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סדנת ציור ורישום -בסיס השפה החזותית
סדנה  – 5144סדנת ציור ורישום /יום ראשון 21:15-18:15
מנחה :מיכל ביבר /פתיחה / 5/3/2017 :נותרו מקומות אחרונים
השיעור יעסוק בניסיון תרגום מציאות גלויה וסמויה אל משטח הציור ,נעבוד
מהתבוננות ובהתנתקות ממנה ,נכיר חומרים וטכניקות שונות וננסה לזהות ולאפיין
שפה אישית וייחודית של כל משתתף .השיעור מתאים למתחילים.
דיאלוג עם ציור
סדנה  – 5177דיאלוג עם ציור -סדנת ציור ורישום /יום שני 22:30-19:30
מנחה :מירי נשרי /פתיחה / 6/3/2017 :נותרו מקומות אחרונים
תרגילים מאתגרים ברישום ובציור שיובילו להיכרות עם טכניקות ועם אפשרויות
ייצוג שונות ולשליטה בהם ,במטרה להגיע לביטוי אישי במגוון חומרים כמו גרפיט,
פחם ,גירים ,צבעי מים ,אקריליק ,צבעי שמן וטמפרה .הסדנה מיועדת לכל הרמות.
התשוקה לקו– סדנת רישום
סדנה  – 5222התשוקה לקו -סדנת רישום /יום שלישי 22:30-19:30
מנחה :שי עבאדי /פתיחה14/3/2017 :
נקודת המוצא של הקורס והדגש .המרכזי בו הם העמקת יכולת היצירה בטכניקת
הרישום בשילוב מדיומים נוספים בקורס נמשיך במסע לגילוי הסודות והאפשרויות
המגוונות הגלומות בקו ובכתם ,נתחקה אחר המאסטרים הגדולים של הרישום בעבר
ובאמנות העכשווית ונחדד את האינטואיציה האמנותית שלנו .במסגרת הקורס נשלב
בטכניקת הרישום ציור באקריליק ,צבעי מים ועוד .זאת תוך עבודה מול מודלים,
צפייה במצגות וביקורים מודרכים במוזיאון .רצוי רקע ברישום וציור.
יוצרים בכיף  -סדנת ציור
סדנה  – 5100יוצרים בכיף  -סדנת ציור /יום רביעי 12:30-09:30
מנחה :מוטי פן /פתיחה22/3/2017 :
באווירה נעימה ופורה נמשיך בלימוד בסיסי ושיטתי של רישום וציור :טבע דומם,
מודל ,נוף ועוד .נחזק את היכולת לרשום ולצייר ,נשתמש בטכניקות ובחומרים
מגוונים ,ניצור בהשראת זרמים ואמנים מודרניים ובני-זמננו.
הסדנה מיועדת לכל הרמות.

שם הקורס

מחיר רגיל

זכאי הנחות*

סדנת ציור ורישום-בסיס השפה
החזותית
מנחה :מיכל ביבר

2,226

2,003

דיאלוג עם ציור -סדנת ציור
ורישום
מנחה :מירי נשרי

2,226

2,003

התשוקה לקו -סדנת ציור ורישום
מנחה :שי עבאדי

2,226

2,003

יוצרים בכיף  -סדנת ציור
מנחה :מוטי פן

2,226

2,003

*זכאי הנחות :תלמידים ממשיכים ,חיילים בשירות סדיר
(עם הצגת תעודת חוגר) ,אזרחים וותיקים ,תושבי
תל אביב יפו (עם הצגת תעודת תושב) סטודנטים (עם הצגת תעודת סטודנט) ומי
שנרשם לשני קורסים ויותר .תלמיד הזכאי לשתי הנחות או יותר ,יזכה רק להנחה
הגבוהה מבין ההנחות התקפות .בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות.

לתשומת לבכם
מוזיאון תל אביב לאמנות שומר לעצמו את הזכות לשינויים ולהחליט בלעדית
ולפי שיקול דעתו אם לפתוח ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס מסוים ,אף שהוצע
במועד מסוים .לנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנדון .החלטה כזאת
יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או
אחרת .הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה או לקבל החזר
של סכום ההרשמה .הזכות לשינויים שמורה

לפרטים והרשמה:
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
רח' דובנוב  ,8תל אביב
ימים :א'-ה' 19:00-9:00
טל 03-6919155 .מיילwww.tamuseum.com .

