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קורס יסודות האיור

 שם המרצה
יניב טורם 

תיאור הקורס
המילה ״איור״ נגזרת מהמילה ״אור״ - אנו מאירים את הטקסט באור חדש. 
הפרשנות  מלאכת  את  נלמד  בקורס  כלשהו.  לטקסט  מתייחס  תמיד  איור 
טקסטים של  שונים  סוגים  נבחן  קיים.  לטקסט  רובד  עוד  המוסיפה   הזו, 
)שיר, סיפור, כתבה עיתונאית(, סוגים שונים של מסר )דעה, רגש, עובדה( 
בין הטקסט  יחסים מעניינת  ייצר מערכת  וננסה לפענח איזה דימוי חזותי 
להביע  כדי  בצבע  משתמשים  איך  מוצלח,  איור  מרכיב  מה  נלמד  והאיור. 
רעיון, איך בונים קומפוזיציה שתשרת את המטרה ואיך מתאימים בין סגנון 
האיור למסר שאנחנו בוחרים להעביר. באמצעות תרגילים שבועיים, נפתח 
ארגז כלים שיאפשר הצצה אל עולמו המופלא של האיור וימשיך ללוות אותנו 

גם לאחר סיום הקורס.

מטרת הקורס
האיור. עולם  תוך  אל  תומכת  וגלישה  נעים  היכרות  מרחב  מייצר   הקורס 
בכלי  הקורס  בוגר  את  שיציידו  חשיבה,  ודרכי  תיאוריה  טכניקות,  נלמד 
שונים,  איורים  על  ביקורת  לנסח  ידעו  הקורס  בוגרי  שאחריו.  ליום  עבודה 
ידעו לתכנן את עבודתם כך שהתוצאה תתאים לרעיון אותו הם רוצים להביע 

וישכללו את יכולתם האיורית הטכנית והקונספטואלית.

נושאים הנלמדים בקורס
בקורס נלמד כיצד קומפוזיציה משרתת את הרעיון שאנחנו רוצים להעביר 
שאנחנו  האיורי  הסגנון  ואיך  לאיור  כנושא  לשמש  יכול  צבע  איך  באיור, 
בוחרים, מתאים ומשפיע על אופן הקריאה של קהל היעד שלנו. נלמד לתכנן 

את האיור, נבין איך מייצרים סקיצות נכונות וממה כדאי להיזהר.

דרישות במהלך הקורס
—  עבודת חשיבה והכנה בין שיעור לשיעור

תנאי קבלה וידע קודם נדרש
ידע  עם  להגיע  וחריצות. מומלץ מאוד  לאיור, סבלנות, סקרנות  — אהבה 

קודם ברישום או ציור
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על המרצה 
יניב טורם הוא בוגר תואר ראשון ושני במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. 
למגזינים,  איורים  ילדים,  ספרי  מספר  שמאחוריו  עצמאי  מאייר  הוא  יניב 
הצגה בתערוכות וזכייה בפרסים בינלאומיים. יניב נמנה עם מקימי פסטיבל 
״אאוטליין - איור ומילים בירושלים״, ״קואופרטיב העיצוב הירושלמי״ ולקח 

חלק במספר יוזמות בתחום התרבות והעיצוב בארץ.

נושאתאריך#
היכרות ומבוא116/11

שימוש בקומפוזיציה223/11

שימוש בצבע330/11

בחירת סגנון איורי47/12

איור שירי ילדים514/12

איור שיר מבוגרים621/12

איור טקסט עיתונאי728/12

סדנת קומיקס 1: הכנת סטורי-בורד84/1

סדנת קומיקס 2: איור הקומיקס911/1

סדנת קומיקס 3: צביעה והפקה1018/1

פרויקט סיום לבחירה 1125/11

פרויקט סיום לבחירה 121/22
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