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סמסטר ב|קורס סמסטריאלי

ובמקביל פיתוח עולם תוכן אישי, רלוונטי ומעניין.פיתוח כישורים טכניים בציור,:תקציר הקורס ומטרותיו
בקורס נעסוק בשיפור היכולות הטכניות ובפיתוח ביקורת עצמית בנוגע לרמת העיבוד של ציור. נתרגל נושאים

יושם דגש על אימון טכני בציור וברישום -קלאסיים המצריכים עבודה מעמיקה ומחויבות לתהליך היצירה.
כפעולה שלעולם אינה מסתיימת, אלא מעמיקה ומתרחבת עם הזמן, והיא אינסופית מבחינת האפשרויות והרמה

אליה ניתן לשאוף.
מן הצד השני,  אנו חיים בתרבות מוצפת בתוכן ויזואלי, אשר רק מעט ממה שנוצר במרחב התרבותי, צף ומהדהד

בדומיננטיות. כיצד ניתן לפתח כריזמה אומנותית? איך לחולל דימויים? כיצד לפתח ביקורת עצמית נכונה?
בשאלות אלו ועוד נעסוק בקורס זה.

בפני היוצר הפלסטי: יצירה שהיא מעולההקורס נועד ללמד את המטלות המרכזיות העומדותתוצאות למידה:
טכנית ובמקביל מרתקת בממד התוכני שלה.  נלמד לפתח את כושר העיבוד הפיזי של היצירה, אך גם את כושר

המצאת הדימוי. דימוי שהוא חד פעמי, מקורי ואקטואלי.

:מהלך הקורס על פי מפגשים

נושאמפגש
תרגיל אנליזה של מאסטרים – מצגת תרגילים מבית הספר באוהאוס1

תרגיל חקירת חומר ברישום2

תרגיל קובומאניה - מצגת מעבודתו של גארסים לוקה ואחרים3

בניית פנים מאוביקטים ונוףפראידוליה -4

טכניקת קאט אווט קולאז׳5

ציור מתוך קולאז׳ כרפרנס6

Amyשלמעבודתהמצגת–מוקטןמודלמתוךציור7 Bennetהמודלבניתא-חלק

ציור מתוך מודל מוקטן – חלק ב ציור המודל8

החדשהריאליזםבתנועתמרכזייםאמניםמצגת-Decollageתרגיל9

תרגיל רורשאך10

טרנפורמציה של דימוי – קומיקס אבסטרקטי11

שימוש בבינה מלאכותית ליצירת דימוי12

ציור מתוך רפרס בינה מלאכותית13

הגשת תרגל מסכם14

ולאציוןיינתןלאחיסורים3מעלהקורס.ממפגשילפחות80%ב-להשתתףסטודנט/יתכלעל:נוכחותנהלי
יינתנו נקודות זיכוי עבור הקורס
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: - שיעורים פרונטליים, הדגמה / עבודת סטודיו / מצגות / תרגילי ביתשיטת ההוראה

מרחוק בשיעורים בהם נדון בנשואים תיאורטיים,במידת הנדרש יעשה שימוש בהרצאות:למידה מקוונת מרחוק
הצגת עבודות אישיות ודיון.

תרגילי כיתה ותרגילי ביתמטלות הקורס:

אופן חישוב הציון:
לשיחותרומהפעילההשתתפות-30%
וההגשותהתרגיליםשלהעשייהואיכותמחשבתית,ומקוריותיצירתיות-35%
הקורסבמהלךוהעבודההמחשבההתפתחותוהרחבה,העמקה-והתפתחותהלמידהלתהליךמחויבות-35%

:רשימת סרטים / אמנים / עבודות / יצירות

Sigmar Polke, Gherasim Luca, Amy Bennet, Neo Rauch, Martin Kippenberger, Leonardo da vinci,

Johannes Itten, Kurt Krantz

, קריאת רשות:רשימת קריאה ביבליוגרפיה

.1972ירושלים,ביאליק,מוסדהוצאתבאמנות,הרוחניעלקנדינסקי,וסילי

וולטר בנימין, יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
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