סדנת אמנות ״הרפתקה בצבע״
! Paint the color of light

מנחה  :אורה עוזיאל
www.oraoz.com
״להתנסות בחוויית היצירה ללא צורך בידע או בניסיון קודם בציור״
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מי אני ?
שמי אורה עוזיאל ,ציירת ,אמנית ציורי אור ומנטורית לציור .יצירותיי הוצגו
במספר תערוכות אמנות בארץ ובצרפת.
היכרותי עם עולם הציור מלווה אותי משחר ילדותי .נולדתי בצרפת בסביבה
עשירה באמנות .בית הוריי הוא מקור השראה ליצירותיי .אבי ,רולנד בלום ,היה
צייר ונשיא אגודת הציירים היהודים בצרפת .אמי הייתה אישה אופטימית ,חזקה
ומלאת חיים ,שאהבתה שוכנת בציוריי .בעבודתי כציירת חיפשתי וחקרתי אחר
גישה חדשה לתהליך הציור.
נושא שהעסיק אותי היה מקומה של ההרמוניה ,בציור ובחיים .את הגישה
שפיתחתי למציאת תובנה פנימית דרך ציור אני מלמדת בקורסים ובסדנאות .אני
מציירת מנקודת מבט לפיה בד ציור משקף את החיים .האופן בו משתלבים
הצבעים בציורים נותן לצופה פרספקטיבה חדשה ואפשרות להתבוננות אחרת
על העולם ועל הרמוניות האור שבו .

אני מזמינה אתכם להצטרף לסדנה ייחודית וחווייתית המיועדת לכל מי שרוצה
להתנסות ,לחוות ולהתבטא באמצעות הרמוניות וצבע.

מה הסדנה ?
 .1הרעיון
עבודה בשיתוף פעולה המשקפת לרוב את הדינמיקה הקיימת בין צוותים ,זוגות,
משפחות ,קבוצות ...
 3שעות חווייתיות ומאתגרות  :יצירה אישית במקביל ליצירה קבוצתית !

 .2מטרות הסדנה
•

להעביר את המשתתף יצירה והצלחה מבלי ידע וניסיון קודם בציור.
כלומר ,בתום הסדנא כל אחד יוצא עם תמונת קנבס שהוא יצר בעצמו.

•

גיבוש מחלקתי/זוגי /משפחתי במקביל לעבודה הפרטנית ,כל משתתפי
הקבוצה יצרו ציור משותף ע"ג קנבס גדול אחד ,כשהתוצאה אקראית
ומרהיבה.
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 .3מהלך הסדנא
בתחילת הסדנה הכרות הדדית ,מילות פתיחה והסבר על מטרת הסדנא ודרכי
הפעולה.
העבודה מול קנבס אישי בהנחייתי .נעבוד במקביל לתוצר האישי גם בתוצר
קבוצתי דינמיקה בין המשתתפים.
מעגל שיח משותף לסיכום האירוע  :שיתוף על החוויה האישית ,שיח על
תחושת ההשתייכות של כל משתתף ליצירה המשותפת .לדוגמה ,״עד כמה
היצירה חשובה לי ? ,האם אני מרגיש שנתתי את חותמי...״
מוסיקה נעימה תלווה אותנו לאורך הסדנא .
בחירת היעד תשפיע על אופי הסדנא ובהתאם לכך תתבצע .

לכל משתתף מחכים על השולחן :
•
•
•
•
•
•

כן ציור שולחני
קנבס אישי
חמישה מכחולים
כלי למים
פלטה לתערובות צבעים
זוג כפפות

...

 .4אפשרויות מיקום
 . 1מקום מוגדר של המזמין  :מקום עבודה ,תערוכה ,אירוע ,בית...
יש לדאוג לשולחנות וכסאות לישיבה מרווחת עבור כל אחד
מהמשתתפים וכיור זמין.
 . 2עד לעשרה משתתפים ניתן לבצע את הסדנא בסטודיו שלי.
 . 3ניתן להשכיר במחיר מוזל את "בית על ההר" במדרחוב אומנים קציר.
עלות שכירות ( -ישולם ישירות לבית על ההר).
למזמינים את הסדנא בבית על ההר ישנה אפשרות לתאם ארוחה שלמה
כשרה בשרית/חלבית  -תשלום לארוחה ישולם ישירות לבית על ההר.

הזמנת הסדנא לא תאוחר מ 3שבועות לפני מועד הסדנא בפועל.
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למי ?
•
•
•
•
•
•
•

סדנת גיבוש צוותי עבודה
סדנת ערב זוגות חוויתי
סדנת אם ובת לכבוד הבת מצווה ,או כפעילות עבור קבוצת בנות מצווה
כל קבוצה המעוניינת להתגבש בערב חוויתי בלתי נשכח
משפחות
ערב נשים
ועוד ...

כמה זה עולה ?
עבור קבוצה של מינימום  10משתתפים  ₪ 190 -למשתתף
מעל  10משתתפים  170 :למשתתף




הוצאות נסיעה יתומחרו בהתאם למיקום הסדנה
מקדמה בעת הזמנת הסדנה  30%מהמחיר הסופי
המחיר לא כולל מע״מ

אז בואו נצא לדרך ...
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