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מנחת הקורס :הגר דופלט ,צלמת מקצועית המתמחה בצילום אדריכלות ,עיצוב פנים והום סטיילינג,
צילומי אווירה ולייף-סטייל.
מרכז הצילום  :דני אבקסיס ,צלם סטודיו מקצועי בתחום הפרסום והתדמית ומרצה בכיר לתחומי הצילום.
מהו צילום ( Interiorsאינטרייר) ?
צילום ( Interiorsאדריכלות ועיצוב פנים) הינו התמחות מקצועית בצילום מבנים וחללים מעוצבים .מטרת צילום זה להביא
לידי ביטוי בצורה המדויקת ביותר והאסתטית ביותר את מהות המבנה ,השפה העיצובית שלו ואת הפרטים המרכיבים אותו.
זוהי התמחות מיוחדת בצילום הדורשת שליטה טכנית במצלמה ,הבנה מעמיקה באור ומאפייניו השונים ,הכרות עם עולם
האדריכלות והעיצוב ,רגישות לצורה ,צבע ,טקסטורה ויצירתיות מקורית תוך דיוק ושליטה בפרטים ויצירתיות רבה.
מה אלמד בצילום ( Interiorsאינטרייר) ?
בקורס נכיר לעומק את המאפיינים הטכניים והאסתטיים של סוג צילום זה .נבחן גישות שונות לצילום מבנים וחללים מעוצבים,
נדון בהרחבה באור (טבעי ומלאכותי) ובהשפעה הרבה שיש לו על החלל המצולם ובקביעת סגנון הצילום .נלמד כיצד לגשת
לחלל מעוצב – מהם המרכיבים של חלל כזה וכיצד מייצרים תיעוד של פרויקט עיצובי באופן שידגיש את המבנה ,החלוקה,
האלמנטים האדריכליים ומייצר הבנה של הפרויקט תוך שילוב צילום פרטים ופיסות מהחלל ,המאפשר חיבור לעיצוב ברמה
הרגשית .נתייחס לדגשים השונים בצילום חללים מעוצבים פרטיים לעומת מסחריים ,בצילום לכתבות מגזין ובעבודה מול
אדריכלים ומעצבי פנים .נלמד מהו מקומו של הסטיילינג בצילום זה ונתייחס גם לעבודת העריכה לאחר הצילום.
לצד השיעורים התיאורטיים יתקיים סיור מקצועי ,הרצאות של מרצים חיצוניים ו 5-ימי צילום מעשיים מחוץ לקמפוס.
מבין נושאי הלימוד:
מבוא לצילום אדריכלות ועיצוב פנים ,קומפוזיציה ,מאפיינים שונים של אור ,שימוש בתאורה מלאכותית ושילוב מקורות אור,
דגשים בפוטושופ ועוד.
עבור מי מיועד הקורס?
הקורס מיועד לבעלי רקע וידע בסיסי בצילום ,בוגרי מגמות צילום ,צלמים חובבים וצלמים מתחילים המעונינים להעמיק
ולהתמקצע בתחום צילום זה.
פרטי הקורס
מיקום הקורס :מגדל המגינים ,שדרות המגינים  28העיר התחתית חיפה
משך הקורס :שנה 120 ,שעות אקדמיות
יום הלימודים :ראשון 10:00-13:15
סיור וימי הצילום המעשי :ראשון  10:00-16:30על ימי הסיור והצילומים תנתן הודעה מראש
מועד פתיחה 30 :באוקטובר 2022
תעודה :תלמיד המסיים בהצלחה את הקורס על פי דרישות הלימודים ,יהיה זכאי לדיפלומה כבוגר לימודי חוץ ,המרכז האקדמי ויצו.
דמי הרשמה( ₪ 400 :כמפורט בתקנון לימודי חוץ ,דמי הרשמה אינם מוחזרים).
לימודי חוץ המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ע״ש נרי בלומפילד (ע“ר) | שדרות המגינים  28חיפה ,ת.ד  9034מיקוד 3502350
טל | 04-8562557/04-8562517 :פקס | 073-3242545 :מיילinfo-limhuz@wizodzn.ac.il :
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