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מאסטר קלאס:
יסודות הדיוקן-פחם ושמן

 שם המרצה
מידד אליהו

מטרת הקורס
הדיוקן.  האנושי-  הראש  של  ובציור  ברישום  יסודות  במתן  מתמקד  הקורס 
מקצועיים  כלים  מתן  תוך  דיוקן  בציור  מעמיקה  התנסות  מציע  הקורס 
ופרקטיים בשימוש במדיומים של רישום בפחם וציור בצבעי שמן והבנה של 

גישות שונות לרישום וציור של הדיוקן.

תקציר הקורס
הקורס שם במרכז את הדיוקן -אחד מהנושאים הציוריים המרתקים והנתונים 

לפרשנות הרחבה ומגוונת ביותר
ילמדו  וצורה  נפח  וצל,  אור  ועבודת  אנטומיה  פרופורציות,  כמו  יסוד  מושגי 
לצד היכרות עם תיאורית צבע והכלים המשמשים אותנו בעבודה תמצתית 

ומיידית לצד עבודה ארוכה ושכבתית.
ובהנחייה  , בבחירה  דיוקן ממושך  ציור  שיאו של הקורס בפרויקט סיום של 
ציורית  ביטוי מורכבות  לידי  ציור המביא  יאפשר פיתוח  זה  אישית. פרויקט 

ופרשנית של מושג הדיוקן, מסקיצה ראשונית לעבודה מוגמרת.

ציור  הדגמות  ויתקיימו  האומנות  מתולדות  דוגמאות  יוצגו  הלימוד  במהלך 
מאת המנחה מידד אליהו.

נושאים הנלמדים בקורס
ראש וגולגולת: היכרות עם הפרופורציות והגולגולת ברישום פחם על נייר

מיפוי טונאלי בדיוקן: עבודה מגוונת בציור מונוכרום מצילום
רישומים מהירים בפחם מול מודל חי

הכירות עם טכניקת הגריזיי ) grisaille( בצבעי שמן בציור מודל חי
אישית  בהנחייה  ממושך  דיוקן  ציור  על  עבודה  סיום:   פרויקט 

מסקיצה לציור מוגמר

ידע קודם נדרש
*הקורס מיועד לבעלי ניסיון ברישום או בציור.
מומלץ לשלוח עבודות  לפני ההרשמה לקורס

קהל יעד
אנשים עם ניסיון ומרגישים נוח עם רישום וציור בצבע.

מוטיבציה לתהליכים ולא רק לתוצאות.
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נושאתאריך#
הקדמה והיכרות - העתקות מציורי מופת112.7

הרצאת פתיחה, תרגילי פחם מהירים

אנטומיה  באמצעות דיוקן עצמי219.7
תיאוריה של אנטומיה של הראש והכתפיים

תרגילים מתוך התבננות במראה

דיוקן מודל 326.7
רישום מודל בפחם

דיוקן מודל -שמן אנדרפיינטינג42.8
הקדמה לציור שמן

גריזיי טכניקה שחור לבן ושמן מול מודל 59.8
היכרות עם טכניקה בציור שמן

פרויקט סיום - סקיצה 616.8
עבודה ברישום

דרישות במהלך הקורס
הכנת תרגילי הבית

על המרצה
 ,Jerusalem Studio School -ה בוגר  ואוצר.  חוקר  -אמן,  אליהו  מידד 
יפני אצל  וציור  ולימודי קליגרפיה  ירושלים  לימודי הדפס בסדנת ההדפס, 

קזואו אישיאי.
מסורתיות  וגישות  חומרים  בטכניקות,  וציור  רישום  בהוראת  מתמחה 

ועכשוויות , מערביות כמו גם כאלה שמקורן במזרח הרחוק. 
מציג מעבודותיו בארץ ובחו"ל.

www.meydadeliyahu.com

הקורס יתקיים בימי שני 17:00-21:00 , 8  מפגשים בני 4 שעות כל אחד
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נושאתאריך#
פרויקט סיום - סקיצה723.8

עבודה בשמן 

פרויקט סיום - עבודה ודיון830.8
עבודה בשמן
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