
 35338-42 מספר הקורס:

 1 עיצוב קרמי שם הקורס:

 Ceramic Design שם הקורס באנגלית:
 מרצה: שלומית באומן

  (סדנה) אופן הוראה:

 (4) שעות שבועיות:

 נ"ז 2.5 נקודות זכות:

 אין דרישות קדם:

 מטרת הקורס: 
רכישת כלים  תרבותית של התחום. הקורס מאפשרהתנסות טכנולוגית והבנה מיומנות בסיסית בעיצוב קרמי תוך כדי הקניית 

 ביטוי עכשווי.ל כזירה תוססתבייצור ועיצוב קרמי 
The course will provide basic skills in ceramic design, while experiment technology and understanding culture 
aspects of the field. This course will focus on studying tools in production and expression in the fresh field of 
contemporary ceramic design. 

  תכנים:
המשלבת רכישת כלים מעשיים, כמו גם מושגים כלליים בתרבות חומרית באופן רחב. בשנים  ההקורס לעיצוב קרמי מוקנה כסדנ

המאפשרת ביטוי אישי למעצבים  לזירההאחרונות, הופך העיצוב הקרמי לכלי משמעותי להבנת מתודות עיצוביות מחד, כמו גם 
 המבקשים לייצר סדרות מיוחדות המכילות רעיונות צורניים וסימבוליים מאידך.

שפת ב דיוןשיטות עיבוד המקובלות בתעשייה, תוך  יישוםדרך  המעשיים והרעיוניים של העיצוב הקרמיהקורס יתמקד בהיבטים 
 האמנות. , הקראפט והעיצוב

 ושריפה. זיגוגעל בסיסי במקביל ללימוד שיטות בסיסיות של עבודה בחומר, יבחנו יחסים בין דו מימד ותלת מימד תוך כדי לימוד 
 מבוסס על עבודה בסדנא והתמודדות אישית עם פרויקט גמר מתוך נושא כללי שיוצג בפני כל הכיתה.הקורס 

 

 : מטלות: )עומס עבודה צפוי(
 עבודה בסדנה במהלך השיעור -

 דקות בזוגות( 10הצגת נושא נבחר מול הכיתה ) -

 )בחלק מהשיעורים( התקדמות אישית בין שיעור לשיעור -

 
 – פירוט מפגשים

 

 ראיה וחשיבה תלת ממדית והתנסות בהן ופיתוח שיטות תעשייתיות לעיצוב קרמי: לימוד 1-4מפגש 

  One offמול  חשיבה סדרתיתפיתוח רעיון חומרי ויצירת נפחים קרמיים כנקודת מוצא לפיתוח : 5-7מפגש 

 זיגוג ושריפהגימור, של תהליכי בסיסית הבנה : 8-9מפגש 

 אישיביצוע פרויקט : 10-12מפגש 

 

 אין - שונות

 מרכיבי הציון באחוזים:

 25% – עבודה בסדנה

 25% – תרגילים

 50% – מבחן סופי

 
 חובה נוכחות:

 ) 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 


