידור 63
 טלוויזיה 
 ( 09:57 -)התכנית מתחילה ב 10.7.1962 

 
 

First satellite broadcasting 
10.7.1962 

   
 

 

64  ”see it now”    
 CBS שידור הפתיחה של התכנית

 בהנחיית אדוארד מורו
 טלוויזיה

18.11.1951 
CBS 
See It Now 
18.11.1951 
   

 

 

 BULOVA       בולובה לשעוני פרסומת 65
 טלוויזיה  

 1941 
 
 

Bulova watches commercial 
1941 

  

 

 

 אנדי וורהול 66
  התהילה דקות 15 הטלוויזיה לתכנית קדימון

  MTVטלוויזיה, ערוץ 
1985 

Andy Warhol 
15 
Minutes of Fame 
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 את השפה של הטלוויזיה המאמציםיוצרים  -ם, הציור והאיורהקולנוע, הצילו -תגובות הכלים המסורתיים -4.3ב.

 אנדי וורהול 67
 מרלין

 ציור, הדפס רשת משי
 1967 

Andy Warhol 
Marilyn 
1967 

 

 

 קית הרינג 68
 כותרת ללא

 אמייל ודיו על נייר רישום, אקריליק, ספרי
 1890 

Keith Haring 
Untitled 
1980 

 

 

 הרברט לאופין 69
 קולה קוקה ושת, הפסקהפרסומת, 

 כרזה, ליתוגרפיה 
 1980 

Herbert Leupin 
Pause - Drink Coca-Cola 
1980 

 

 

 פיטר בלייק  וג'ון האורס 70
 להקת הביטלס

   "פפר נט'סרג של הבודדים הלבבות מועדון תזמורת"
 יטעטיפת אלבום התקל

 1967 
Peter Blake & Jann Haworth 
 'Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band' 
1967  

 

 ג'ורג' לויס 71
 אסקוויר המגזין השער תמונת

 כרזה, ליתוגרפיה אופסט
 1969מאי  

 
 

George Lois 
 Cover of Esquire magazine 
1969  

 

 ג'ון פאשה 72
 "המתגלגלות האבנים"

The Rolling Stons 
 לוגו )סמליל( 

1971   
John Pache 
 Rolling Stones - Logo 
1971  
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 אקיטאלן ז' 73
 הדשא על בוקר ארוחת

 צילום, תצלום מעובד בהדפס רשת על בד 
 1964 

 
Alain Jacquet 
Le Dejeuner sur L'Herbe 
1964 

 

 

 ג'ורג' דנינג 74
 צהובה צוללת

 סרט אנימציה, אנימציה קלאסית
1967 

George Dunning 
 Yellow Submarine 
1967  

 

 ז'אן טינגלי 75
 1'  מס חניבעל

מעורבת: מתכת צבועה, גלגלי אופניים, צירי פיסול, מדיה 
 גלגלים, שרשראות, חגורות גומי, חגורות עור ומנועים

1963  
Jean Tinguely 
 Hannibal No. 1 
1963  

 

 אנדרס אוסטרלין-ג'ון מלין ו 76
 לונדס של הקונצרטים לאולם כרזה
 כרזה

 1963 
 

John Melin & Anders Osterlin 
Lunds Konsthall 
1963 
  

 

 

 איב קליין 77
 הריק אל לקפוץ

 צילום, פוטומונטאז', הדפס כסף
 1960 

Yves Klein 
Leap into the Void 
1960 
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 אלן סקולה 78
 סן האווירית התעשייה של במפעל משמרת סיום, כותרת לאל

 קליפורניה דייגו
 שקופיות שחור לבן 25סדרת שקופיות,  
 צילום, הדפסת דיו

 17.2.72 
Alan Sekula 
Untitled Slide Sequence  
17.2.1972  

 

 וסוזן לייסי   לסלי לייבוביץ 79
 ובזעם באבל

 מיצג על מדרגות עיריית לוס אנג'לס 
 1977 

Leslie Labowitz and Suzanne Lacy 
 Le Dejeuner sur L'Herbe 
1977 

 

 

 ריצ'רד אסטס 80
 הפלטאיירון בניין השתקפות עם אוטובוס 

 ציור, שמן על בד
 1966 

Richard Estes 
 Bus with Reflection of the Flatiron Building 
1966 

 

 

 צ'אק קלוז 81
 גדול עצמי דיוקן

 ציור, אקריליק על בד
 1968 

Chuck Close 
Big Self Portrait 
1968 
  

 

 

 ויטוריו דה סיקה 82
 האופניים גונבי מתוך סצנה

 סרט קולנוע
 1948 

Vittorio de Sica 
 Ladri di biciclette 
1948 

   

 

