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 10:30-11:45

 11:45-12:15

 12:15-13:30

 13:30-14:15

 14:15-15:30

 15:30-16:00

ברכות ודברי פתיחה

הרצאת פתיחה

מושב 1: 

פרסונה, צורה, 

חומר

הפסקה

מושב 2: 

יחסים מסוכנים

הפסקת צהריים

מושב 3: 

נראטיב וסמל

הרצאת סיכום:

פרופ' יולי תמיר, נשיאת שנקר

1David Hughes, Illustrator (UK (
Defacer: non pornographic no commercial value

יו''ר: איציק רנרט, ראש המחלקה לתקשורת חזותית
2Hanoch Piven, Illustrator (ISRAEL/SPAIN(
ממה אנחנו עשויים/ready-made באמנות הדיוקן 
שי איגנץ, צלם3 נשות ויצ''ו מלבורן, אוסטרליה/ 

סדרת תצלומי דיוקן

מרית בן-ישראל, סופרת אמבט החלב של וופי גולדברג

יו''ר: תמר מני, המחלקה לתקשורת חזותית, שנקר

ד''ר אסף פינקוס, אוניברסיטת ת''א/ שנקר4 
סימולקרום גותי/דיוקנאות המייסדים בקתדרלת נאומבורג

מיכל בוננו, מאיירת5 מאה פרצופים ואחד/ 
איור דיוקן כשפה אישית

ירמי פינקוס, מאייר6 פגישות עם מצויירים/ 
ראיונות מאויירים עם תל אביבים וברלינאים

יו''ר: ראובן כהן, ראש מכון שנקר לתעוד וחקר העיצוב

איתמר דאובה, מאייר7 דיוקן כפיסול דיגיטלי/ 
תהליכי עיצוב באיור עתונות 

ד''ר עודד היילברונר, שנקר8 קריקטורה כהון לאומי/ 
מישל הגרמני, ג'ון בול האנגלי ושרוליק הישראלי

אסף חנוכה, אמן קומיקס9 החיים בבועה/ 
קומיקס משפחתי אוטוביוגרפי

 10Prof Martin Tom Dieck, Folkwang University (GERMANY(
Signs in process - the narrative portrait

* בין 15-19/5/11 תתקיים סדנת אמן בהנחיית מרטין טום דיק במסלול לאיור. 

הגשה חגיגית: יום ה' 19/5, בשעה 16:00 בבניין מיטשל )קומה 6(.

כנס בינלאומי במסלול לאיור, המחלקה לתקשורת חזותית, 

בשיתוף פורום שנקר לתרבות וחברה

אודיטוריום   לורבר  , בניין  

 מיטשל ,  ידע עם 8, רמת–גן

לפרטים  לא נדרשת הרשמה מוקדמת, הכניסה חופשית.

www.shenkar.ac.il ,03-6110078 :נוספים

יום ב', 16/5/2011 
אודיטוריום לורבר, בניין מיטשל, 

רחוב ידע עם 8, רמת גן 

 The Commissioned Portrait,  Creative and communicative aspects of portrait illustration

 International conference at the Visual Communication Department/ Illustration Studies, Shenkar 
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