המסלול ללימודי תעודה
באמנות רב תחומית
בדיוק מה שיהפוך אותך
ליוצרת הרב תחומית שאת
יכולה להיות ,שמגיע לך להיות

בדיוק
אמן .המרכז לאמנות חזותית
לציבור החרדי

המסלול לימודי
תעודה באמנות
רב־תחומית:
צילום ,ציור,
קרמיקה ,פיסול
ומיצב
עשרות קורסי בחירה רב תחומיים

אביה צדוק

אמן ,המרכז לאמנות חזותית
לציבור החרדי
אמן ,המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי ,הינו מרכז
אמנות יחיד מסוגו בארץ ובעולם ,המיועד לציבור החרדי
ומשלב לימודים מקצועיים מתחום האמנות ופעילות
קהילתית ענפה.
החטיבה ללימודי תעודה של אמן פועלת מזה כ־ 15שנים
בהן צברה מוניטין של איכות מקצועית באווירה מיוחדת
המתאימה לציבור החרדי.
בחטיבה ללימודי תעודה אנו מובילים אותך להיות
האמנית והיוצרת בדיוק כמו שאת יודעת שאת יכולה
להיות ומעמידים לרשותך סגל מרצים בכיר וכלים
איכותיים וחדשניים.

בתום מסגרת לימודים של שנתיים תוענק תעודת גמר של
"אמן" מטעם עיריית ירושלים ומשרד התרבות.
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בוגרות רבות מסיימות את לימודיהן במחלקות השונות
המשולבות כיוצרות עצמאיות ,כמורות ,כמדריכות ועוד.
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מהם לימודי אמנות
רב תחומית?
לימודי אמנות רב תחומית הינם חיבור בין חומרים ,גישות,
תיאוריה והלכה למעשה .התוכנית מאפשרת לך ליצור
את החיבורים המרתקים אותך ובכך להביא את הייחודיות
שלך ליצירה .לימודי אמנות רב תחומית היא תוכנית
שפותחה בדיוק בשבילך .בדיוק עבור מי שאת .אמנית.
את קודם כל אמנית

תוכנית הלימודים מורכבת משיעורים ייעודיים למגמת
הלימוד מקבוצת ההתמחות אותה בחרת ללמוד :צילום /
ציור  /קרמיקה  /פיסול ומיצב ,ומשיעורים רב תחומיים
הפורשים בפנייך מניפה רחבה ומגוונת של התנסויות
מרתקות שיעמיקו את המקצועיות והקול האמנותי הייחודי
לך ,תוך הקניית ידע היסטורי תיאורתי ומעשי על מגמות
ויוצרים מרכזיים בשדה האמנות העכשווי .בחירת מגמת
הלימוד קובעת את ההתמחות שלך באחד מתחומי
האמנות החזותית הנלמדים ב״אמן״.

מסלול התמחות
שיעור סטודיו מרכזי השייך לתחום ההתמחות:
ציור  /צילום  /קרמיקה  /פיסול ומיצב
ומקשת רחבה ורב־תחומית של קורסים לבחירה.
אורך הקורסים משתנה :ישנם קורסים שנתיים ,קורסים
סמסטרייאלים ,קורסים תת־סמסטרייאלים וסדנאות
קצרות — על מנת לאפשר את מירב הבחירה וההתנסות.
קורסי בחירה רב תחומיים
מתוך המגוון הרחב של הקורסים שאנו מציעים,
תוכלי לבחור את הרכב הקורסים האופטמלי עבורך אשר
ישרת אותך בדרכך האמנותית הייחודית.

מוריה שרים

אנו שמחים להציג בפניך את
התוכנית העשירה והייחודית
רק לאמן אשר בעזרת ייעוץ
וליווי צמודים — תרכיבי מתוכה
את המערכת המלהיבה אותך
והתואמת את שאיפותייך.
צאי לדרך שיש בה גילוי ,חידוש,
הפריה יצירתית והשמעת הקול
הצלול שלך כאמנית.
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כיום האמן אינו מגביל את עצמו בהכרח לתחום עיסוק
יחיד ,והשילוב בין ציור לפיסול ,לצילום ,למיצב יאפשרו לך
ליצור מתוך חופש מחשבתי ויצירתיות ובכך להיות חלק
מעולם האמנות העכשווי והמרגש.

לימודי התעודה באמנות רב תחומית מתנהלים בהיקף
של יומיים בשבוע .תכנית הלימודים מורכבת משני
חלקים עיקריים:

פנינה אלבז

מסלולי הלימוד ב״אמן״ מציעים שילוב ייחודי בין תשתית
מקיפה ומקצועית ,התמחות במסלול לימודי מורחב,
ואפשרויות בחירה כמעט בלתי מוגבלות בין קורסים
וסדנאות בהם תתנסי ותביאי את עצמך לידי ביטוי במגוון
מדיומים.

