המחלקה לצילום

למועמדים למחלקה לצילום לשנת הלימודים תשע"ח 7102/7102

מועמד/ת יקר/ה

בתאריכים  27.02.17ו  ,71.17.02יתקיימו במחלקה לצילום ראיונות אישיים .כל
מועמד ירואיין על ידי שתי ועדות במועד שיקבע לו .במידת הצורך יתקיים ראיון
נוסף בוועדה שלישית.
בראיונות תתבקש/י להציג עצמך בפני צוות המראיינים המורכב ממרצי המחלקה
לצילום ונציג סטודנטים ,שיבקש לשמוע ולדעת עליך ,על תחומי התעניינותך,
השכלתך הכללית והאמנותית ,מניעיך ללימודים במחלקה לצילום בבצלאל ועוד
שאלות שונות.
לראיונות האישיים עליך להביא:
א .תיק עבודות חופשי:
התיק יכול לכלול מגוון של עבודות בתחומי יצירה שונים (צילום ,ציור ,פיסול,
וידאו ,טקסט וכד' או כל תחום אחר הנראה לך ראוי) ועליו לשקף התנסות
יצירתית קוהרנטית ביחס לסביבה בה אנו חיים.
ב .תרגיל בית:
"הנוכחות האפשרית של מצלמה בכל מקום הולכת וגדלה .הגידול במספר
המצלמות כמו גם מגמת ההתפשטות הפוטנציאלית שלהן מאפשרים למצלמה
לפעול גם כאשר היא איננה ,מעצם הספק לגבי נוכחותה,גלויה או מוסתרת,
רושמת או מפקחת ....מן המפורסמות היא שכאשר מצלמה מגיעה למקום כלשהו
נוצרת סביבה תכונה  -היא יכולה למגנט סביבה התרחשות מסוימת ואף לחולל
אותה ,כשם שהיא יכולה להרחיקה ,לשבשה ואף לסכלה"
)צילום של פוליטית אונטולוגיה  -אזרחי דמיון ,אזולאי אריאלה(

בהמשך לציטוט הקצר ,עליך לבצע שלוש משימות צילומיות:
 .0צילום רחוב  -עליך לצלם סדרה בת  5תצלומים ,שצולמו ברחוב.
הסדרה תהיה אוסף של אירועים שונים ברחוב ,שמראים ומתעדים התרחשות,
סצנת רחוב ,סיפור ,רגע חד פעמי מובחן.
על הצלם להיות כמו "רואה ואינו נראה" .
יש לצרף טקסט המתאר את כל הסדרה.
 .7צילום רחוב מבוים  -עליך לצלם סדרה בת  3תצלומים ,שצולמו ברחוב.
הסדרה תהיה אוסף של אירועים יזומים ברחוב .עליך ליזום ולביים התרחשות
ברחוב  -ולצלם אותה .
על המצולמים להיות מודעים למצלמה  -לשתף פעולה עם הצילום.
 .3מי אני? עליך לצלם סדרה בת  5תצלומים  -שתתאר בתמונות מי אתה .סדרה
של תצלומים שהם הביוגרפיה שלך ,המתארים אותך הכי טוב (בתמונות).
 .4עליך לבחור תצלום אחד ,מתוך ההיסטוריה של הצילום  -צילום של צלם
חשוב ,שצולם במאה ה – ( 71שים לב :במאה ה 71-בין השנים )0011-7111
ולתאר בכתב ובקצרה  -מי הצלם ומדוע בחרת בצילום זה.
התצלומים יכולים להיות בכל גודל שתבחר/י ,אך לא יותר מ .A4
באיזה סוג נייר הדפסה שתבחר/י ,כל תרגיל יוגש בנפרד.
בהצלחה,
ד"ר דור גז
ראש המחלקה
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