קול קורא לתלמידי התואר הראשון
תוכנית 'נופי ידע' 2015-2016
ש ַּמ ְחנָה
ירן תְ ַ
ש ָ
"ּבֹוא ּובַּמּוזֹות נַתְ חִילָהֲ ,אשֶׁר ְּב ִ
לֵב ֲאבִיהֶׁן ָהאֵל זָ ְו ְסַ ,הלֵב ַה ַכּבִירּ ,בָאֹולִימְּפּוס,
ֵהנָה ּבְתֹו ֵאם קֹולֹו הַהֹווֶׁה ַו ֲאשֶׁר יֶׁאֱתָ י ָה
גַם ֶׁה ָעבָר תְ ַסּפ ְֵרנָה; ["]...
(מתוך התיאוגוניה מאת הסדיוס בתרגום שלמה שפאן)

ביוון העתיקה המילה מוסיקה שמשה לתיאור שלל אומנויות שונות המתרחשות לאור השראתן של תשע
המוזות .המוזות עצמן נתפשו כמתווכות בין מקורותיהם האלוהיים והקדושים של ההיסטוריה והנגינה,
השירה והפילוסופיה ,התיאטרון והמדע ,לבין בני האדם .תפישה זו ,המניחה כי ההשראה ליצירה
אומנותית נובעת מכח חיצוני שנמצא מעבר לגשמיותו של האדם היחיד ,לוותה את תרבות המערב עוד
שנים רבות .כיום ,במסגרת אופן המחשבה המערבי-חילוני האומנויות אינן נתפשות כנובעות מהשראה
חיצונית החורגת מקיומו הזמני והארצי של האדם היוצר .מתוך כך עולה השאלה מהו מקומה ומעמדה של
המוזה ביחס למעשה האומנות ולאדם היוצר כפי שהיא נתפשת כיום?
תכנית 'נופי ידע' מזמינה את תלמידי התואר הראשון לשלוח יצירות "מוסיקליות" מן האומנויות השונות
אשר עוסקות בשאלת מקומה ומעמדה של המוזה ביחס ליוצר בן-זמנינו.
על הסטודנטים המעוניינים להגיש יצירה לתחרות לבחור מודוס אומנותי אשר תואם לאחת הקטגוריות
הבאות:
 .1כתיבת חיבור מן הסוגות השונות :למשל כתיבה פרשנית ,היסטורית או פילוסופית אשר עוסקת
בשאלה שבמרכז העיון .חיבור זה אינו חיבור אקדמי כי אם מסה .הקטע המוגש אינו צריך לענות
לכללי הכתיבה האקדמיים אך עליו להציג דיון מושכל בנושא .הקטע המוגש לא יעלה על 2000
מילים.
 .2כתיבה יצירתית מן הסוגות השונות :שירה ,פרוזה או דרמה אשר נוגעות בשאלה שבמרכז העיון.
קטעי הפרוזה והדרמה לא יעלו על  2000מילים .קטעי השירה לא יעלו על מחזור שירים בן
חמישה שירים.
 .3אומנות חזותית מן הסוגות השונות :ציור ,פיסול ,צילום ,הדפס ,וידאו וכד' אומן יוצר יגיש יצירה
בודדת או סדרה מצומצמת שלא תעלה על חמישה דימויים .על היצירה לעמוד בקשר עם הנושא
שבמרכז העיון.
 .4יצירה מוסיקלית מן הסוגות השונות אשר עומדת בקשר עם הנושא שבמרכז העיון .אין הגבלה
בנוגע לאורך ומבנה היצירה .יש לשלוח פרטיטורה.
היצירות הזוכות יוצגו ,יועלו ויקראו באירוע שייוחד לכך אשר יתקיים ב .13.06.2016-בנוסף ,היצירות
יוצגו בתערוכה בפלטפורמות המקוונות של תכנית 'נופי ידע'.
תנאי התחרות:
-

התחרות פתוחה לתלמידי התואר הראשון באוניברסיטה.

-

לזוכה במקום הראשון בכל קטגוריה יוענק פרס כספי.

-

בשלב הראשון יש לשלוח העתק של היצירות למייל התחרות בקובץ שאינו עולה על  8מגה.
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-

אין לעבוד בקבוצות .היצירה היא אישית בלבד.

-

הגשת היצירות תתבצע עד 01.04.2016

-

הגשה בדוא"ל לכתובת galsela66@gmail.com / ny@univ.haifa.ac.il

-

שמות הזוכים יפורסמו עד ה.19.04.16-

-

חלוקת הפרסים תקבע על פי איכות היצירות .התכנית שומרת לעצמה את הזכות לא לחלק את כל
הפרסים.

-

סטודנטים שזכו בתחרות החיבורים של תכנית 'נופי ידע' בעבר ,לא יוכלו להגיש יצירות
לתחרות.
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