קורס צילום נוף ושקיעה
צילום נוף ושקיעה הוא אחד הז'אנרים הכי פופולריים בצילום ותוצאותיו מככבות על אינספור קירות של בתים ודירות.
בקורס נכיר טכניקות קומפוזיציה של נוף ,עבודה עם פילטרים ותאורה טבעית ,שימוש בעדשות שונות להפקת תוצרים
שונים ושיטות עיבוד לאחר מכן בפוטושופ כגון  HDRוטכניקות אחרות .מדריך הקורס הוא הצלם איליה שלמייב ,אחד
מצלמי הנוף הטובים בארץ ובעל אחת הגלריות המרשימות בתחום זה ,מוזמנים לאתר האינטרנט שלו לצפייה
בצילומים – www.focuswildlife.com
פירוט המפגשים
מפגש  – 1מבוא לצילומי נוף ושקיעה – ) 17.3.11יום ה'(
בשיעור זה נכיר את הז'אנר של צילומי הנוף והשקיעה ,את הפרטמטרים המאפיינים אותו ונכיר את הציוד שמשמש
אותנו לסוג צילום זה :עדשות ,פילטרים ,עבודה נכונה עם חצובות ,סוגי מצלמות וההבדלים בין פול פריים לקרופ
פאקטור .תוך כדי הצגת הנושאים ,איליה המדריך יציג עבודות שונות ויספר על נסיונו בתחום.
מפגש  – 2יציאה ראשונה לשטח  -תאורת שקיעה – ) 24.3.11יום ה'(
מפגש שטח מעשי לצילומים באחד החופים היפים בארץ למטרת יישום הטכניקות שנלמדו בכיתה .ניישם עבודה עם
עדשות אולטרא רחבות ,פילטרים שונים לרבות  ND-Gradועבודה עם חצובות וחשיפות ארוכות.
מפגש  – 3ביקורת עבודות וכלים מתקדמים – ) 27.3.11יום א'(
הצגת עבודות וביקורת תוך מציאת הנקודות החזקות והחלשות והפקת לקחים להמשך הן מבחינה טכנית והן מבחינת
קומפוזיציה ואומנות .בחלקו השני של השיעור נכיר טכניקות מתקדמות לצילומי נוף ושקיעה לרבות שימוש מושכל
בתאורה טבעית לטובתנו ועבודה מתקדמת עם מד אור ,כיצד בונים קומפוזיציה מאוזנת ובעלת עוצמה עם דגש על
מתן עומק לתמונה ,נכיר עבודה עם קווים מנחים וזוויות צילום שונות ונלמד סוגי קומפוזיציות שונות שמתאימות לצילומי
נוף תוך כדי הדגמה באמצעות צילומים.
מפגש  – 4יציאה לשטח שנייה – תאורת בוקר – ) 3.4.11יום א'(
לאחר הפקת הלקחים והטכניקות המתקדמות ,נצא לאחד האתרים היפים בארץ בתיאום עם התלמידים ועם המדריך
ליישום הטכניקות המתקדמות .איליה המדריך יעבור בין המשתתפים ויכווין באמצעות טיפים כיצד ניתן לשפר
קומפוזיציות וחשיפות על מנת להשיג את התוצאה המיטבית.
מפגש  – 5ביקורת עבודות ,סודות המקצוע וסיכום קורס – ) 10.4.11יום א'(
נתחיל את השיעור בביקורת עבודות והפקת לקחים ובחלקו השני של השיעור תועבר הרצאה בנושא יצירת צילומים
דינמיים וציוריים על ידי שליטה במהירות תריס ובטכניקה וניצול תנועה של אלמנטים בטבע כגון מים ,כוכבים ,עננים,
ברקים וכדומה .נכיר עבודה עם פוטושופ בהיבטים של צילומי נוף לרבות  HDRעל סוגיו השונים .בסוף השיעור יועבר
סיכום הקורס עם טיפים להמשך וחלוקת תעודות סיום למשתתפים.
הערות חשובות:
• השיעורים התיאורטיים מתקיימים במתחם הבורסה ברמת גן ,סמוך לרכבת מרכז ועם חניה חינם .השיעור מועבר
בכיתת היי-טק בשילוב מצגות ודוגמאות באמצעות מקרן.
.18:30-21:30
18:30
• משך כל שיעור הינו  3שעות ,השיעורים מתקיימים בשעות הערב
• הקורס הינו קורס צילום למתקדמים ב"-גליץ בית הספר לצילום" .בתור כזה ,יש לוודא כי קיים ברשות הנרשמים
ידע קודם מספק לרמת הקורס .במהלך הקורס המתקדם לא יועבר חומר בסיסי בנוגע לתפעול המצלמה ,יסודות
הצילום וכיו"ב ,אלא נתמקד אך ורק בחומר המתקדם .אם אינכם בטוחים כי קיים ברשותכם הידע הנדרש ,פנו
במייל על מנת לוודא זאת.
• עקב הצורך בקבוצה קטנה מאוד ,מספר המקומות מוגבל מאוד .הזדרזו להרשם!
• בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודה מטעם "גליץ בית הספר לצילום"
 1,480ש"ח כולל מע"מ.
• עלות הקורס היא 80
• להרשמה ,יש לפנות במייל  info@galitz.co.ilולציין שם ,טלפון נייד ואיזה ידע קודם בצילום קיים ברשותכם.
בברכה,
רועי גליץ
מנהל בית הספר
גליץ בית-ספר לצילום
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