אמירה צילומית  -פרויקט אישי
קורס מעמיק בליווי האוצרת והאמנית שגית זלוף מטרת הקורס:
פיתוח שפה צילומית יצירתית ואישית
נמיר ,מרצה בסטודיו ושופטת "עדות מקומית".
משך הקורס:
הקורס מיועד לצלמים בוגרי קורסי ביטוי אישי
 16מפגשים
באחת המסגרות המוכרות ,או לחילופין עברו
המפגשים בנויים מחלק תיאורטי ומחלק מעשי.
תהליך עבודה על תערוכה או פרויקט אישי.
דרישות קדם:
בקורס תהיה העמקה של הבנת מדיום הצילום,
בוגרי קורס אמירה צילומית או קורסים העוסקים בשפת
בהקשר לעולם האמנות ,התרבות והחברה .כמו כן האמנות/יצירה אישית במסגרות אחרות.
יינתנו תרגילים והנחיה בנושאים בעלי אוריינטציה תיק עבודות וראיון במידת הצורך
אישית אך עם זאת אוניברסלית.
המשתתפים יקבלו ליווי בעבודתם על סדרות
מנחה את הקורס :שגית זלוף נמיר
צילומים של סטילס ו/או וידאו (למי שיחפוץ) לפי
נושאים ,עד לכדי בנית תיק עבודות (פורטפוליו)
אישי ובו גוף עבודות הנרקם במהלך הקורס.
עלות הקורס₪ 3,500 :

תוכנית הקורס:
מפגש מס'  02.10.18 :1יום ג' בשעה 18:00
קריאה בצילום:
היכרות אישית דרך הצילומים האישיים של כל משתתף
הרצאה :התבוננות בתמונות אלבום המשפחה .אלבום
המשפחה כמעצב זהות .האבולוציה של אלבום המשפחה.
משימה לבית :אלבום המשפחה -התבוננות מחודשת ועבודה
בהשראתו

שיעור מס'  08.01.19 :6יום ג' בשעה18:00:
הגשת  -צילום של תצלום
הרצאה אודות זיכרון ילדות .הקשר בין צילום לזכרון.
מהלכים שונים של זכרון :שיחזור ,עדות ומחיקה.
משימה לבית :צילום בהשראת זיכרון ילדות בהתאם
לרפרנסים

מפגש מס'  16.10.18 :2יום ג' בשעה 18:00
הגשת  -אלבום משפחה
הרצאה :צילום אובייקט אישי

שיעור מס'  22.01.19 :7יום ג' בשעה 18:00
הגשת  -זיכרון ילדות
הרצאה אודות עולם החלומות ,תת המודע וצילום.
משימה לבית :צילום בהשראת עולם החלומות ותת המודע
בהתאם לרפרנסים

שיעור מס'  09.11.18 :3יום ו' בשעה 09:00
סדנה מעשית
כיצד תהליך הצילום וההתבוננות מובילים אותנו בתהליך
היצירה.

שיעור מס'  04.12.18 :4יום ג' בשעה 18:00
הגשת  -אובייקט אישי
הרצאה :צילום של תצלום .עבודה בסטודיו עם תצלומים
וצילומם מחדש להפקת דימויים סוריאליסטיים ומתעתעים.
משימה לבית :הכנת החומרים למפגש המעשי הבא
שיעור מס'  28.12.18 :5יום ו' בשעה 09:00
סדנה מעשית
צילום של תצלום

שיעור מס'  12.02.19 :8יום ג' בשעה18:00 :
הגשת  -חלומות ותת המודע
הרצאה צילום עירום
משימה לבית :עבודה בנושא צילום עירום

שיעור מס'  05.03.19 :9יום ג' בשעה18:00 :
הגשת  -צילום עירום
הרצאה לקראת תחילת עבודה על פרויקט אישי .משימה
לבית :הכנת העבודות לצפיה למפגש הבא.

שיעור מס'  19.03.19 :10יום ג' בשעה18:00 :
מפגש צפייה בעבודות נבחרות של כל משתתף ומתוכן
בחירה בנושא אישי לפרויקט הגמר והכוונה אישית.

שיעור מס'  02.04.19 :11יום ג' בשעה18:00 :
צפייה בחומרי גלם שצולמו במהלך התקופה בנושא האישי,
והכוונה אישית הכוללת רפרנסים וטיפים טכניים ורעיוניים.

שיעור מס'  28.05.19 :14יום ג' בשעה18:00 :
צפייה בחומרי גלם שצולמו במהלך התקופה בנושא האישי,
והכוונה אישית הכוללת רפרנסים וטיפים טכניים ורעיוניים.

שיעור מס'  16.04.19 :12יום ג' בשעה18:00 :
צפייה בחומרי גלם שצולמו במהלך התקופה בנושא האישי,
והכוונה אישית הכוללת רפרנסים וטיפים טכניים ורעיוניים.

שיעור מס'  18.06.19 :15יום ג' בשעה18:00 :
מפגש בחירות סופיות לקראת שיעור הסיכום

שיעור מס'  14.05.19 :13יום ג' בשעה18:00 :
צפייה בחומרי גלם שצולמו במהלך התקופה בנושא האישי,
והכוונה אישית הכוללת רפרנסים וטיפים טכניים ורעיוניים.

שיעור מס'  09.07.19 :16יום ג' בשעה18:00 :
מפגש סיכום חגיגי ובו יוצג הפרויקט האישי של כל משתתף

כמו כל תכנית גם זו שכאן הנה בסיס לשינויים בהתאם לצרכים המשתנים לאורך הקורס.
נהלי ביטול
ביטול/דחייה ב 7-ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את כרטיס האשראי ב  50%מעלות מלאה של הקורס.
ביטול/דחייה ב 5-ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את כרטיס האשראי בעלות מלאה של הקורס.
לא יוחזר תשלום לאחר פתיחת קורס/סדנה.
למי שלא נכח בחלק מהמפגשים ,לא יוחזרו התשלומים.