מערכת שעות מותאמת
בדיוק בשבילך

שרה פורת
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הקורסים הרב תחומיים
ציור מול יצירות במוזיאון ישראל  //צבע  //רישום בסיסי  //רישום תוכן  //קולאז'  //ציור
מופשט  //ציור־פעולה  //רישום בחלל  //הדפס  //מונוטייפ  //צבעי מים  //רישום מודל //
סטופ־מושן  //יסודות הקרמיקה  //פיסול בחומר  //דיוקן  //תבליט  //מעבדת חומרים //
מבוא ליציקות  //יציקות בחומר קרמי  //פני שטח  //קדרות מתחילות  //קדרות מתקדמות
 //שריפת ראקו  //קרמיקיטש  //יסודות הצילום  //עיבוד תמונה בפוטושופ  //צילום ,דיוקן
וזהויות  //צילום אדריכלות  //הדפס שמש  //צילום במה  //צילום מזון  //צילום סטודיו
 //עריכת וידאו  //צילום הפקה  //פוטו־אינסטליישן  //רדי מייד  //פיסול בזמן – פיסול
מתכלה  //פירוק והרכבה  //מיצג – פרפורמנס  //אמנות אינטראקטיבית  //כתיבה יוצרת
 //אמנות אדמה  //פיסול רך  //וידאו־ארט  //אמנות תלוית־מקום  //רישום בחלל  //פיסול
ישראלית  //מבוא לאמנות עכשווית  //חינוך לאמנות  //סיורים ושיח גלריה
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קינטי־פיסול בתנועה  //מבוא לתולדות האמנות  //אמנות על אמנות  //מבוא לאמנות
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הצוות שלנו

קורסי ההתמחות
סטודיו ציור (שנתי)

סטודיו שפת הצילום (שנתי)

בקורס זה נפתח את רגישותנו ויכולותינו בציור
מהתבוננות .נכיר את איכויותיו של צבע השמן ואת הקשר
העמוק שבין עין ,יד ולב .נחדד את ההתבוננות שלנו
שאינה אופטית בלבד אלא קשורה בחוויה רגשית עמוקה
של מפגש עם מה שנראה לעינינו .במסגרת קורס נוסף
תתקיים סדרת שיעורים במוזיאון ישראל ,אשר תעניק
חוויה ייחודית מסוגה של ציור בשמן מול יצירות אמנות
מקוריות של גדולי הציירים בהיסטוריה.

בקורס זה נעסוק באבני הבניין של המדיום הצילומי .הקורס ישלב
למידה עיונית ,תרגול מעשי וניתוח עבודות תוך שימת דגש על
הצילום כמדיום אמנותי עכשווי.

סטודיו קרמיקה (שנתי)
קורס זה מיועד למי שמבקשת להיכנס בעובי הקורה של
היצירה בקרמיקה .נעבוד בסוגים שונים של חומר קרמי
ובטכניקות מגוונות ,עתיקות ומודרניות .נלמד להכיר את
תכונותיו הוורסטיליות של החומר ולהשתמש בו ככלי הבעתי
ליצירה בעלת אמירה אישית .נכיר את המסורת התרבותית
והאמנותית העשירה וחובקת העולם של השימוש בחומר,
נבחן את טשטוש הגבולות שבין אמנות ואומנות ונתנסה
בתהליך עבודה בו נוצר דיאלוג בינינו לבין החומר.

*ההרשמה לסטודיו זה מותנית בהרשמה גם לקורס הסמסטריאלי "יסודות הצילום"
שיעניק את הבסיס הטכני לקורס זה.

סטודיו פיסול ומיצב (סמסטר א')
בקורס זה נתנסה בחשיבה המרחבית היצירתית העומדת בבסיסה
של אמנות התלת־מימד העכשווית .נראה כיצד עבודת אמנות
בפיסול יכולה להופיע גם מתוך חפצים יומיומיים; נעבוד עם המדיות
החדשות אשר הופיעו בשלהי המאה העשרים ,כגון אמנות המיצב
(אינסטליישן); נגלה כיצד החוויה האמנותית אינה מתמצה במפגש
עם האובייקט (הציור  /הפסל) לבדו אלא כרוכה לבלי הפרד
בסביבה בה הוא מוצג ,במקום ובזמן ואפילו בצופה עצמו ההופך
לחלק מן היצירה .הבנות אלה עשויות להוליד יצירה אינטימית
ועמוקה ,היוצרת דיאלוג חי עם הצופה.
מתוך ארבעת הקורסים ניתן לבחור קורס אחד או יותר

צוות ההוראה של אמן מורכב ממרצות מן המעלה הראשונה.
בוגורת אקדמיות לאמנות בארץ ובעולם ואמניות פעילות
בשדה האמנות העכשווית .שותפות נאמנות לחזון של אמן
להביא את האמנות הגבוהה לציבור החרדי.
בואי להכיר אותן ותביני בדיוק למה אנחנו מתכוונים.

חושבת על מלגת
לימודים? יש לנו בדיוק
את המלגה המתאימה
עבורך
• מלגות שכר לימוד

סיגל צברי

אוריין גלסטר־אורן

שרי שטרן

• מלגות קהילתיות המשלבות תרומה
ועשייה חברתית משמעותית

יעל רוכמן

נדיה עדינה רוז

מיכל בר אור

• מלגות סיוע

דליה אריאלי

יעל סלומה

בשמת ליבי

• הנחות כרטיס ירושלמי וכרטיס סטודנט

נעמי מנדל

ליהי שפי

אושרת כהן

נופר סלע

אילה ויכטר פרידמן

שרהלה גור לביא

יפעת בצלאל

איה מרגוליס

שלומית מנדלקורן

שלומית פלדור

נעמה ארז

מדלן קנציפר

יפעת שטיינמץ

אנה כרמי

נגה גרינברג

ענת קינן

בואי לבדוק איתנו
מהי המלגה המתאימה
בדיוק בשבילך

אז למה בדיוק את מחכה?
צרי קשר עוד היום והבטיחי את מקומך במקום בו את צריכה להיות.
בדיוק אצלנו,
בדיוק באמן.
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