קורס מאסטר " -מקומי"
הקורס ״מקומי״ מבקש להפגיש את משתתפיו
סביב שאלת המקום והמקומיות.
נעסוק בצילום המתייחס לאתרים שיש בהם בכדי
להעיד על מושגים חברתיים/היסטוריים/פוליטיים
רחבים ושמשמעותם חורגת מן המשמעות
הספציפית .נעסוק במושגים חלל ,מרחב ונוף.

מטרת הקורס:
לקדם את משתתפיו ברובד הרעיוני/אמנותי ,ולאפשר
תהליך מעמיק על סדרה צילומית.
משך הקורס:
 15מפגשים

דרישות קדם:
בוגרי קורס אמירה צילומית או קורסים העוסקים בשפת
כל משתתף/ת בקורס יצור במהלכה גוף עבודה
האמנות/יצירה אישית במסגרות אחרות.
צילומי ,שבמרכזו אתר/אתרים אותו/ם חקר
במהלך המפגשים .התהליך ילווה בהנחיה של יאיר תיק עבודות וראיון במידת הצורך
ויגובה ברפרנסים ומקרי בוחן מעולם הצילום
מנחה את הקורס :יאיר ברק
ההיסטורי והעכשווי.
יאיר ברק ,אמן ,אוצר ומרצה .עוסק בצילום ובווידאו ארט.
עבודותיו ,שהוצגו במיטב המוזיאונים וחללי התצוגה
בנוסף ,במהלך הקורס ,נצא מספר פעמים לבקר
בישראל ומחוצה לה ,עוסקות בייצוגים תרבותיים
באתרים המאופיינים במורכבות
והיסטוריים ,בהנצחה ,בגבורה ובגבריות.
חברתית/פוליטית/תרבותית .מפגשים אלו יכללו
בשנת  2005הקים את המחלקה לצילום בביה״ס מנשר
שיחה עם דמות שתכניס אותנו אל הסיפור של
לאמנות בתל אביב ועמד בראשה וכיום עומד בראש לימודי
המקום
האמנות המעשיים במכללת סמינר הקיבוצים.
עלות הקורס 3850 :ש"ח

תוכנית הקורס:
מפגש מס'  23.10.19 :1יום ד' בשעה 18:00
היכרות עם המשתתפים ועם המנחה באמצעות עבודות
צילום

שיעור מס'  24.01.20 :6יום ו' בשעה10:00:
סיור תערוכות רלוונטיות

מפגש מס'  06.11.19 :2יום ד' בשעה 18:00
הרצאה – ייצוגים של מקום ,חלל ומרחב בצילום ההיסטורי
והעכשווי

שיעור מס'  12.02.20 :7יום ד' בשעה 18:00
ביקורת עבודות שניה

שיעור מס'  27.11.19 :3יום ד' בשעה 18:00
תחקיר – הצגת האתרים באמצעות תחקירים ויזואליים
וטקסטואליים

שיעור מס'  13.12.19 :4יום ו' בשעה 09:00
ביקור אתר  ,#1מפגש עם מומחה

שיעור מס'  01.01.20 :5יום ד' בשעה 18:00
ביקורת עבודות ראשונה ,סקיצות ראשוניות

שיעור מס'  06.03.20 :8יום ו' בשעה09:00 :
ביקור אתר  ,#2מפגש עם מומחה

שיעור מס'  18.03.20 :9יום ד' בשעה18:00 :
מפגש תיאוריה ,דיון סביב טקסט

שיעור מס'  01.04.20 :10יום ד' בשעה18:00 :
מפגש אמן/ית אורח/ת

שיעור מס'  22.04.20 :11יום ד' בשעה18:00 :
ביקורת עבודות שלישית

שיעור מס'  03.06.20 :14יום ד' בשעה18:00 :
ביקורת עבודות פנימית ,עריכת הסדרה
.

שיעור מס'  01.05.20 :12יום ו' בשעה09:00 :
ביקור אתר  ,#3מפגש עם מומחה

שיעור מס'  24.06.20 :15יום ד' בשעה18:00 :
ביקורת עבודות בהשתתפות אורח/ת

שיעור מס'  20.05.20 :13יום ד' בשעה18:00 :
הרצאה על עבודותיו של יאיר

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.

