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   לתרפיה באמנות השלמת שעות- קורס אמנות

   חניה חינם,ג"ר הלימודים מתקיימים במכללת  *באישור משרד החינוך
  

מקיים קורס אמנות הכולל לימוד טכניקות ובניית שפת  ,ארטי בשיתוף מכללת רמת גן אמנות ומדיה ,בית הספר לעיצוב
 .יר לזולתו תכנים בחומרים חזותייםם לייצג ולהעב לאדהמאפשרת דרך הבעה הינההאמנות הפלסטית  .הבעה אישית

אנו מחדדים את האפשרויות הרחבות , בקורס ייחודי זה .תווך זה מאפשר לצופה להתבונן בעולמו הפנימי של היוצר
קורס אמנות לומדים מגוון רחב של טכניקות ב. ציור ופיסול, שעיקרן במדיומים של רישום, להבעה באמנות פלסטית

לימוד  ה.וראה גבוהה וייחודיתהאיכות ה. תוך שימת לב להתפתחות אישית וייחודית של כל תלמיד, יתבאמנות מעש
  .בעלי תארים אקדמים באמנות על ידי מורים בהנחייה אישית בקבוצהמתבצע 

  
הלימודים עוסקים  .למבקשים להשלים שעות אמנות לקראת לימודי תרפיה באמנויותגם תוכנית הלימודים מותאמת 

 פיתוח ,רכישת מיומנויות להמחשת רעיונות בחומרים וכלים מגוונים ,חב המשותף של טיפול בתחומי יצירה שוניםבמר
 . בקורס משולבות הרצאות בתולדות האמנות.ארגון ועריכת תיק עבודות, צרת ויכולת הבעה באמצעים חזותייםחשיבה יו

ללימודי להעניק כלים ביצירה אמנותית למועמדים רה אופן הלימוד כולל תרגילים מובנים בדגש על ביטוי אישי במט
  .  כמוסד לימוד אמנותהחינוךמכללת רמת גן מוכרת על ידי משרד . תרפיה באומנויות לתואר שני ולימודי המשך

  מטרת הקורס

 רישום ופיסול, הכרות עם מגוון טכניקות וחומרים בציור.  
 רכישת מיומנויות להמחשת רעיונות בחומרים וכלים.  
 תוח חשיבה יוצרת ויכולת הבעה עצמית באמצעים חזותייםפי.  
 פיתוח שפת יצירה אישית.   
 בניית תיק עבודות.   

 יעד קהל
 ולמועמדים ללימודי קות מגוונות ברישום ציור ופיסולהקורס מיועד לשוחרי האמנות והיצירה המעוניינים בלימוד טכני

  .ך בידע קודםאין צור. תרפיה באמנויות החייבים בהשלמת שעות אמנות
  

  לימודים מתכונת
  . שעות לימוד אקדמיות 300 קורס דו שבועי : היקף הקורס

   . באופן מודולרי שעות600ניתן להשלים עד 
  

   רכז המסלול
   באמנות פלסטיתMFA, דורון פורמן

  
 קבלה תנאי

  ראיון אישי
  

 תעודה לקבלת תנאים
   נוכחות בשיעורים85%

  הגשת עבודות מעשיות
  

 גמר תעודת
  * בית ספר לעיצוב אמנות ומדיה–גן וארטי תעודת גמר מטעם מכללת רמת 

  .תוכנית הלימודים מאושרת על ידי משרד החינוך
  

  0542310617: לפרטים והרשמה
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  מבנה המסלול
לימוד טכניקות :  כוללים מעבר הדרגתי בין רישום אקדמי מדויק לרישום חופשי ומושגי בעפרונות ופחםשיעורי רישום

חומרים ,  בטכניקות מגוונותורישום המציאותהתבוננות  . ופיתוח סגנון אישירישום ככלי להבעה רגשית, אקדמירישום 
  . ועוד איור ,עבודה סדרתית ברישום. גרפיט, פנדה, פחם, עפרונות:  שוניםוכלי עבודה

  
, מרקמים ושקיפויות שונים, תרגום לצבע בחומריות,  מתבססים על הידע הנצבר בשיעורי הרישום בצבעלימודי הציור

  .האמנות ועוד מתולדותציור בעקבות סגנונות , ציור נוף, טבע דומם, דיוקן: ציור נושאים שונים, העברת מסר בציור
  

בשיעורי . רגונם בקומפוזיציות תלת מימדיות ואחלל, מרקם, נפח, צורה,  חומרודיים כגוןמדיום הפיסול עוסק בערכים יס
הכרות עם האפשריות . חלל ותחבירים שונים, מסות, תוך פיתוח שפת צורות, פיסול מתנסים בטכניקות וחומרים מגוונים

החומריות וטכנולוגיה של המדיום כהכנה למרחב פעולה המאפשר פיתוח רעיוני הבעתי אישי ועצמאי תוך ניצול תכונות 
  .איכויותיהםהחומרים ו

  

  בין נושאי הלימוד
  מושגים והכרות עם עולם האמנות

   נפח צללים ומרקם, יסודות הרישום האקדמי
  צורות יסוד, קווי עזר ומדידה, רישום פרופורציה

  טונאליות, גוונים, הצללה וצל
  פרט ומרקם, טקסטורה

  ' בקולאזהבניית קומפוזיצי, קומפוזיציה
  אפיונים של עומק, פרספקטיבה

   תקה ויחס קנה מידההע
  רישום דיוקן
  ציור בצבעים קרים וחמים, תורת הצבע

  תבניות צבעים משלימים
  )שיעורי חוץ (ציור נוף באקריליק ובצבעי מים ואקוורל

  ציור בשפכטל
  רישום איור

  גירים ופנדות, ציור חפצים בעפרונות צבעוניים
  ירישום חופשי אינטואיטיב

  )יסטיציור אקספריונ (ציור בסגנון אמן
  'פיסול וקולאז
  יחס בין צורה לחלל, פיסול בחמר

  Reade Madeפיסול בחומרים מזדמנים 
  בניית דגמים לפיסול סביבתי

  'אסמבלז
  פיסול בחומרים רכים ובדים

  פיסול וצביעה בחומרים שונים
  פיסול בתבניות גבס

  תבליט
  בנית תיק עבודות

  

  הלימוד ניבתכ שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת המכללה*
  

  0542310617: טליה  |  com.gmail@academy.arti: להרשמה
  
  

  

 מכללת ארטי

הום עיצוב הבית ו, עיצוב פנים, אמנות, צילום, עיצוב גרפי: מפעיל קורסים בתחומי, עיצוב ומדיה,  המרכז לאמנות-ארטי 
סטיילינג להפקות אופנה וכן מכינה לעיצוב ואדריכלות לקראת לימודים אקדמיים בתחומי העיצוב , סטיילינג אישי, סטיילינג
  .עיצוב תכשיטים ועוד, עיצוב פנים ואדריכלות, עיצוב תעשייתי, עיצוב אופנה,  תקשורת חזותית–עיצוב גרפי : השונים


