
 
 
 
 
 
 
 

 

 לאה פרץגב' : מרצה/  2, 1תולדות העיצוב 

 

עיצוב החל מן קורס שנתי שמטרתו לערוך היכרות עם הזרמים והסגנונות השונים ב

, דרך 71-המארמונות הבארוק ותכנון ערים של המאה : ועד היום 71המאה ה 

 האסתטיקה שלעיצובי הפנים של הרוקוקו, הפורצלן הסיני כחומר המייצג את 

-הזרמים האקלקטיים של המחצית השנייה של המאה ה ;התקופה וגילויו באירופה

ויליאם  ניאו קלאסציזם וניאו גנטיקה, ,71-הועד המחצית הראשונה של המאה  71

מוריס ותנועות הארטס אנד קראפטס, אר נובו וביטויו במרכזים שונים מבלגיה דרך 

והמודרניזם, הבאוהאוס  צתו ברחבי העולם,אר דקו ותפוארצות הברית, צרפת עד 

, הי טק ופוסט מודרניזם, דה 03-וה 03-שנות ה, 03-קו זרימה ושנות ה

 קונסטרוקטיביזם.

 

 לאורך הקורס נסקור במקביל תערוכות וכיוונים חדשים בעולם העיצוב העכשווי.

 

כלכליים  חברתיים, סטוריים,יבמהלך הקורס יושמו הדגשים על תהליכים ה

חומריים משתנים של תקופות וזרמים ,דרך חזותיים וותרבותיים המביאים לביטויים 

 תחבורה, ריהוט ,עיצוב מוצר ,אופנה תכשיטים ואבזרים, אדריכלות ועיצוב פנים,

 . עיצוב גרפי

 

ו  70להדגשת המסרים נצפה בשני סרטים: ״ מארי אנטואנט״ רוקוקו וסגנון לואי ה 

 .03-שנות הבט ״יללה״ על דור הבי

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 דוד גוסמר מרצה: /  1,2,1תולדות העיצוב 

 

 7תולדות העיצוב 

קורס זה דן בצמיחת תחום העיצוב התעשייתי מהתמורות האירופאיות שלפני 

 . 03 -המהפכה התעשייתית ועד תחילת המאה ה

במהלך הקורס נלמד על השינויים בייצור ועיצוב לקראת המהפכה התעשייתית, 

המהפכה בבריטניה, הקריסטל פאלאס, דרסר, ויליאם מוריס והארטס אנד 

נובו ברחבי -והאר עיצוב האמריקאי, גילדות העיצובקראפטס, עליית הייצור וה

 העולם, והוינה וורקשטטה. 

בקורס יידונו היבטים תרבותיים, פוליטיים, כלכליים, אקולוגים ופדגוגיים הרלוונטיים 

עם דגש על תמורות טכנולוגיות והשלכותיהן )חומרים, שיטות  :להתפתחות התחום

עבודה, מערכי תכנון, ייצור ושיווק(, שינויים שחלו בתפיסת תחום העיצוב ודמותו של 

המעצב )תפקידו ותרומתו לסביבה ולחברה(, אבולוציה של מוצרים )תרבותית, 

 צורנית, טכנולוגית, חומרית( ועוד.

 

 0דות העיצוב תול

ועד  03-קורס זה דן בהמשך צמיחת תחום העיצוב התעשייתי מתחילת המאה ה 

 . 03-' של המאה ה03 -שנות ה 

במהלך הקורס נלמד על השינויים בייצור ועיצוב לקראת המודרניזם, התנועות 

סטייל, הבאוהאוס, -מודרניסטיות, הוורקבונד הגרמני, דה-האירופאיות הפרוטו

, הסטרימליין והאר דקו, בארצות הבריתב התאגידי ועליית העיצהוורחוטמאס, 

 העיצוב לאחר מלחמת עולם השנייה, ותחילת תרבות הפופ. 

בקורס יידונו היבטים תרבותיים, פוליטיים, כלכליים, אקולוגים ופדגוגיים הרלוונטיים 

עם דגש על תמורות טכנולוגיות והשלכותיהן )חומרים, שיטות  :להתפתחות התחום

בודה, מערכי תכנון, ייצור ושיווק(, שינויים שחלו בתפיסת תחום העיצוב ודמותו של ע

המעצב )תפקידו ותרומתו לסביבה ולחברה(, אבולוציה של מוצרים )תרבותית, 

 .צורנית, טכנולוגית, חומרית( ועוד

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 0תולדות העיצוב 

 קורס זה דן בהמשך צמיחת תחום העיצוב התעשייתי לאחר מלחמת עולם השנייה.

במהלך הקורס נלמד על השינויים והזרמים העיקריים בייצור ועיצוב לאחר מלחמת 

עולם השנייה, תחילת תרבות הפופ, עליית הפלסטיק והביומורפיות, העיצוב 

סביבתיות ועיצוב ירוק  טק, עיצוב למטרות-הרדיקלי והפוסט מודרניזם, עיצוב היי

 ומגמות בעיצוב עכשווי. 

בקורס יידונו היבטים תרבותיים, פוליטיים, כלכליים, אקולוגים ופדגוגיים הרלוונטיים 

עם דגש על תמורות טכנולוגיות והשלכותיהן )חומרים, שיטות  :להתפתחות התחום

צוב ודמותו של עבודה, מערכי תכנון, ייצור ושיווק(, שינויים שחלו בתפיסת תחום העי

המעצב )תפקידו ותרומתו לסביבה ולחברה(, אבולוציה של מוצרים )תרבותית, 

 .צורנית, טכנולוגית, חומרית( ועוד


