קול קורא
הפרס לצילום ע"ש הצלם מיכה קירשנר
המחלקה לאמנויות הצילום והמסך
המרכז האקדמי ויצו חיפה
משפחות קירשנר ובן  -ימי והמחלקה לאמנויות הצילום והמסך משיקים את פרס הצילום השנתי
ע"ש הצלם מיכה קירשנר .הפרס בסכום מצטבר של  ₪ 10,000יוענק לסטודנטים.ות מהמחלקות
לצילום  /אמנות בשנים ג -ד הלומדים במוסדות אקדמיים בארץ.
הפרס יוענק בתום יום עיון שנתי שיתקיים ב  17ביוני .2021
מטרת הפרס היא קידום אמנות הצילום והווידאו בקרב יוצרים.ות צעירים בראשית דרכם.
מיכה קירשנר  -מהצלמים המשפיעים והבולטים שפעלו בארץ .תחת עדשת מצלמתו הוא היטיב
לתאר את הכיעור ,הכאב והיופי השלובים יחד בחברה הישראלית .מיכה כיהן כראש המחלקה
לצילום במרכז האקדמי ויצו חיפה בין השנים  .1997-2012כמרצה הדגיש את חובתו של מדיום
הצילום ככלי פוליטי בעל אחריות תרבותית וחברתית.
הנחיות ותנאים להגשה
.1
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רשאים להגיש מועמדות לפרס סטודנטים משנים ג -ד במוסדות אקדמיים בלבד לצילום
ואמנות בארץ .ההגשה אינה פתוחה לבוגרים  /סטודנטים ממוסדות לימוד אחרים.
ניתן להגיש עבודות צילום סטילס ועבודות וידאו קצרות של עד  5דק' .ניתן להגיש בהצעה עד
 8עבודות סטילס ועד עבודת ווידאו אחת .סרטי קולנוע לא יתקבלו.
יש להגיש את ההצעה למייל  wizophoto2021@gmail.comעד לתאריך 15.5.2021
הנחיות הגשה:
קובץ  PDFאחד ובו הפרטים הבאים:
שם מלא ,כתובת מייל ,כתובת מגורים ,טלפון ,ו אישור לימודים במוסד אקדמי.
 8דימויים צילומים בעמודים נפרדים  +שם העבודה ,גודל ההדפסה.
הצהרת כוונות אמנותית של עד  300מילה.
הקובץ לא יעלה על יותר מ  10מגה בייט .ניתן להגיש עבודות וידאו של עד  5דק' בלינק
בתוך קובץ ה .PDF
ועדת הפרס תורכב מאנשי מקצוע מובילים בתחום  /מרצים/ות במחלקה לאמנויות הצילום
והמסך ותורמי הפרס .קריטריונים לזכייה יורכבו ממקוריות ,חדשנות וטביעת אצבע אמנותית
ייחודית.
ועדת הפרס שומרת על הזכות לשקול א ת אופן החלוקה של הפרס מבין המגישים.
סה"כ סכום כולל של הפרס יעמוד על .₪ 10,000
הכרזה על הזוכים תתקיים בתום יום העיון ע"ש מיכה קירשנר ב 17.6.2021

לשאלות ולפרטים נוספים אנא שלחו מייל אל:
נופר בן שושן הכט  /מתאמת המחלקה לאמנויות הצילום והמסך
טלפון04-856540/530 :

nofar@wizodzn.ac.il

פרטים נוספיםhttps://www.wizodzn.ac.il/photography :

