קורס המשך ללימודי הצילום
מטרות הקורס:
העמקת הידע התאורטי והמעשי בעולם הצילום
תרגול טכניקות צילום
גיבוש ראיה צילומית והבעה אישית של הצלם
חויה צילומית באמצעות סיורי שטח מרתקים
צבירת ידע בשימוש בציוד הצילום

נושאים עקרים:
תורת האור -מדידת אור שכלול הקומפוזיציה
צילום מעשי בנושאים מגוונים צילום שווקים ,צילומי רחוב,צילום טבע ונוף
סדנת צילום בשחור לבן,העמקה בתפול המצלמה ,ממשק ותפריטים
לימוד והכרה של צלמים וניתוח עבודות
בניית פרויקט אישי קבלת משוב ויחס אישי

למי הקורס פונה?
הקורס פונה לקהל אשר סיים קורס יסודות הצילום ומעוניין להעשיר
את הידע בעולם הצילום תוך חוויה יחודית ולימודית,
תוך סיורי שטח מהנים ומענינים קבלת הדרכה ומשוב אישים.
האם צריך ציוד מיוחד?
כפי שכבר למדנו צילום הוא בעיקר הבנת תאורה וקומפוזיציה
לכן הציוד איתו עברתם את קורס היסודות מספיק בהחלט.

היקף הקורס  36שעות שעון ב 12-מפגשים
 8מפגשים עיונים
 4מפגשים מעשיים
מפגשי השטח בימי שישי מלבד מפגש צילום לילה
למפגש הלילה יש צורך בחצובה
שעות ומקומות מפגשי השטח נתונים לשינוי
בהתאם לתנאי השטח ומזג האויר.

סילבוס קורס מתקדמים מטה אשר:
פירוט הסילבוס:
מפגש1:
פתיחה ,הצגת מטרות הקורס ומבנהו ,ממשק המצלמה ,
חזרה על מושגי היסוד ,חזרה על תפעולה המצלמה ,תרגילי כיתה
בחירת נושא לפרויקט אישי.
מפגש2:
העמקה אל תוך יסודות הצילום ,טכניקות מתקדמות למדידת אור ,החשיפה והתאורה הטבעית.
מפגש3:
סיור שטח העוסק במשמעות האור הטבעי ,זריחת השמש ,שינויים בטמפרטורות הצבע,
המעבר משעת הקסם לאור יום.
מפגש4:
מפגש המוקדש לדיון ומשוב מונחה על בעבודות שבוצעו בסיור השטח.
חלק שני של השיעור יעסוק בטקסטורות צילום בשווקים מתפתחים ,בדגשים
על מרקם ,צבע ,צורה שבעזרתם אנו נלכוד את אווירת השוק .גיבוש ראיה צילומית  ,מהי קומפוזיציה מנצחת?
מפגש 5:
סיור העוסק בצילום שווקים ,טקסטורות ואוכל ,בצילום זה נתייחס לצבעוניות ,תנועת האנשים.
מפגש 6:
בחלקו הראשון של המפגש נעסוק בביקורת ומשוב ולצילומים שצולמו במפגש השווקים.
החלק השני של השיעור יוקדש לנושא צילום תנועה וחשיפות ארוכות,
נלמד טכניקה מעניינת של שימוש בחשיפות ארוכות באור יום ובלילה ,
שימוש בתאורה מעשית ,פלאש ופלאש חיצוני.
נכיר סוגי פילטרים שונים ,את יכולתם וכיצד להשתמש בהם.
מפגש7:
צילום שטח  ,ניישם את הנלמד במפגש העיוני האחרון ,נתרגל טכניקות שונות בחשיפות ארוכות,
שימוש בפילטרים ,הדגשת תנועה והדינאמיקה של הסביבה,נתרגל שימוש בתאורת פלאש .
מפגש 8:
ביקורת עבודות ממפגש קודם וסקיצה ראשונית לפרויקט הגמר.
בשיעור זה יציגו הצלמים את התוכנית הראשונית של פרויקט הגמר )תמונה או רעיון( וייעשה דיון פתוח בנושא.
הכנה לשיעור הבא היעסוק בנושא צילום רחוב וצילום דקומנטרי.
מפגש 9:
סדנת צילום שחור לבן-טכניקות בצילום שחור לבן ,
החשיפה בצילום שחור לבן  -המרה במחשב אל מול שימוש בהגדרות המצלמה .
גישות בצילומי רחוב ,והרגע המכריע ,דיוק ותזמון בצילום רחוב ,הקומפוזיציה בצילום רחוב,
צילום רחוב דוקומנטרי אל מול ראייתו הסובייקטיבית של הצלם .שימוש בצילום בשחור לבן אל מול צבע.
הכרת עבודות של צלמים נבחרים ניתוח צילומים .

מפגש10:
מפגש שטח צילום רחוב ,נעסוק בצילום התרחשות אנושית ברחוב ,סיטואציות משתנות,
נתרגל את השימוש בצילום שחור לבן.
מפגש 11:
ממשק המצלמה  -הכרת תפריטים-ניהול תוכן במחשב  ,תוכנות עריכה  ,הצילום בעולם
האינטרנט
שיטות גיבוי חומר  ,הכנה לדפוס .
מפגש 12:
מפגש סיכום פרויקט גמר.
בחלקו הראשון של המפגש יוקדש להצגה ומשוב על עבודות מצילומי רחוב.
החלק השני הצגת פרויקט סיום של כל סטודנט.
חלק האחרון סיכום הקורס.

