
 יההצלמנ      

 בית הספר הפתוח לצילום  –אדמה יוצרת        

 1028 מסע ברגש -סדנת צילום          

  יואל שתרוג: בהנחיית      

 בוגרי סדנא בסיסית או בעלי ידע בצילוםמיועדת לצלמים המפגשים  21הסדנא בת  

  .והיצירה צילוםעולם ההמעוניינים להעמיק את שליטתם ב

נבצע תרגילים  ,מקוריותהשפה החזותית והנפתח את , חשיבה הצילומיתבורעיון בנדון 

 .הצילום ככלי טיפוליבמהלך המפגשים נתמודד עם  .שיתוף בעזרת המצלמהשל 

  .תיאורטיהטכני והידע ההעמקת את  "הרוח"לצד הסדנא תשלב 

 .הסדנא משלבת מפגשי כיתה יציאות לשטח ומשימות נוספות

 26:00יום שני  10.22.27 :1 'מפגש מס 

הרעיון , ההבדל בין תיעוד לבין יצירה אמנותית – הצגת הסדנא -הכרות 

סגירה סופית של מועדי ושעות , וגישות שונות של ניתוח עבודות

  .משימה אישית ראשונההכנה ל. המפגשים

   2' מפגש מס 

 : 

 26:00יום שני   17.22.27

  וןהכנה למפגש מעשי ראש -, ניתוח עבודות ראשון

 בבוקר  חמישייום  07.21.27 : 3' מפגש מס 

מכיכר אתרים לרחוב , מסע בתל אביב." רחל ולאה, שתי האמהות"

רחל נמשיך לחוף הים ומשם לבית של , לאה גולדברגארנון בעקבות 

נדון במשמעות השירים שלהן וננסה להעביר את הרעיונות , המשוררת

  ישיעור מעש . והתחושות שלהן בעזרת המצלמה

  26:00י יום שליש  21.21.27 : 4' מפגש מס 

בקשר נדון , שניניתוח פרויקט אישי , מהמפגש המעשיניתוח עבודות 

  .שבין שירה לצילום

 בבוקרראשון יום   07.02.28 : 5' מפגש מס 

בתי ) סמטאות, פריחת השקדיות ,כנסיות, לכפר ציורימסע  "עין כרם"

.  בבית ובחיים עיון של חצר אחוריתנדון בר , וחצרות אחוריים ( קפה

  .שיעור מעשי . נתרגל מספר מצבי צילום מתקדמים בנוף אורבני

 26:00יום שני   11.02.28 : 6' מפגש מס 

חצר "י שלישניתוח עבודות פרויקט אישי , מעין כרםניתוח עבודות 

 ." אחורית

 .....בבוקר 06:00 חמישייום   02.01.28 : 7' מפגש מס 

בשפך ( בבוקר 06:00אני מתכנן ל )אור ראשון  - "לצייר עם המצלמה"

ם בבוקר בו נלמד לנצל את האיכויות של אור כמפגש מעשי הש,  הירקון

  .הקפאה ומריחה, מיקוד וטשטוש, צבע, מדידת אור, ראשון

 16:00  שנייום   01.01.28 : 8' מפגש מס 

  .הצגת פרויקט אישי רביעי ניתוח עבודות

 בבוקר ישניום   21.01.28 : 9' פגש מסמ 



  .נוף פתוחצילום  "בארץ אהבתי השקד פורח"

 רגל תתרגיל בו נ. מנזר השתקנים והסביבה, מפגש מעשי בפארק קנדה

ונתמקד , צילומי תקריב, טבע ונוף, מרחביםטכניקות שונות בצילום 

  .בצילום מופשט בטבע

' מפגש מס 

10 : 

 16:00 שנייום   16.01.28

הגשת פרויקט אישי , הפריים כמסגרת, קומפוזיציה, ניתוח עבודות

 .מסכםהכנה לפרויקט אישי .חמישי

' מפגש מס 

11 : 

  26:00 יום שני  16.00.28

  . יציאה מתבניות ולצלם מבפנים, חשיבה צילומית ויצירה "אני מאמין"

 . נה לפרויקט אישי מסכםהכ

' מפגש מס 

12 : 

  21:00 יום שני  26.00.28

 . מסע ברגשסיכום   - הצגת פרויקט אישי

מועדים סופיים יקבעו יחד עם משתתפי הסדנא , יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים* 
 .במהלך המפגש הראשון

 בית יד לבנים רעננה חדר ישיבות בבימי שני המפגשים העיוניים יתקיימו *
 .וכנית הלימודיםהמפגשים המעשיים בימי חמישי לפי ת, רעננה 207אחוזה   

   010-0777117חמי : להרשמה ופרטים נוספים*
 

 אדמה יוצרת בית הספר הפתוח לצילום
 לאדמה סדנאות צילום ברמות שונות ובפריסה ארצית

 adama.co.il-www.yלאתר אדמה 

 010-022817: לפרטים נוספים יואל

ladama@zahav.net.i-y 
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