
 
 

 
 

 35204מספר הקורס: 
 איור במרחבשם הקורס: 

 ותרגילשיעור  אופן ההוראה:
  4 שעות שבועיות:

 2.5נ"ז: 
 איןדרישות קדם: 

 חובה נוכחות
 

 מטרת הקורס:

הדימוי האיורי מקבל לרוב ביטוי במדיום הדו מימדי. בקורס נבחן את אפשרויות הביטוי בחלל התלת 
 הדימוי המאויר כביטוי לתכנים תואמים.מימדי הפיסי/ והווירטואלי בהם יתקיים 

תנועה  יעלו בהקשר ליצירת הביטוי החזותי במרחב ויחס הצופה לעבודה,  -זמן -חלל -שאלת אובייקט
 הן מהבחינה הנרטיבית והן מהבחינה הביקורתית.

הקורס מהווה הכנה לתהליך חשיבה ופיתוח של פרויקט הגמר והתנסות בשיטת עבודה הנסמכת על 
 ומרי השראה וחקירתם כבסיס לפיתוח שפה אישית.איסוף ח

 

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 איסוף תחקיר ויצירת מאגר השראות אפקטיבי 

 גיבוש שפה אישית 

 דרכי ייצוג )סקיצה( לדימוי חלל זמן נרטיב 

 עבודה במרחב האורבאני 

 תסריט סטוריבורד הדמייה 

 מבע במדיום המיצב / מייצג 

 טכניקות, חומר, טקסטורה 

 ודה עם תאורה וסאונדעב 
 

 מטלות:

יעסוק בחקירה קריאטיבית תוכנית ואסוציאטיבית של הנושא מבחינת:  -מפגשים( 5השלב הראשון )
נראטיב, דימויים, חומריות, טקסטורות, טיפוגרפיה, סגנון, גריד, חלל. חקירה זו הינה הבסיס להמשך 

פיתוח השפה החומרית והן  העבודה ובתוכה נמצא כבר גרעין הפיתוח של הפרויקט מבחינה
מהמבחינה הקריאטיבית. עבודת התחקיר האסוציאטיבי תסוכם ותוגש כאוגדן מודפס )חוברת( או 

 בפורמט דיגיטאלי הכולל את החומרים שנאספו.
 

הפרויקט במרחב האורבאני )חוץ ופנים( הפיסי תוך הבניה בשלבים  פיתוח  -מפגשים( 9שלב שני )

 וחיפוש שפה אישית ייחודית אשר תקבל ביטוי רב מימדי ביישום העבודה והגשתה.

 מרכיבי הציון:

 40%שלב ראשון 

    50%שלב שני   

  10%השתתפות פעילה 
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