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 מוזיאון נחום גוטמן  2222ונוער בקיץ צילום לילדים סדנת 

 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 

עם עולם הצילום  משלבת מפגש ההסדנ את שפת הצילום המקצועי. ונלמדלסגנונות צילום שונים, 
 תפתח צוהר לעולם האמנות. כמו כן והאומנות ותקנה למשתתפים בה כלים בצילום ו

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

את המצלמה, להפיק  נלמד להכיר. ועוד צילום, צילום פורטרט, צילום מבויים, שחור לבן, צבע
 .ממנה את המרב

מי שאוהב לצלם ורוצה לשפר את היכולות שלו, להכיר ומיועדת לנוער ילדים והסדנאות מותאמות ל
  , גם סמארטפון.להשתתף בסדנא עם מצלמות מכל סוג ניתן טוב יותר את עולם הצילום והאמנות .

 המפגשים יתקיימו במוזיאון נחום גוטמן וברחבי נווה צדק , כשלוש שעותמשך כל מפגש 

  ₪ 033עלות הסדנה 

 303-0680975שתרוג  ותיאום : ניצן לפרטים נוספים 

 פירוט  שעות  תאריך

 בין צילום לציור -מפגש פתיחה 10:00-13:00 28.899
צילומי סיור , היכרות, היכרות עם המצלמה 

 עם עולם האמנות , היכרותבמוזיאון נחום גוטמן
 8ועולם הצילום

 בשקיעה ואור אחרון  נוף אורבניצילום  20:22-92:22 228.899
במהלכו נכיר   מפגש צילום בסמטאות נווה צדק

פריים ציה, הזהב, נדבר על בניית קומפוזיאת חתך 
 וצילום בלילה צילומי נכון

בדגש על פורטרט, אנשים וחפצים סטודיו, צילום  22:22-20:22 228.899
 תאורה וזווית צילום

אפשר לשפר את מה הצילום יכול לספר עלינו, איך 
נכון  הצילומים שלנו, צבע בצילום וסיכום הסדנה

 וטוב יותר אנשים
 8*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנא

 קיימת אפשרות לסדנת המשך 
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