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ציור -עולמות סמויים – דניאל ווכטל MIXED MEDIA-

תיאור הקורס
אדריכלות וירטואלית ,VR ,הוא קורס מסע בעולמות חדשים ולא מוכרים לנו.
מטרת הקורס היא פיתוח תחום חדש של יצירה בעולם האדריכלות ללא צורך בבניה פיזית.
יצירת חוויה וירטואלית בעולם שלא חלים בו חוקי הגרביטציה ,הבניה והחומר המוכרים עד
עכשיו לסטודנט לאדריכלות.
הקורס הוא בו זמנית מסע על העולם שניתן לחוות דרך החושים דרך ממשקי  VRומסע לעולמם
הפנימי של הסטודנטים.
שאלות יסוד:
הקורס חוקר שאלות יסוד ברמה הפילוסופית ,מה היא מציאות? ,מה היא מציאות באדריכלות?
עולמות פיזיים מול עולמות וירטואליים? יחסי אדם – מכונה ,עתיד ההומו סאפיינס.
אדריכלות ללא גרביטציה :אופקים חדשים בפיתוח אדריכלות.
טכנולוגיית : VR

התנסות ישירה בטכנולוגיה ,יחסי ממשקים ותוכנות הדמיה ,רכישת מיומנות בשימוש בממשקי
.VR
יצירת פרויקט של אדריכלות וירטואלית:
בניית קונספט ,סיפור ,תאור החוויה בסקיצות וב STORYBOARDS
יצירת פרויקט של אדריכלות מדומה.
בניית קבוצת ניסוי.
תחקור ,השוואה בין הנחות יסוד לפרויקט בפועל .תיקון והגשה סופית.
דרישות הקורס
נוכחות חובה והשתתפות פעילה בדיוני הסטודיו ,סיורים והרצאות .הגשת תרגילי הסטודיו,
מטלות הביניים והגשה סופית.
מרכיבי הציון הסופי
השתתפות פעילה בסדנה20% :
פיתוח פרויקט  ) VRבקבוצות( 40% :
הפעלת הפרויקט בקבוצת ניסוי20% :
תיעוד התהליך20%:

נושאי הקורס )נתון לשינויים(

נושאים

שבוע
1

מבוא
תיאור והתנסות באדריכלות וירטואלית,
שאלות יסוד ,דיון בהיבטים פילוסופיים.
אדריכלות ללא גרביטציה ).כבידה(

2
3

שימוש בטכנולוגיית VR
לימוד השימוש בממשקים ובתוכנות נלוות.
לימוד תקדימים.
בניית קונספט לפרוייקט ב  VRלאדריכלות.
סדנה פעילה :תסריט ,רישומים של רעיונות STORYBOARDS ,
בניית הפרויקט בצוותי עבודה של שנים עד שלושה תלמידים.
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5

הנחיות  ,עבודה בצוותים ,הגשת ביניים.
6
7
ניסוי
יצירת קבוצת התנסות ,בדיקה ,תיקון  ,לימוד דרך ניסיון וטעיה.
8
הכנת חוויה כלל בית ספרית של אדריכלות וירטואלית.
9
10
11
יום אדריכלות וירטואלית בית ספרי

12

הכנת יום חוויה של אדריכלות וירטואלית.
סיכום ,תיעוד ושימור החומר עבור מחזורים עתידיים.
הגשה סופית
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