
 

 

 פילוסופיה חדשה בעיר העתיקה                  

 

 )צילום ופילוסופיה(מעשית להצטרף לסדנת פוטוסופיה מזמינים אתכם  שניר פיניו פייר פאולין

 במהלך הסדנא

 ברעיונות פילוסופיים נדון 

 מסע צילומי בסימטאות העיר העתיקה של ירושלים בעקבותיהםנצא ל 

 עבודות ביקורת נקיים 

 
 תמקד בנושא פילוסופי אחרימפגש  כל, יולי( –)מרץ  מפגשים שיערכו בתדירות חודשית 5הסדנא כוללת 

 
 הצילום במהלך הסדנא המעשית יכול להעשות בטלפון נייד, במצלמה וגם בשניהם 

 
 אין צורך בידע מוקדם בצילום

להבעה אישית של כל אחד  מתוך רצון לאפשר מרחב אינטימי 10 –מספר המשתתפים בסדנא מוגבל ל 

 מהמשתתפים

 :נושאי המפגשים

 נושא תאריך
 משמעות היופי מרץ4-6 

 מינימליזם וחופש אפריל1-3 

 כוחה של האינטואיציה מאי13-15 

 לנהל את החשש יוני17-19 

 הרצאה וסיכום / יערך בכפר סבא( –אתיקה ובחירת חוקים )מפגש פנים אל פנים  יולי2 

 

 :חלקים 3 יכלול הראשונים * המפגשים 4 –כל אחד מ 

 משך מועד אופן מדריך חלק
הרצאה ודיון בנושא . 1

 הפילוסופי של המפגש
פייר 

 פאולין
 שעה 20:00יום חמישי  אונליין

סדנת צילום מעשית . 2
בעקבות הרעיון הפילוסופי 
 בעיר העתיקה של ירושלים

 שעות 3 09:00יום שישי  סדנא בירושלים פיני שניר

מפגש סקירת עבודות . 3
 שצולמו ביום שישי

 שעה 20:00מוצאי שבת  אונליין פיני שניר

 

)בהתאם לחוקי  בכפר סבאביולי  2 –ביום שישי ה * המפגש החמישי והאחרון יכלול הרצאה וסיכום ויערך 

 התו הסגול(

 



שלנו בעיר  כדי לדייק את תהליך הצילום בעקבות הרעיון הפילוסופי של כל מפגש, מסלול ההליכה

 העתיקה יהיה זהה בכל המפגשים.

 כולל:הוא ו ,ש"ח 300מפגש הוא כל מחיר 

  שעהכהרצאה ודיון בנושא פילוסופי של 

  שעות הכוללת הדרכה ודמי כניסה לאתרים 3סדנת צילום מעשית בת 

  שעהכמפגש סקירת עבודות של 

 מע"מ 

שלאחריו תוכלו להחליט אם ברצונכם להמשיך ואז לשלם כ ,התשלום יהיה עבור המפגש הראשון בלבד

 המפגשים הבאים יחד. 4עבור 

 

 

 או שלחו ווטסאפ)פיני(  054-5246886נשמע מעניין? רוצים עוד פרטים או להרשם התקשרו 

 

 

 להתראות בשער יפו

 

 קצת עלינוו

פילוסוף וצלם רחוב. הקים את בית הספר לפילוסופיה "אקרופוליס החדשה בישראל"  – פייר פאולין

, והשתתף במספר תערוכות צילום בינלאומיות. כותב ספרי פילוסופיה ומנהל הבלוג 1987בשנת 

 art.org/he-www.photos/"פוטוסופיה"  )צילום ופילוסופיה( 

 

  New York Institute of Photography – Photojournalismשנה, ובוגר  15צלם מעל  – פיני שניר

, בשנתיים האחרונות מדריך סדנאות צילום www.pinisnir.comמצלם בעיקר צילום רחוב ואומנויות במה 

 בנייד ובמצלמה בעיר העתיקה

 

http://www.photos-art.org/he/
http://www.pinisnir.com/

