השלמת שעות אמנות  -ציור ורישום –
ראש המגמה – הגב' ענת מנר –  M.Aבטיפול בהבעה ויצירה

מכללת ורצברגר מפעילה מכינה לתראפיה באמנות בה ניתן לבצע
השלמת שעות אמנות במגוון מסלולים רחב החל ממסלולים של  40שעות
לימוד ועד  500שעות לימוד.

אנו עוסקים מזה  40שנה בתחומי האמנות ! נעמיד לרשותכם את טובי
המרצים ואנשי המקצוע ,נלמד אתכם את הטכניקות המתקדמות
ביותר בתחומי הציור ,הרישום והפיסול וכמובן שנפתח אתכם סגנון עבודה
אישי משלכם!

כל סטודנט מקבל הכוונה באופן אישי  -ע"י שיחת ייעוץ והתאמת תוכנית לימודים אישית  -בהתאם לרמת
הלימודים איתה הוא מגיע ,כמו גם תוך התחשבות מקסימלית בשעות הלימוד הנוחות לו ובמספר ימי
השבוע בהם הוא מעוניין ללמוד !
התכנית מעניקה לסטודנטים ידע וכישורים בשפה האמנותית ,בשילוב טיפוח הביטוי האישי ופיתוח
יצירתיות ,הסטודנטים לומדים את עקרונות היסוד של השפה החזותית אמנותית בתחום המעשי ,בליווי ידע
עיוני.

ציור רישום וצבע

רישום אקדמי קלאסי
פרופורציות ,מדידות ,אור וצל ,מתן אשליית נפח
רישום טבע דומם בהשראת מורנדי
עקרונות הקומפוזיציה
פרט מתוך כלל Blow up
רישום בפחם עץ ופחם סינטטי
עבודה המשלבת קו וכתם
רישום מונוכרום
טריפטיכון
שימוש באונה הימנית של המוח
קו ומשמעותו
Doodling
רישום מהיר ,רישום מחווה
רישום חופשי ואינטואיטיבי
רישום בחומרים יבשים לעומת רישום במכחול
גוף האדם
רישום דיוקן ,פרופורציות ,הבעות פנים
רישום גוף
רישום תנועה
פרספקטיבה
תרגום עומק לציור דו מימד
ציור נוף בחוץ

ציור ב Soft Pastels
עקרונות בטכניקות עבודה
ציור טבע דומם
ציור נוף בעקבות צילום
עבודה על מצעים לא שגרתיים
ציור ב oil Pastels
טכניקות עבודה בצבעי פסטל שמן
ערבוב צבעים
עבודה בשכבות
עבודה עם שמן פשתן
עבודה על גילוי והסתרה
קולאז' ואסמבלאז'
שימוש ב Ready Made
עבודה עם גזרי עיתונים ,עטיפות ,ניירות
טכניקת אסמבלאז'
עבודה עם טקסטים
קוביזם
טקסטורות
שילוב חומרים ביצירה
יצירת תבליטים מחומרים שונים
Mixed Media Art
תורת הצבע
גלגל הצבעים
עבודה עם צבעים קומפלמנטרים
מעברי צבע
בניית כתמים בציור
ציור בצבעי אקריליק
ציור שכבתי
ציור טונאלי
טבע דומם
נוף
דיוקן
מעבר מאקספרסיוניזם למופשט
ציור בעקבות אמנים וסגנונות באמנות המודרנית
אימפרסיוניזם ,אקספרסיוניזם
דאדא וסוריאליזם
פופ ארט ואמנות אמריקאית
פרויקטים אישיים
בעקבות חפץ משמעותי
ציור פרח אהוב בעקבות ג'ורג'יה אוקיף
ועוד..
הלימודים מלווים במצגות ,הכוללות יצירות מתולדות האמנות ,כמו כן ,נערכים סיורים מודרכים במוזיאונים.
הקורס כולל עבודה מעשית בכיתה ,הכנת פרוייקטים בציור ופיסול בליווי אישי וביקורת עבודות.
אנו במכללת ורצברגר מאמינים כי בסיס לימוד איתן ,הקניית חשיבה יצירתית ,פיתוח מעוף,
דמיון ,פיתוח סגנון אישי הם אלו שיוכלו להוביל לקבלה ללימודים גבוהים ולהכנת תיק עבודות יצירתי
•
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