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מה הוא סטודיו רישום וציור?

סטודיו הוא מרחב העבודה של האמן .למידה של רישום וציור בשיטת הסטודיו משלבת הנחייה אישית של
האמן ,המקבלת חיזוק מהעבודה הקבוצתית ולמידת העמיתים .הקורס מאפשר לתלמיד להתנסות בחוויה
של האמן המצייר בסטודיו.

מה אלמד בסטודיו רישום וציור?

ציור הוא שפה וכדי ללמוד שפה צריך ללמוד את תבניות הלשון ,אוצר המילים ולדעת להשתמש בהם בשביל
ליצור את השפה האישית שלך .בסטודיו רישום וציור אנו מלמדים מושגים ומיומנויות ברישום וציור ,הרגלי
עבודה וכלים להתבוננות וחשיבה עיצובית ,שיאפשרו לך להעמיק את החשיבה הרישומית והחוויה היצירתית.
התאמת טכניקות וחומרים לרעיון ,נלמד אותך לרשום ולצייר ,החל מעקרונות הרישום והציור הפיגורטיבי
וכלה בפיתוח שפה אישית וסגנון רישום וציור.
כמו כן ,נלמד אותך טכניקות מורכבות השאולות מעולם התחריט והמאפשרות פיתוח ובניית סדרה סביב נושא
או טכניקה מסוימת בשונה מרישום/ציור בודד ,בצבעי שמן ,אקריליק ,גואש וצבעי הדפס .נלמד אותך לרשום
ולצייר בפורמטים גדולים ומצעים מגוונים ולהשתמש בחומרים שונים כנקודת מוצא לטכניקות מורכבות.

נושאים בתכנית לימודים

יסודות הרישום הפיגורטיבי ,סוגי מצעים ,רישום מבנה (תרגום המציאות התלת-ממדית לפורמט דו-מימדי),
בניית נפחים ומרקמים ,אור וצל ,יחסי קו-כתם ,פרופורציה ,קומפוזיציה ,דומם ,עירום ,דיוקן ,רישום "תנועה"
ורישום "חופשי" ,נטורליזם ומופשט ,הבעה ואיפוק.
השיעורים ילוו בספרות מקצועית ובהתבוננות ביצירתם של אומנים והבנת תהליכי יצירתם.
במהלך המפגשים יינתנו תרגילי בית ויערכו ביקורות לעבודות התלמידים .כמו כן ,יכללו השיעורים רישום
חוץ ורישום מודל עירום.
 הקורס מאפשר לכל תלמיד להתקדם על פי קצב התקדמותו האישי בנושאים השונים.
 המשתתפים יידרשו לערכת ציור .הנחיות יינתנו בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.
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