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עשיה של וכוונות מטרות למעשים מודעות לעורר אנסה איתי במפגשים פרי, אסף שמי              שלום,
יומיומית דרך צילום וניתוח צילומים.

(גם מצלמה בכל לבצע שניתן לצילום וממוקדת פשוטה משימה ניתנת מפגש כל לקראת              
במצלמת טלפון !!) את הצילומים נקרין במהלך המפגש.

 להצלחת הסדנה:
●!! פרשנויות או תוספות ללא בהמשך כתובה שהיא כפי המשימה את העבירו              אנא

(המשימות כתובות בכוונה בשפה מינימליסטית)
להקדיש●  צורך יש ואם אותה להכין שיספיק בזמן המשימה את העבירו             אנא

לביצועה זמן במערכת.
 נא לדאוג לרכז את הצילומים באופן שנוכל להקרינם במהלך המפגש. תודה אסף●

abperi@gmail.com   0522831187 לשאלות ובקשות ניתן ליצור איתי קשר

עבודת הבורא של הצלם
סדנאות צילום

יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל…

מפגש 1   עבודת הבורא של הצלם אור

מציאות האור היא תנאי הכרחי לחיים.
באמנות מייצג האור את הגילוי, את הבורא והטוב.

בצילום, האור הוא הכלי ביד היוצר, המברשת שנוגעת בקנווס..!
עבודת הצלם משוחררת מיידע טכני או כישרון, וחופשית להיגד הויזואלי.

שכותרתו צילום לבחור בסדנא מהמשתתפים נבקש המפגש לפני כשבוע הסדנה: לקראת             משימה
לבחור גם ניתן אך בעצמם יצלמו הסדנה שמשתתפי רצוי הצילום את ' אור'.             תהיה

מצילומים קיימים באינטרנט או במאגר הפרטי.
 

במפגש נציג את הצילומים תוך דיון על האור מהותו, איכותו, יכולתיו ויחסינו אליו.
גילויי של צילומים ויהיו נר. נורה, שמש  עצמו האור מקור את יצלמו המצלמים בהם צילומים יוצגו טבעי                   באופן

האור בעולם.
ואור ישר אור סוף, אין "אור המושגים משמעות את נלמד ועידון, אמירה של ועומקים איכויות נגלה הצילומים                  דרך

חוזר, צמצום, אור וכלי" בעולם ובעבודת הבורא.

מפגש 2  עבודת הבורא של הצלם קומפוזיציה

"אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן"



מרכיבי בין הגומלין וביחסי העדינים במשקלים עוסקת נכונה קומפוזיציה קופוזיציה. על  מדברים 'נכון'              בצילום
וליצור הכאוטי בתוך ההרמוני השבור, בתוך השלם את למצוא נסיון היא ושבור כאוטי בעולם הצלם עבודת                 היצירה

היגד שישנה, שיבנה ויתקן.
את מבודדת הצילום מרכיבי בחירת עצמה. רב כלי היא ואחראית מודעת בחירה כעבודת המצלמה מסגרת                כוון

האמירה לתחום הנראה בלבד, כל שינוי בזוית, במרחק או ברגע יביא לתוצאה שונה.

מוגדר אחד מקום לבחור בסדנא מהמשתתפים נבקש המפגש לפני כשבוע הסדנה: לקראת              משימה
(רחוב, חדר, שדה)  ולצלם בו כ 20 צילומים שונים. מתוכם יבחר אחד להצגה ודיון.

 
בתיקון הבורא בעבודת ומשתתף שלמות, של שלם שיר חדש, שיר לעולם להביא ומתכוון מכוון,  כוונות בעל                  צלם
עולם. תיקון של ל'קווסט' יצאו צלמים של דורות בכדי לא לעולם. שלום והבאת              השבר,

(ראה היינה או ארבוז  כשהציגו את הנדכאים לראשונה כמושאי עבודת האומן.)
 

מפגש 3 עבודת הבורא של הצלם הרגע המכריע
היום כשלכל אחד יש מצלמה בכיס, חלק נכבד מהקשר בין אנשים מושתת על רשמים מצולמים.

מדברי המאמר ' תמונה אחת שווה אלף מילים ' יכול להשתמע שאדם מצלם יוצר מציאות.
אני מבקש להטעין את פעולת הצילום הסתמית לכאורה בכוונה לנשגב .

3 ויבחרו כשעה במהלך ציבורי במקום תמונות 3040 צילומים סדרת המשתתפים יצלמו זה מפגש               לקראת
צילומים להצגה לקבוצה.

'The decicive moment' 'המכריע המונח 'הרגע את טבע 'מאגנום') סוכנות ממקימי צרפתי (צלם ברסון            קארטייה  
 בהקשר לצילום.

המכריע, ברגע נוכח להיות ביכולתו התפרסם הוא זו. זווית דרך ההוויה את ללכוד ניסו צלמים של דורות                  מאז,
לימד הוא חדשה.  סיפורית יכולת בעלת מציאות  ויוצרים קריטית בצומת השונים האלמנטים נפגשים בו               הרגע
של הבורא עבודת היא זו ולקומפוזיציה. הטקסטואליתרבותי להקשר לתאורה לתנועה למקום לזמן             להתייחס
אחר, עולם וליצור  לראות, דשיקרא בעלמא שלנו היכולת , naming שם לתת של עבודת השם במובן או              הצלם,
בעזרת המתאימה הכוונה ועם הנכון בזמן הנכון במקום נעמוד אם בבירה, מלך שאין שנראה למרות שבו                 עולם

השם נזכה לראיית הטוב.
 

אחד ציבורי מקום לבחור בסדנא מהמשתתפים נבקש המפגש לפני כשבוע הסדנה: לקראת             משימה
מתוכם הצילום. לרגע לב שימת תוך שונים צילומים 20 כ בו ולצלם אנשים גם מתנהלים                בו

יבחר אחד להצגה ולדיון.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasters-of-photography.com%2FA%2Farbus%2Farbus_hand_grenade_full.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHchJOjRQ3ST1QwM2GIrMHB_eWvvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.masters-of-photography.com%2FH%2Fhine%2Fhine_girl_worker.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHflI-McYrzDG-3jYW0ABVjTo2jfw