 ז'אן רוש 83
 "שחור, אני"ריילר לסרט ט

 קולנוע
 1958 

Jean Rouch 
 Moi, un noir 
1958 
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שפה חלופית חדשים יוצרים המחפשים אחר  -הקולנוע, הצילום, הציור והאיור -תגובות הכלים המסורתיים -3.4ב.
 כתגובה לטלוויזיה 

 סיי טוומבלי 84
 והברבור לדה

 ציור, שמן, עיפרון וגיר על בד
 1962 

 
Cy Twombly 
 Leda and the Swan 
1962  

 

 בסקייה-ז'אן מישל באסקיאט  85
 וני'ג במשאבת וכלב ילד

 ציור, אקריליק, גירים וספרי על בד
 1982 

 
Jean Michel Basquiat 
 Boy and Dog in a Johnny pump 
1982 

 

 

 טומי אונגרר 86
 לבן כוח -שחור כוח

 ליתוגרפיה כרזה,
 1967 

 
 

 Tomi Ungerer 
Black Poer – White Power 
1967 

  

 

 

 ארץ' אובולר 87
  "מבוואנה השטן"

 כרזה לסרט 
 1952 

 
 

Arch Oboler 
Bwana Devil – film poster 
1952 
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 אנדרה דה טוס 88
 "השעווה בית"
 כרזה לסרט  

 1953 
 

 
Andre DeToth 
House of Wax – film poster 
1953 

 

 

 מריאן סי קופר 89
 "סינרמה זוהי"

 כרזה לסרט
 1952 

 
 

Marian C Cooper 
This is Cinerama 
1952 

  
 

 

 
 

 

 

 כרזת פרסומת לטכנולוגיית הסינמסקופ בסרט: 90
  "הטוניקה"

 יוצר לא ידוע
 , דפוסמודעת פרסום

 1953 
 
 
 

The Robe  
 1953  
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 המצאת המחשב, האינטרנט והטלפון החכם והשפעתה על השפה החזותית 4ב.

את השפה  המאמציםיוצרים  -הטלוויזיה, הקולנוע, הצילום, הציור והכרזה–תגובות הכלים המסורתיים  -4.4ב.
 נפרד מיצירתםהחזותית של המחשבים והטלפונים החכמים ומשתמשים בה כחלק בלתי 

  היצירות טכניקה, שנה\שם היוצר, שם היצירה, מדיה 

 מיכל רובנר 91
 תדירות

 מיצבי וידאו, תערוכה
2009-10 

 
Michal Rovner 
Frequency 
2009-10   

 

 מיגל שבלייה 92
 פרקטליים פרחים

 מולטימדיה  
 אדום -שן אנפרא תוכנת מחשב, שני מקרני וידאו, חיי

2009 
Miguel Chevalier 
Fractal Flowers 
2009 

  

 

 ברונו רביירו 93
 לונדון האמיתיים החיים של אינסטגרם

 מדיה מעורבת
2013 

 
Bruno Ribeiro 
Real Life Instagram, London 
2013  

 

 רוב וניק קרטר 94
    מפוקסל ציור,  1884

 עיבוד דיגטלי מודפס, הדפס סיבאכרום על אלומיניום
 "בעקבות ג'ורג' סרה, "רוחצים באסנייר  2013 

 1884שמן על בד  
Ron & Nick Carter 
 Pixelated painting 1884 
2013 

 

 

 רענן חרל"פ 95
 )מתוך התערוכה "שיטפון"(   טטריס

 מיצב תקרה, עץ 
2012 

Raanan Harlap 
Tetris 
2012 
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 וויס קראוול 96
 באמסטרדם"מעצבים" לתערוכה כרזה

 כרזה, אופסט
 1968 

 
Wim Crouwell 
"Designers" 
1968 

 

 

 רנדל קלייסר 97
   גריז לסרט שנים 40 חגיגותמטרי לרגל צילומי וידאו וולו

 אולפני אינטל ופאראמונט
 קדימון  

 2019 
Randal Kleiser 
Celebrating the film "Grease"'s 40th Anniversary 
Volumetric video 
2019 

 

 

 2מחלקת הגרפיקה של ערוץ  98
  2 ערוץ החדשות חברתתדמית גרפית של 

 וידאו, גרפיקה ממוחשבת
 2013 

 
Channel 2 news theme 
 2013 

 

 

 טוני אורסלר 99
 קריקטורה

 מיצב מולטימדיה
 ממדיים-הקרנה על גבי אובייקטים תלת

 2002 

 
Tony Oursler 
Caricature 
2002  

 

 מרטין וודטלי 100
 בציריך EX VIDEO לפסטיבל כרזה

 אקס, המשלב מוזיקה וודיאו -וידאו 
 כרזה
2008 

Martin Woodtli 
VideoEx festival poster 
2008 
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 אלן סיילר 101
 ץמתפוצ מים בלון

