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ציור בצבעי מים 

שם המרצה
מידד אליהו

מטרת הקורס
הכלים,  של  הבנה  תוך  באקוורל  בציור  יסודות  במתן  מתמקד  הקורס 
החומרים והגישות המגוונות שניתן לעבוד איתן במדיום . הקורס מציע 
והעמקה  מגוונת  התנסות  מועט  ניסיון  לבעלי  גם  כמו  ניסיון  לבעלי 

בחווית החומר והצבע.
הציור יעשה מהתבוננות כמו גם עבודה מהדמיון ומהזיכרון, עבודה ישירה 

וקליגרפית כמו גם עבודה שכבתית ומעובדת.

תיאור על הקורס
הקורס מזמין להתנסות בקורס מרוכז במדיום השקוף והעשיר בצבע - ציור 

האקוורל )צבע מים(.
לבן  משחור  בעבודה  זה  במדיום  נרחבים  שימושים  נכיר  המפגשים  לאורך 

לצבע, מקו לכתם ומשקיפות לאטימות.
במרכז הקורס יעמדו התנסויות מגוונת עם כלים מקצועיים של ציור בצבע 

מים והבנת האיכויות השונות של הנייר, הצבע והמכחול הייעודיים.
הפילוסופיה והמסורת העשירה, ציור הדיו וצבע בסין ויפן ילמדו לצד גישות 
אירופאיות כגון ציור בוטני וציור רב שכבות. מהמסורות הקלאסיות נעבור 
וניסיוני  ספונטני  אופי  בעלות  יותר  ועכשווית  מודרניות  ציור  לפרקטיקות 

יותר.
לסיכום הקורס נעבוד על פרויקט אישי בהנחיה פרטנית. פרויקט זה בא לבסס 
מהמשתתפים  אחד  לכל  ולאפשר  בקורס  שנלמדו  והכלים  העקרונות  את 

להעמיק בנושא וחומר על פי בחירתו.
יוצגו דוגמאות מתולדות האומנות ויתקיימו הדגמות ציור  במהלך הלימוד 

מאת המנחה מידד אליהו.

קהל יעד 
ניסיון  עם  להגיע  מומלץ  יחד.  גם  ולמנוסים  למתחילים  מיועד  הקורס   —

בסיסי ברישום.
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ציור בצבעי מים 

נושאתאריך#
עבודה מתוך צבע דומם 125/7

- הקדמה והכרות קבוצתית, התנסות 
חופשית, עבודה בצבע אחד. 

עבודה מול צילום 21/8
- תאוריות צבע, עבודה בתרגילי צבע 

)מנוגדים ומשלימים( ופלטה מצומצמת

 ציור טבע דומם וציור מתוך צמחים 38/8
- ליקוט בגינת המוזיאון. בין רישום לציור 

- ציור בוטני מפורט מתוך הליקוט מהטבע. 
עבודה יבשה ושכבתית. 

ציור חוץ, ציור תפנים בחלל המוזיאון  415/8
- ציור חלל ואלמנטים אדריכליים

רישום מודל בכיתה 522/8
- ציור מודל חי בצבע 

ציור מצילום/ בחללי הכיתה 629/8
־- טכניקות מגוונות בצבעי מים- שעווה, שבלו

נות ועבודה על סוגי ניירות שונים 

עבודה עצמאית וחופשית 75/9
- פרוייקט אישי, ציור ממושך על־פי בחירה 

טכניקה ופיתוח אישיים 

עבודה עצמאית וחופשית 812/9
־פרוייקט אישי, ציור ממושך על־פי בחירה טכני

קה ופיתוח אישיים
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על המרצה

מידד אליהו - אמן, חוקר ואוצר. 
ההדפס,  בסדנת  הדפס  לימודי   ,Jerusalem Studio School-ה בוגר 
ירושלים,  ולימודי קליגרפיה וציור יפני אצל קזואו אישיאי. מידד מתמחה 
ומערביות,  עכשוויות  קלאסיות  וגישות  בטכניקות  וציור  רישום   בהוראת 

כמו גם כאלה שמקורן במזרח הרחוק.
ספציפי  למקום  נוצרות  גדולות,  וחלל  קיר  עבודות  לרוב  עבודותיו, 
של  וההיסטוריות  התרבותיות  השכבות  של  ממחקר  נובעות  וככאלה 
ובפרויקטים  אמנים  בקבוצות  מעורב  אליהו  אליהן.  ומתייחסות  המקום 
חברתיים וקהילתיים רבים, ביניהם "המפעל", "קטמונה" וקבוצת "קרע" 

לרישום ושירה.

הקורס יתקיים בימי ראשון 17:30-21:00
8 מפגשים 3.5 שעות כל אחד

ציור בצבעי מים 
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