
           

 

 0202קיץ  -נוערוילדים סדנת צילום ל

 "אמנות ההתבוננות "-קורס צילום מקצועי

 וצוות אדמה יוצרת ניצן שתרוגבהנחיית 

"הצילום הוא אמנות ההתבוננות. זה למצוא משהו מעניין במקום רגיל...יש לזה מעט בדברים 
 שאנחנו רואים והרבה בדרך בה אנו רואים את הדברים." אליוט ארוויט 

הצילום נלמד להתבונן על הסביבה שלנו קצת אחרת בעזרת  בסדנתכיום כמעט כל אחד מצלם, 
ונלמד את שונים צלמים  כירנחשף לסגנונות צילום שונים, נ המצלמה. נכיר טכניקות צילום שונות,

 שפת הצילום המקצועי.

כמו כן ו בצילוםכלים  ום והאומנות ותקנה למשתתפים בהילת מפגשים עם עולם הצמשלב ההסדנ
 . תפתח צוהר לעולם האמנות

, סקרנות הסדנאות מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים, למידה מתוך עניין
סדנאות חווייתית במהלכן נצא לצלם טבע, נוף אנושי, נוף אורבני ועוד ונלמד להכיר את  .והתנסות
 בעידן הדיגיטלי. ונפתח את אפשרויות הצילום  , להפיק ממנה את המרב המצלמה

מיועדת לצלמים בתחילת דרכם, או לאלה שמצלמים ורוצים להבין טוב מותאמות לנוער והסדנאות 
 . ל סוגלמות מכה הם עושים, ניתן להשתתף בסדנא עם מציותר מ

תוך הרשימה מ -מפגשים / חמישה או עשרהלמפגש אחדלהירשם  ניתןהסדנאות הן חד יומיות, 
משך מפגש . וחצי כשעתייםהמעשיים משך המפגשים יתקיימו בשעות אחה"צ.  מפגשיםההמוצעת. 

 כשעה וחצי. עיוני ה

  ₪ 051 -מפגש בודד  עלות

  ₪ 611 -מפגשים 5עלות 

  ₪ 811 -מפגשים 01עלות 

 ההגעה למפגשים עצמאית.*

 .יםההשתתפות בסדנה מותנת בחתימה על אישור הור

 . מפגשיםהמשתתפים שירשמו לפתיחת הסדנה מותנת במספר 

 

https://www.y-adama.co.il/blog/nitzan-sitruk


 

 תוכנית המפגשים:

 הערות  נושא המפגש  תאריך 
 מפגש מעשי   נוף אורבני בנווה צדק  צילום 01.7.01 0
בנמל , הכנה למפגש וצילום טבעניתוח עבודות  00.7.01 0

 תל אביב
 מפגש עיוני 

 מפגש מעשי  ושפך הירקון תל אביב  בנמלצילום  08.7.01 3
וצילום נוף אורבני, הכנה למפגש ניתוח עבודות  31.7.01 4

 במוזיאון
 מפגש עיוני 

על תשלום נוסף במפגש מעשי.  צילום במוזיאון מפגש  -בין צילום לאמנות 4.8.01 5
 כרטיס הכניסה למוזיאון

צילום בהשראת אמנות, הכנה ניתוח עבודות ו 6.8.01 6
 פגש ברוטשילדלמ

  מפגש עיוני

 מפגש מעשי  רוטשילדצילום באור אחרון וחשיפה ארוכה ב 01.8.01 7
ה למפגש אנשים, הכנניתוח עבודות וצילום  00.8.01 8

 בדיזינגוף
 מפגש עיוני

 נות ראווהו, צילום רחוב וחלצילום נוף אנושי 07.8.01 9
  בדיזינגוף ומפגש עם הצלם פרג' פרי

 מפגש מעשי

 מסכםמפגש עיוני  ניתוח עבודות, סיכום הסדנה והמלצות להמשך 01.8.01 01
 *יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנה.

 לנרשמים לסדנה תישלח תוכנית מפורטת עם תכנים נוספים. 

 קיימת אפשרות להמשיך לסדנת המשך מתקדמת. 

 151-5795860לפרטים נוספים והרשמה: ניצן 


