
 30339 מספר הקורס:

 מתקדם עיצוב קרמי שם הקורס:

  Advanced Ceramic Design שם הקורס באנגלית:
 מרצה: שלומית באומן

  (סדנה) אופן הוראה:

 (4) שעות שבועיות:

 נ"ז 2.5 נקודות זכות:

 קורס עיצוב קרמי דרישות קדם:

 מטרת הקורס: 
מחקר אישי  טכנולוגית והבנה תרבותית של התחום. הקורס מאפשרהתנסות מיומנות בסיסית בעיצוב קרמי תוך כדי  שיפור

 ביטוי עכשווי.ל כזירה תוססתבייצור ועיצוב קרמי  לפי נושא נבחר
The course will provide improvement of skills in ceramic design, while experiment technology and 
understanding culture aspects of the field. This course will allow personal research or production of chosen 
project and expression in the fresh field of contemporary ceramic design. 

 (3) תכנים:
 

בקורס זה, יבחן העיצוב הקרמי מזוית ניסיונית מבחינה טכנולוגית ותרבותית כאחד. ננסה למתוח את גבולות הטכנולוגיה 
: הבסיסי בקורס שנלמד הקרמי מאספקטים שונים ונבחן את משמעותה המרובדת של מתיחת גבולות זו. נעמיק את הידע

 צבע ושריפה., טכניקות של במגוון קרמים נפחים ניצור
, אותו מבחינת קונספט, צורה, צבע ופרויקט מחקרי ויפתח , יבחרו הסטודנטיםעיצוב קרמיעל בסיס הידע שנצבר בקורס 

  וחוויית שימוש. חומריות
 ים.הסטודנט י"ע שיבחר מחקרי מתוך נושא פרוייקט עם אישית והתמודדות בסדנה עבודה על מבוסס הקורס

 

 : מטלות )עומס עבודה צפוי(
 בסדנה במהלך השיעורעבודה  -

 דקות בזוגות( 10הצגת נושא נבחר מול הכיתה ) -

 )בחלק מהשיעורים( התקדמות אישית בין שיעור לשיעור -

 
 – פירוט מפגשים

 

 הרצאת פתיחה: 1מפגש 

 פיתוח הנושא המחקרי והיבטיו התרבותיים והטכנולוגיים השונים: 2-3מפגש 

 עבודה מחקרית בסדנה: 4-8מפגש 

 ביצוע פרויקט אישי: 9-12מפגש 

 

 אין - שונות

 מרכיבי הציון באחוזים:

 

 25% – בניים תרגיל

 75% – מבחן סופי

 
 חובה נוכחות:

 (5(,)4) ביבליוגרפיה: 

1)  Klanten, Robert, Fragiles :porcelain, glass & ceramics, Gestalten, 2008 

2) Clark, Garth, The Artful Teapot, Thames & Hudson,1984 

3) Kevin A. Hluch and Rob Barnard, The Art of contemporary American Pottery, 

Krause Publication, 2001 



4) Picasso: A Dialogue with Ceramics: Ceramics from the Marina Picasso 

Collection Tacoma Art Museum, 1998 

 
 עזר:  יחומר

 / קטלוגים שונים עת לאמנות הקרמיקה כתב – 1280ºc/  רשימת אתרי אינטרנט מומלצים

  

 הערות

 האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל )שו"ת(, מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט  (1)
 נ"ז( 0.5נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד' =  1לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות )שעת שיעור =   (2)

 לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.הנושאים יסודרו לפי פרקי   (3)

 בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.  (4)

( הנוסח המקובל לספרות: שם המחבר )שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי(, שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, 5)
 שנת ההוצאה.

 


