יסודות הצילום למתחילים
צילום מעשי ב  01 -מפגשים בחיפה
תמונות איכותיות ואותנטיות מעניקות לנו את היכולת להתרגש בכל יום מחדש
מאירועים ,מחוויות ומזיכרונות עבר .האחיזה במצלמה מאפשרת לנו להנציח את הרגע
מנקודת מבט אישית .קורס זה מיועד ליצור היכרות טובה יותר של המשתתף
עם המצלמה ואפשרויותיה.
בקורס ילמדו יסודות הצילום ועקרונות הגישה הצילומית השונה כלפי אדם ,טבע ונוף,
זאת באמצעות שילוב של הרצאות עיוניות ,תרגול בכיתה ושיעורי צילום מעשיים בשטח.
כמו כן ,יבוצע ניתוח העבודות לשם בקרה ויישום לקחים בעקבות סיורי השטח .הקורס ילווה
בפרויקט אישי שיוצג בשיעור האחרון.

פתיחה :

 0051/5110/ימי א'

מנחי הקורס :איציק חיים
מטרות הקורס:





הקניית שליטה בשפת התקשורת החזותית ובהיבטים באמנות.
הכרות ותרגול עם עבודת הצלם המתעד ,המשתמש במציאות כחומר גלם.
טיפוח היכולת להתבונן ,לקרוא ולהבין את המציאות החזותית.
הקניית מחויבות לערכי חברה ,אמינות ויושר מקצועי.

נושאים עיקריים :






יסודות הצילום.
צילום מעשי וניתוחו -יסודות הצילום וקומפוזיציה צילומית מהי ,נוף ,טבע?? ,רחוב ואנשים.
עדשות ופרספקטיבה צילומית.
צילומי ערב ולילה ללא מבזק.
סיורי שטח -הסיורים משתנים בהתאם למיקום הקורס.

הערה חשובה:
חובה על המשתתפים להצטייד במצלמה המאפשרת שליטה במצב חצי אוטומטי וידני  SLRאו דמוי .SLR
לשיער שביעי להצטייד בחצובה(שיעור זה יתקיים כשעה לפני השקיעה)
*** צילומי השטח משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי של הקורס ומתקיימים בכל מזג אוויר.
הערה חשובה :על המשתתפים להצטייד במצלמה  SLRאו דמוי ( SLRהמאפשרת שליטה במצב חצי אוטומטי וידני)
ולשיעור השביעי להצטייד בחצובה.
תנאי סף :גיל  01ומעלה ומצלמה
הקורס מיועד לחסרי ניסיון קודם בצילום או בעלי ניסיון מסוים המעוניינים לבסס את מושגי היסוד שלהם בתחום הצילום.
מתנה ייחודית למשתתפים:
דיסק און קי ייחודי .1G

היקף הקורס 01 :שעות לימוד ב01 -
מפגשים שבועיים ,כל מפגש בן  0שעות
לימוד.
 /מפגשים מתוכם יתקיימו במסגרת
סדנאות שטח.
מיקום הקורס :
הציונות  ,001מרכז הכרמל ,חיפה

עלות הקורס :
** מחיר מיוחד לעמיתי חבר ידע

פירוט מפגשים
מפגש מס'  0היכרות אישית .יסודות הצילום.
הכרת המצלמה ,האור ,מד האור .צמצם ומהירות.
מהירות תריס ,צמצם  ,עומק שדה לפי צמצם עצמית ומרחק -.שלוש שעות.

מפגש מס'  1צילום מעשי – תרגול החומר שנלמד .תרגול שטח ליישום הנלמד בשיעורי טכנולוגיה של הצילום.
עמידה פוקוס ,עומק שדה ,חשיפה .הדרכה קבוצתית ואישית בהפעלת הפונקציות של המצלמה.
צילום שטח – גן האם מרכז הכרמל חיפה -שלוש שעות

מפגש מס'  0ניתוח עבודות ראשון .ביקורת עבודות על הצילומים אותו ערכנו בשיעור המעשי בהתאם לתרגילים
אותם התבקשנו לבצע -.שלוש שעות.

מפגש מס'  /עדשות ופרספקטיבה צילומית  .סוגי עדשות ,אורך מוקד,פרספקטיבה ,הקשר בין בחירת סוג העדשה
לאופי של הצילום .הצגת צלמים וסוגיות נבחרות במהלך ההיסטוריה של הצילום והכנה למפגש שטח - .שלוש שעות.

מפגש מס'  /צילום מעשי ניגוד בעדשות שונות .מתרגלים צילום בסוגי עדשות שונים ומיקום שונה .תרגילי
פרספקטיבה צילומית.
צילום שטח – ואדי ניסנס חיפה -שלוש שעות.

מפגש מס'  6ניתוח עבודות ,עדשות ופרספקטיבה  .השיעור יחולק לשניים :החלק הראשון יוקדש לביקורת עבודות
על צילום עם עדשות  ,התייחסות מנקודת מבט של בחירת העדשה ,עומק שדה ,עדשות ואופיין .בחלק השני של
השיעור נציג בפני התלמידים פרויקט שיתבצע במהלך המפגשים הבאים .הפרויקט יוצג בשיעור המסכם כפרויקט
אישי על הקיר בכיתה  .העבודה תהיה בנושא חופשי והכנה לצילומי לילה .שלוש שעות.

מפגש מס'  7ערב ולילה ללא מבזק צילום בתאורה אחורית ובשעת הקסם .עם רדת הלילה נמשיך בצילום בחשיפות
ארוכות .לשיעור זה יש להצטייד בחצובה.
*מפגש זה יתקיים כשעה לפני השקיעה .פארק הכט חיפה -שלוש שעות

מפגש מס'  1ניתוח עבודות ערב ולילה .דגש על הנושאים בהם עסקנו בתרגיל השטח .אור אחורי דמדומים וחשיפות
ארוכות .בחירת עבודות לפרויקט אישי והכנה לצילומי רחוב .שלוש שעות.

מפגש מס'  1צילום מעשי – צילום רחוב :התייחסות לדמות האדם וסביבתו בנוף האורבאני .נתרגל בסיור שימוש
בעדיפות צמצם ומהירות .צילומי רחוב  -עכו העתיקה -שלוש שעות.

מפגש מס'  01ניתוח צילום רחוב :בקרת עבודות על צילום הרחוב בדגש על האדם בנוף אורבאני .הצגת התרגיל
האישי וסיכום הנלמד במהלך הקורס .שלוש שעות.

לפרטים והרשמה

יום
בשבוע

שעת התחלה

שעת סיום

0051/5110/

א

11:00

21:00

0651/5110/

ו

11:11

12:00

photocollege@gpc.co.il

1/51/5110/

א

11:00

21:00

ליצירת קשר לחצו כאן

105165110/

א

11:00

21:00

165165110/

ו

09:00

12:00

115165110/

א

11:00

21:00

0/5165110/

א

17:00

20:00

115165110/

א

11:00

21:00

175165110/

ו

01:00

12:00

115165110/

א

11:00

21:00

03-7306721

לעדכונים שוטפים הצטרפו לקבוצת
הפייסבוק שלנו
(יש ללחוץ  Ctrlיחד עם הקישור להגיע לדף הפייסבוק שלנו)

מועד התחלה

צילומים,צ'רמונבסקיה אנה מתוך פרויקט מסע טללים  2102כל הזכויות שמורות קטלוג בוגרים לחצו כאן

