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מראה כהן:
על החזותי והאתי 

בהיסטוריה

מרכז לחקר
תרבויות מקום
בעולם היהודי

המודרני

נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה 
לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע )1798/12(

בית הספר להיסטוריה

 הקתדרה ע"ש פולט וקלוד
קלמן לחקר יהדות צרפת

המכון למדעי היהדות
ע"ש מנדל
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הזמנה זו מהווה אישור כניסה לקמפוס הר-הצופים ביום 
האירוע בשערים של רוח ובצלאל ובכניסה להולכי רגל.

14:30 התכנסות וכיבוד קל
14:45 ברכות

•  מנחם בן-ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים
•  דרור ורמן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח  

16:30-15:00 מושב א: ההיסטוריה החזותית
יו"ר: עודד עיר-שי

•  שרית שלו-עיני, אמנות כהיסטוריה? סטראוטיפים וערעורם
•  רות הכהן-פינצ'ובר, "ידי נשים רחמניות?" דימוי האם היהודייה   

  בתמונה ובצליל בבארוק הקתולי ומעבר לו
•  אלימלך הורוביץ, נשות הכותל במאה ה-19 בעיני צליינים וציירים

•  אלחנן ריינר, הגליל, מירון ו"ההר הקדוש": המרחב המקודש
  וחילונו באמנות הישראלית המוקדמת

18:15-16:45 מושב ב: היסטוריה, אתיקה ואחריות ההיסטוריון
יו"ר: דוד שולמן 

•  מיכאל ק' סילבר, ייצוג חזותי של הגיוס הראשון של חיילים יהודים
  בעת החדשה, 1789-1788

•  ישראל ברטל, "אמת" או "חובה"? פוליטיקאים כהיסטוריונים
  והיסטוריונים כפוליטיקאים

•  עמנואל אטקס, מהיסטוריה "אובייקטיבית" להיסטוריה מעורבת

 20:00-18:30 מושב ג: ריצ'י - חוקר ומורה
יו"ר: אוטו דב קולקה

•  מרים ריינר, לודז', קראקוב, מינכן, פריז וירושלים – נדודים
  בעקבות הצייר היהודי-פולני שמואל הירשנברג )1908-1865(

•  גיא מירון, זיכרון אישי, עבר שימושי והיסטוריוגרפיה
•  גיל ווייסבלאי, רמברנדט, פסטרנק והספר העברי

•  ראובן גפני, מהי אדריכלות לאומית של בתי כנסת?
 

20:00 קבלת פנים
יו"ר: ישראל י' יובל

•  מנשה ענזי
•  רחל גרינבלט

•  חדוה וייס
•  חוה טורניאנסקי 

•  סטיב אשהיים
•  יוסף קפלן

•  נציג המשפחה
•  ריצ'י – הרהורים אוטוביוגרפיים
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