
 

 

 
 מספר הקורס:

 צילום וחללשם הקורס: 

 Photography and spaceשם הקורס באנגלית: 
 4שעות שבועיות:

 2.5נקודות זכות: 
 דרישות קדם: אין

 

ועבודות שיובאו לדיון כיתתי הקורס יהיה מבוסס על הרצאות ומצגות, תרגילים אופן הוראה: 
וביקורת. חלק מהשיעורים הסטודנטים יתבקשו להגיש את התרגילים בחללי התצוגה 

האפשריים, חלקם יוקדש לחשיפה לחומרים שונים והרצאות וחלק מתוך השיעורים יתנסו 
 הסטודנטים בתרגילים בכיתה.

 
נצלם ונאסוף דימויים מסוגי  במהלך הקורס הקורס יעסוק בקשר בין צילום לחלל.מטרת הקורס: 
כאשר השלב  החלל החיצון...(, חלל תצוגה, חללים תעשייתיים, )חללים ביתיים, חללים שונים

המשימות יהיו קשורות בצילום ופירוק והרכבה מחדש של  הבא יהיה הצבה של העבודות.
לת הסטודנטים ידרשו להתייחס לסביבות שונות,לפרק אותן על ידי פעו מרחבים שונים.

ובהמשך ליצור מקומות  פוקוס משתנה ועוד( קלאוז אפ/לונג שוט, )זוויות שונות, הצילום
 פוטושופ,הצבה(. )על ידי קולאז', חדשים מהחומרים המצולמים

 
אפשרויות לא קונבנציונליות של  ,הפעולה של פירוק והרכבה מאפשרת ליצור דימויים חדשים

  .מצבים אבסורדיים ומרחבים מתעתעים ,היברידים לא הגיוניים,בניית חללים
 

 ca oniiwa hashw sehc hca iahshen wce  nahsaa   cnhnois ce s h hca w soa e  sceoc eh 
nooiiw. tiie o hca oniiwa sa sehh  cnhnois c s h onhhaoh e soaw ng heggaia h w soaw 

(hn awheo w soa, e hiwhiesh w soa, a,cenehen  w soa, nihai w soa, aho.(. tiie o hca waon h 
whsoa sa sehh sni  n   iawa he o s h  nwehen e o nii sni .     iii  se  gnoiw sehh na n  hca 
 cnhnois ce, s h hca haon whiiohen  s h iaswwa nhe ng heggaia h w soaw.  hiha hw sehh na 

iasieiah hn shha h hn heggaia h wiiini he ow, haon whiioh hca  iwe o  cnhnois ce )a.o. ne 
ocs oe o s ohaw, hca iwa ng ohnwa-i w, hn o wcnhw, gnosh  ne hw, aho.( s h hca  iaon whiioh 

hca  e hn  as wiiini he ow, swwa nhah ne hca  shaieshw hcae  inhioah )ne oiashe o 
onhhsoaw, iwe o ,cnhnwcn  , nwehen e o, aho.).  

The act of deconstruction and reassembly allows students to create new images, to generate 
novel unconventional hybrid spaces, and bring into being absurd situations and illusory 
expanses. 

 

לפעולות עכשוויות הקושרות צילום  הקורס יורכב ממצגות החושפות את הסטודנטים: תכנים
 וחלל. בנוסף הקורס הינו קורס סדנה בה הסטודנטים יצלמו במהלך השיעור.

 

הקורס מבוסס על עבודה בכיתה וכן על עבודה בבית. הסטודנטים יצלמו במהלך :  מטלות
 השיעור וידרשו להמשיך את עבודתם בבית.

 
 מרכיבי הציון:
 35% -השתתפות בכיתה  65% -תרגילים 

 

 חובהנוכחות: 
 


