ביה"ס מקיף עירוני א' אשקלון

פרויקט במסגרת הבגרות באמנות
דיאלוג עם אמן  -יצירה בהשראת אמן
שלבי העבודה והנחיות:
-

בחר אמן בהשראתו תבצע פרויקט זה הכולל עבודת יצירה בסדנה ועבודה עיונית בכתב .לבחירה
העזר ברשימת האמנים בטבלה המצורפת.
ערוך מחקר על האמן שבחרת בהתאם לשאלות  1-3שלהלן.
תכנן ותיצור יצירה (עבודה מעשית) בסדנה בהשראת האמן שבחרת.
סכם את תהליך המחקר והיצירה בעבודה עיונית בהתאם לשאלות  4-5שלהלן.
צרף לעבודה העיונית  1-2צילומים של יצירתך .יש לבצע צילום באיכות טובה ,מזווית ישרה ,ללא רקע
בעבודה הדו ממדית ועם רקע הולם ומינימלי בעבודה התלת ממדית .יש להדפיס כל צילום על דף
בגודל  25 X 20סמ.

חלק א – מחקר האמן (שאלות )1-3
 .1רקע על האמן שבחרת
התייחס לשני פרטים  /אירועים ביוגרפיים משמעותיים בחייו של האמן והסבר כיצד
הם השפיעו על אמנותו( .לדוגמה ,רקע משפחתי ,מורה או השכלה אמנותית ,אירוע
אישי או היסטורי וכו').
 .2מאפייני יצירתו של האמן
סכם את מאפייני היצירה הכללים של האמן תוך התייחסות לסעיפים הבאים וציון
עבודותיו הרלוונטיות.
 אופנים בהם ניתן לחלק את יצירתו (תקופות ,סגנונות ,מדיומים) נושאים המאפיינים את יצירתו מדיומים ,חומרים וטכניקות המאפיינים את יצירתו מאפייני סגנון ייחודיים .3ניתוח היצירה של האמן
בחר ביצירה של האמן בעקבותיה ובהשראתה תיצור עבודה מעשית בסדנה (ניתן
לבחור ביותר מעבודה אחת ואף בסדרת עבודות) .נתח את היצירה/ות שבחרת על
פי שפת האמנות :מדיום ,חומרים וטכניקה ,נושא ותוכן ,מאפייני הסגנון ואמצעים
אמנותיים רלוונטיים (ארבעה אמצעים אמנותיים לפחות) .צרף צילום של היצירה/ות
שבחרת.

חלק ב – דיאלוג עם האמן (שאלות )4-5
 .4ניתוח יצירתך
התייחס לעבודתך שיצירת בסדנה בעקבות האמן .תאר את העבודה ונתח אותה
בשפת האמנות :מדיום ,חומרים וטכניקה ,נושא ,רעיון ,מאפייני הסגנון ואמצעים
אמנותיים רלוונטיים (ארבעה אמצעים אמנותיים לפחות).
 .5דיאלוג עם האמן
א .הסבר אילו היבטים תוכניים ,סגנוניים או מדיומאליים (של המדיום) ביצירה/ות
של האמן שבחרת גרמו לך לחקור אותו ואת אמנותו ועוררו השראה ליצירתך.
הסבר באיזה אופן ניכרת השראה זו בעבודתך.
ב .השווה בין עבודתך לבין עבודת האמן בהשראתה יצירת .התייחס לנקודות הדמיון
והשוני ולטיב הקשר בין העבודות (הוקרה ,ביקורת וכו') .הקפד לנסח את דבריך
בשפת האמנות.
 .6רשימה ביבליוגרפית
ערוך רשימה של מקורות מידע בהם השתמשת למחקר (רשימה ביבליוגרפית).
הרשימה חייבת לכלול מקור אחד מודפס (ספר ,קטלוג ,מאמר ,כתבה).

בהצלחה!
רשימת האמנים המומלצים למחקר:
ארם גרשוני

עדי נס

רפי לביא

מיכה אולמן

מיכל נאמן

אביבה אורי

צדוק בן דוד

דוד ריב

מיכאל גרוס

ניר הוד

סיגלית לנדאו

ידיד רובין

נלי אגסי

אורי גרשט

יוסף זריצקי

ביאנקה אשל גרשוני

אריאלה שביט

מיכל רובנר

ניר הוד

שינה שנהב

דני קרוואן

הילה לולו לין

יגאל תומרקין

נחמה גולן

דגנית ברסט

אריה ארוך

איסעם אבו שקרה

משה גרשוני

לאה ניקל

אסד עזי

אלכס ליבק

ציונה תג'ר

עפרה צימבליסטה

יצחק דנציגר

מאיר פיצחדזה

ארז ישראלי

גל ויינשטיין

חיים מאור

רות שלוס

דוד וקשטיין

פמלה לוי

נפתלי בזם

ציונה שמשי

נורית דוד

זויה צרקסקי

יוכבת וינפלד

אנה טיכו

מנשה קדישמן

נבט יצחק

מוטי מזרחי

נירה פרג

