
 מוזיאון נחום גוטמן  –ונוער סדנת צילום לילדים 

 אמנות ההתבוננות" -מצלמים גוטמן"סדנת צילום מקצועי 

  נועם שתרוג, הסדנה בהנחיית וצוות אדמה יוצרת ניצן שתרוג פקתבה  

נלמד  הבסדנ סדנת צילום ייחודית היוצאת מתוך תפיסת עולמו של נחום גוטמן ואופי הציור שלו ,
להתבונן על הסביבה שלנו קצת אחרת בעזרת המצלמה. נכיר טכניקות צילום שונות, נחשף 

משלבת  ההסדנ ונלמד את שפת הצילום המקצועי.שונים צלמים  ירכלסגנונות צילום שונים, נ
תפתח צוהר כמו כן מפגשים עם עולם הצילום והאומנות ותקנה למשתתפים בה כלים בצילום ו

 לעולם האמנות. 

הסדנאות מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים, למידה מתוך עניין, סקרנות 
, נתייחס לאור, נקודת מבט, צלם טבע, נוף אנושי, נוף אורבנינסדנאות חווייתית במהלכן  .והתנסות

נלמד להכיר את המצלמה, להפיק . ועוד זוויות צילום, צילום פורטרט, צילום מבויים, שחור לבן, צבע
 ממנה את המרב  ונפתח את אפשרויות הצילום  בעידן הדיגיטלי.

ומיועדת לצלמים בתחילת דרכם, או לאלה שמצלמים ורוצים נוער ילדים והסדנאות מותאמות ל
 . גם סמארטפון -להבין טוב יותר מה הם עושים, ניתן להשתתף בסדנא עם מצלמות מכל סוג

 משך כל מפגש כשעה וחצי. 

 המפגשים יתקיימו במוזיאון נחום גוטמן וברחבי נווה צדק 
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 :סדנת הצילום תוכנית 

 פירוט  מפגש

 צילום לציור בין 1
  הסדנא והיכרות, היכרות עם המצלמה, הצגת מפגש פתיחה

 נוף אורבניצילום  2
במהלכו נכיר את חתך הזהב, נדבר על   מפגש צילום בסמטאות נווה צדק

 בניית קומפוזיציה ופריים צילומי נכון.
 כפתורים מיוחדים וניתוח עבודות , עולם הצילוםהיכרות מעמיקה עם  3

 בדגש על תאורה וזווית צילום פורטרט וצילום אנשיםצילום  4

 צילום במתחם התחנה ופארק המסילה בדגש על נקודות מבט בצילום 5

 יואל שתרוג מפגש אורח עם הצלם 6
נתמקד בנחום גוטמן, ובאסכולה -במפגש נדון בקשר בין צילום וציור

 בעבר וכיום הארצישראלית ובצילום 
 צבע וצילום 7

  בצילומים ונצפה( חינמיותעיבוד תמונה )תוכנות במפגש נלמד גם על 
 צילום והשתקפות 8

  מפגש צילום לאורך רחוב שבזי, בדגש על השתקפויות ויצירת 
במתחם סוזן דלל בדגש על זוויות צילום ייחודיות וחשיבה יצירתית צילום  9

 בצילום 
 פורטרט עצמיהכנה לתרגיל וצפייה בצילומים  11

 שעת הקסם 11
מפגש מיוחד בחוף הים בשעת הקסם, צילום באור אחרון בדגש על סוגי 

 תאורה שונים בצילום 
 מפגש סיום 12

 וסיכום ניתוח תרגיל פורטרט עצמי, צפייה בצילומים נבחרים מהמפגשים
 הסדנה

 .*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנא

 

 

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

