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 2017סתיו  פיתוח סגנון ציור אישיקורס 
 9:00-13:00ימי שני  – במושב אביאל שעות 4מפגשים שבועיים בני  8

16.9 23.9 30.9 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12  
 

האישי שלכם ואם יש דבר כזה? הציור סגנון ותוהים מה  
 מרגישים חוסר בטחון בדרך?

יהדהד בעולם?גם שאותנטי איך לבטא את עצמכם באופן מחפשים   
 

 מזמינה אותך לתהליך מרתק ומשמעותי להבנת הייחוד האמיתי שלך,
למצוא את הדרך לצייר באופן שהכי מרגש אותך, על מנת   

את היצירה שלך לעולם.להתחבר לקהל האוהד שלך ולהבין איך להפיץ   
 

 מה עושים במפגשים?
התנסות מלבד מרחב מאתגר ופותח את הראש לנצייר וגם נרחיב את התודעה שלנו.  גם בכל מפגש

 תהליך ההתפתחותימבחינת ה עם יוצרים בשלב דומהדרכי ציור חדשות וסגנונות שונים, המפגש ב
כך חיונית לגדילה, למידה והעצמה. דרך דיון בשאלות מהותיות  , מאפשר את התמיכה הכלשלהם

"איך מרוויחים מזה ?", "מה הם מקורות ההשראה הכי עמוקים שלי?, /תכמו: "למה אני מצייר
כסף?", "מה אם לא יאהבו את מה שאני מצייר/ת?" נכיר את הזהות היצירתית שלנו שהיא אחת 

 לציורים שלנו וליוצרים שאנחנו. ויחידה, ונפתח את הקול והגוון היחודיים
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות:
 רצון להתפתח ולגדול, נסיון בסיסי בציור, יאיון אישיר

 השתתפות במפגשים בנוכחות מלאה (טלפונים בצד במשך כל המפגש)
 

 סדר המפגשים:
 

 לתחילת החיפוש דיון ותרגילים בציור –היכרות ויציאה לדרך  )1
 שיטות איסוף ומחקר יצירתי ולמידתמקורות השראה  )2
 למידה מסיפור חייהם של יוצרים גדולים והשלכה לחיים וליצירה שלנו –ניפוץ מיתוסים  )3
 תחילת חיפוש סגנונות בדרכים יצירתיות ומעוררות השראה –חיקוי  )4
 העמקה בסגנונות המרגשים אותנו ופיתוח הסגנון האישי –פיתוח אישי  )5
 קורות ההשראה ופיתוח הסגנון שלנויצירת סדרת ציורים בעקבות מ) 7+  )6
 ושאלות להמשך הדרך לסיכום הדרך המשותפת ציור קבוצתי) סיכום התהליך האישי, 8

 
כולל סקצ'בוק וחומרים בסיסיים, הדרכות וידיאו לצפיה ולמידה  ₪ 0032עלות הקורס: 

 .(חלק מהסכום המלא) ₪ 300דמי הרשמה: אישית וליווי אישי במייל במהלך הקורס. 
במקרה של ביטול עד שבועיים לפני תחילת הקורס, ישולמו דמי ההרשמה בלבד. את 

 יתרת התשלום יש להעביר עד שבוע לפני תחילת הקורס.
הרשמה ושמירת מקום: תשלום דמי ל  

https://www.paypal.me/DinaArgov/300 
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 סטודיו דינה ארגוב
 סדנאות ציור | הרצאות | הדרכות

                                 דינה ארגוב, ציירת ומאיירת בוגרת בצלאל במחלקה לתקשורת חזותית.

 מנחת סדנאות ציור שיתופי באירועים פרטיים ועסקיים.

 

 והתפתחות. גילוי של במסע להיות כל קודם זה עבורי לצייר"
 והעולם התודעה דרך ועובר לעינינו, שנגלה מה כל של וחישה התבוננות דרך לעולם רגישות פיתוח

 מושך "מה של המתמדת לשאלה אלא הלמידה, בתהליך לצייר" ל"לדעת משמעות אין בעיני הרגשי.
 שלי?". ההבנה את ולהעמיק להתבונן רוצה אני "במה בעיני?", ערך יש "למה אותי",

 "קטנים.ה לפרטים וגם הכוללת, לתמונה משמעות יש

 בנק יהב, בנק לאומי, עמותת רוח נשית, אמדוקס ועוד SIEMENS,גוגל,  בין לקוחות הסטודיו:

 