 צילום במהירות גבוהה
 צילום  

  2000שנות ה 
  Alan Sailer 
Balloon Explosion 
2000 

 

 

 רוב קרטר 102
 XXXI  31 הולנד צבעונים שדה, מסע צילומי

 סיבכרום צילום, הדפס
2006 

Rob Carter 
Traveling Still, Tulip Fields, Holland XXXI 
2006 

 

 

 סנדי סקוגלנד 103
 טרייה היברידיות

 צלום, תלום  מיצב
 2008 

Sandy Skoglund 
Fresh Hybrid 
2008 

  

 

 

 תומס הוק 104
 הרע מהזאב מפחד מי

 צלום דיגיטלי מעובד
 2012 

Thomas Hawk 
Who's Afraid of the Big Bad Wolf 
2012 
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 קוראסאווה אקירה 105
 "העורבים: חלומות"מתוך הסרט 
 האחים וורנר
 סרט קולנוע

1990 
Akira Kurosawa 
Dreams: Crows 
1990  

 

 ג'יימס קמרון 106
 אוואטר

 קדימון לסרט, סרטי פוקס, המאה העשרים
 סרט קולנוע

 2009 
James Cameron 
Avatar 
2009 

 

 

 כריס קולומבוס 107
 פיקסלים 

 סרט קולנוע, קדימון לסרט   סרטי קולומביה
 2015 

Chris Columbus 
Pixels 
2015 

 

 

בטכנולוגיה  המשתמשיםיוצרים  -הטלוויזיה, הקולנוע, הצילום, הציור והכרזה–תגובות הכלים המסורתיים  -4.4ב.
 ם חזותיים המתכתבים או מחקים מדיות מסורתיותובקודי על מנת ליצור בשפה

  גוך בשיתוף חברת פוגי'פיוינסנט-מוזיאון ואן 108
 ,  מהדורת רליבו1888 בארל שינה- חדרואן גוך 

 רליפוגרפיה ,הדפס תלת ממד
2015 

Van Gogh Museum, Relievo & Fujifilm 
Edmund de Belamy 
2015 

 

 

 ניק קרטר-רוב ו 109
 חמניות

 , ברונזה מצופה בפאטינהפיסול
2013 

 1888בעקבות ואן גוך, חמניות 
Ron & Nick Carter in collaboration with 
MPC  MPC 
Sunflowers, after Vincent Van Gogh’s sunflowers 
1888 
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 ביאנקה אשל גרשוני 110
  ? כואב כך כל מה

 ציור דיגיטלי בתוכנת "צייר"
2008 

Bianca Eshel-Gershuni 
2008 

 

 

 אובווייס קולקטיב  111

min max Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z))) 

 בלאמי דה אדמונד דיוקן
 ציור גנרטיבי )הדפס דיו(  -ציור בינה מלאכותית 

2018 
Obvious  collective 
Edmund de Belamy 
2018 

 

 

 אואה לואס 112
 ארוך לטווח רעיונות, קצר קיץ' 68 דור

 כרזה, עיבוד מחשב 
 2008 

 
Uwe Loesch 
 Generation 68. short summer - long lasting ideas 
2008 

   
 

 

 

 סטפן סטגמייסטר, ג'סיקה וולש 113
 EAIZON האופנה לחברת פרסום פרויקט

 מדיה משתנה
2015 

Stefan Sagmeister & Jessica Walsh 
 Aizone's fall/winter 2015 campaign 
2015 

 

 

 גונטר ראמבאו 114
 בפרנקפורט האופרה בית עבור כרזה
 כרזה
2017 

 
Gunter Rambow 
Poster for the Frankfurt Opera 
2017 
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 ורסקיאנדראס  ג 115
  1 איילנד בונד ימס'ג של האי

 צילום, תצלומים מעובדים
2007 

 
 
 

Andreas Gursky 
James Bond Island 1 
2007 

 

 

 סטיבן שפילברג 116
 היורה פארק

 סרט קולנוע, קדימון לסרט
 סרטי יוניברסל

1993 
Steven Spielberg 
Jurassic Park 
1993 

 

 

 קנת ג'ונסון 117
 מיליונים השווה האיש

 טלוויזיה, סדרת טלוויזיה
 ABCרשת 

1978-1974 
Kenneth Johnson 
The Six Million Dollar Man 
1978-1974 

 

 

 דיוויד בניוף, דניאל ברט וייס 118
 הכס משחקי

 HBO ,טלוויזיה
 גרפיקה ממוחשבת

   2011-2018  
David Benioff, Brett Weiss  
Game of Thrones 
2011-2018 

 
 

  סוף תמונות היצירות חלק ב -תשפ"א
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