
 
 

 
 

 תרבות האינסטנטשם הקורס: 

 Instant Culture שם הקורס באנגלית:
  שיעוראופן הוראה: 

 4שעות שבועיות: 
 

 מטרת הקורס: 
העשורים הגרפיים האחרונים הוציאו את התרבות מהקופסא והפכו אותה לאוסף קוביות לגו. הכל מונח לפניך, 

 והשאלה היא איך תרכיב/י את החלקים. 
להפיכה לבמאי/ת וידאו אנימציה או  -אינסטנט  –בקורס זה התלמידים מוזמנים להתנסות במסלול מזורז 

מקומיקס ועד סרטוני אנימציה ווידאו. בדרך לומדים  –דרגתית קליפים. במהלך הקורס מתנסים ביצירה ה
עקרונות של הנפשה, עריכה, צילום, תסריט ופיתוח רעיונות. פרויקט הסיום הוא יצירת קליפים בשיתוף פעולה 

 עם להקות ויוצרי מוזיקה מובילים, שגם יתארחו בשיעור.
 

The latest graphic decades took culture out of the box and turned it to a pile of Lego parts. 
You have every material in front of you. It's all about the way you reconstruct the cubes. 
  
The students are invited to take the fast lane of becoming a director of animation, video and 
music videos. We Start with comics and evolve to video and animation formats. On the route 
we learn principles of animation, editing, video shooting, script and developing ideas. The 
final project will be creating music video in co-operation with recognized music creators.  

 
 

  ם:תכני
 

תרגילים  5-6המטלות כוללות הקורס משלב הרצאות פרונטליות, מפגשי ביקורת ועבודה מעשית. מטלות: 
 ופרוייקט סיום

  
  – פירוט מפגשים

 . מבוא ופיתוח דמות: מהי תרבות האינסטנט )דיון וצפיה בחומרים(, עקרון חמשת הממים, פיתוח ואפיון דמות.1
. קומיקס: הפיכת הדמות לגיבור/ת קומיקס. בשיעור זה רוכשים כלים לבניית סיפור ולהמחשתו הויזואלית 2

 )עבודה בשיעור(. 
הגיבור מתעורר לחיים. יצירת סרטונים פשוטים מונפשים על בסיס איור,קאט  –. טבילה ראשונה באנימציה 3

 אאוטים וחומרים מהרשת.
 תח רעיון ולהפוך אותו לתסריט. ניתוח סרטונים וקליפים מזויות אלו.. תסריט ובימוי: נלמד כיצד לפ4
. עריכה וצילום: חומרי הגלם שמהם עשויים הסרטים. כיצד מתאימים צילום לצורכי התסריט, שיטות לעבודת 5

 צילום נכונה, עקרונות העריכה.
 שניות )אנימציה / וידאו( לשיר נתון.  30. מיני קליפ: יצירת 6-7

עם להקה. מיהו הלקוח שמולו אנו עובדים, מה הצרכים שלו כמזמין של קליפ או סרט. מפגש זה הוא . מפגש 8
 יריית פתיחה של העבודה על פרוייקט הגמר. 

. עבודה על קליפ מלא שיהווה את פרוייקט הסיום. הסטודנטים יורשו להשתמש בכל השירים של היוצרים 9-13
 יתן להגיש גם קליפ לשיר אחר או לבצע את הפרוייקט כקומיקס(.שפגשנו כדי ליצור את הקליפ. )הערה: נ

 
 שונות

 מפגשים עם יוצרי מוזיקה שיגיעו לכיתה 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 10% נוכחות

 40%תרגילים  

  50%הגשה  –מטלה סופית 
 

 חובהנוכחות: 
 

 



 
 

 
 

 חומר עזר: 

 ספרות
 הקיבוץ המאוחד, הוצאת סימולקרות וסימולציה(, 2007. בודריאר, ז'אן )1
 , הוצאת ידיעות אחרונות מא' לב' ובחזרה, הפילוסופיה של אנדי וורהול(, 2003. וורהול, אנדי )2
 , הוצאת מדףתודעה בעידן הטכנולוגי -טכנומיסטיקה (, 2009. הרטוגזון, עידו )3

4. Williams, Richard E (2012), The Animator's Survival Kit ,Faber&Faber 
5. Tannenbaum, Rob (2012),  I Want My MTV: The Uncensored Story of the Music Video 
Revolution,  New american library     

 
 סרטים

Banksy (2010), Exit through the gify shop 
 

 אינטרנט
 

http://pitchfork.com/ 
http://genero.tv/ 

http://www.funnyordie.com/ 
 / - http://eranhadas.com -הדס  ערן

  :http://loremipsum.co.il/loremipsum.pdfאיפסום  לורם - ליכטש תומר
 /http://shulyathakosem.blogspot.co.il -שוליית הקוסם )בלוג אנימציה( 

 

 

http://pitchfork.com/
http://genero.tv/
http://www.funnyordie.com/
http://eranhadas.com/
http://eranhadas.com/
http://loremipsum.co.il/loremipsum.pdf
http://shulyathakosem.blogspot.co.il/

