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מרכז הצילום  :דני אבקסיס ,צלם סטודיו מקצועי בתחום הפרסום והתדמית ומרצה בכיר לתחומי הצילום.
מהו צילום מקצועי?
הצילום הינו מדיום יצירתי  -טכנולוגי המאפשר ביטוי רעיונות חזותיים ומשלב אמנות ,מיומנות ,טכניקה ,חשיבה מקורית
וטכנולוגיה מתקדמת .השימוש המסורתי בצילום ככלי ביטוי תיעודי הינו מוכר וידוע אך הצילום נושא עמו היבטים ואפשרויות
רבות נוספות :הוא תרם לשחרורה של האמנות מהחיקוי ,משכלל את אופני ההתבוננות שלנו ,מרחיב את ידיעותינו על
המורשת האמנותית ועל אירועים היסטוריים ומשפיע באופן מהותי על תחומי אמנות רבים.
מה אלמד בקורס?
בצילום מקצועי אנו מלמדים מושגים ומיומנויות בצילום ,שיקנו לך הרגלי עבודה וכלים להתבוננות וחשיבה צילומית.
דרכים נכונות להתאמת טכניקות ,חומרים ומדיה לרעיון ,פיתוח מודעות להבנת מרכיבי השפה החזותית ורכישת ידע
מתקדם בטכנולוגיה עדכנית של הצילום.
זאת ועוד ,נלמד להשתמש בציוד חדיש ומתקדם ,לצלם בסטודיו פרסום ,תדמית ופורטרטים ,להפיק כתבה דוקומנטרית
מצולמת ,לצלם בעלי חיים בטבע ולצלם סדרות בנושאים חברתיים ואקטואליים ,לצלם ולערוך סרטי וידאו ,לתפעל את תוכנות
המחשב הרלוונטיות ,להתמקצע בתוכנות עיבוד תמונה מתקדמות ,לגבש פורטפוליו אישי ועוד.
מבין נושאי הלימוד:
יסודות השפה הצילומית ,טכנולגיה ופרקטיקה צילומית ,סטודיו פרסום ,עיבוד דיגיטלי -פוטושופ ()Photoshop
ולייטרום ( ,)Lightroomצילום פורטרט ,צילום מגאזיני ,צילום גאוגרפי ,צילום ועריכת וידאו :דה וינצ'י (,)Davinci
צילומי הריון ,ניו-בורן ומשפחה ,יזמות עסקית ועוד.
פרטי הקורס
מיקום הקורס :מגדל המגינים ,שדרות המגינים  28העיר התחתית חיפה
משך הקורס :שנתיים 400 ,שעות אקדמיות
ימי הלימוד :שני וחמישי17:00-20:15 ,
מועד פתיחה 31 :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).
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