
מספר הקורס: 35117

שם הקורס: תערוכת אמצע - אוצרות עיצוב ווהקמה

 Mid term Exhibition- Curation Design and Construction  :שם הקורס באנגלית

אופן ההוראה: שיעור סטודיו

שעות שבועיות: 4 ש”ס

נקודות זכות: 2.5 נ”ז

דרישות קדם: 

מטרת הקורס:

קורס תערוכת אמצע פונה למעצבים ובודק את מהות המושג ‘תערוכת עבודות סטודנטים לתקשורת חזותית’ בתקופתנו.

הקורס בא להעשיר את הידע וההבנה שלנו אודות תערוכות, כמטאפורה לתנועה מתמדת 

של העין והגוף במרחב ובזמן תוך העלאת המודעות לתהליך קליטת מסרים ופיענוחם.

בנוסף, מבין מטרות הקורס להכשיר את הסטודנטים להיות מנהלים אמנותיים המעניקים פתרונות לצרכים 

עיצוביים ברמת מורכבות גבוהה, תוך לקיחת החלטות במגוון סוגיות כחלק מתהליך עיצוב מערכות מידע מורכבות.

הקורס יעסוק בשאלות אודות עיצוב תלוי קונטקסט ומשמעות בתרבות הלוקאלית והגלובאלית.

תכני הקורס:

1. פיתוח קונספט רעיוני לתערוכה אשר ממנו יופקו תוצרים חזותיים. 

2. עיצוב מערך תכנים בעלי משמעויות סמליות מופשטות והעברת מסר אודותיהם. 

3. פיתוח של חווית תערוכה המזמינה את באיה לחוויה אינטראקטיבית.

4. פיתוח מושגים באוצרות ועיצוב תערוכה בתקשורת חזותית במרחב נתון.

5. פיתוח עבודת צוות בתקשורת חזותית.

מרכיבי הציון:

65% מהציון יורכב ממוצע התרגילים שיוגשו ו35% נוספים מעצם הקמת התערוכה במועד הנבחר.

דגש חזק יושם על השתתפות פעילה בדיון הכיתתי, יצירתיות, רצינות, סקרנות והשקעה של הסטודנט.

רמת הפרויקטים בעת הגשתם, מידת ההתפתחות של הסטודנט לאורך הסמסטר. 

נוכחות חובה.

תוספות:

הקורס, ישים דגש על פיתוח חשיבה ודרכי ביטוי גרפיים תוך שימת דגש על הקשרים תרבותיים, גאוגרפיים, היסטוריים 

ופוליטיים בישראל בעת הנוכחית. יתקיימו מספר סיורים לימודיים בתערוכות מוזיאליות.
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