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کارگاه هنر 1
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درس در یک نگاه

شکلازطریقمحصورشدنمحیطیویالکٔهرنگبهوجودمیآید.
شکلمیتواندبهصورتدوبعدی)سطح(ویاسهبعدی)حجم(باشد.

وقتیشکلمثبتوضوحپیدامیکندکهاطرافآنراتصویرمنفییابافتاحاطهکند.
اتفاق باشندوارونگیشکلوزمینه انرژیداشته اندازه بهیک هرگاهشکلمثبتومنفی

میافتد.
دریکاثرهنریفضاهایمنفینیزبهاندازهٔفضاهایمثبتارزشمندمیباشند.

2
 از فراگیر انتظار می رود، پس از پایان این فصل بتواند :

1ـ شکل را تعریف کند.
2ـ اهمیت عنصر شکل در هنرهای تجسمی را شرح دهد.

3ـ تفاوت شکل به صورت سطح و حجم را بیان کند.
4ـ طبیعت گرایی و اغراق را در هنرهای تجسمی شرح دهد.

5 ـ  شکل های طبیعت گرایانه یا اغراق آمیز را در آثارش به کار برد.
6 ـ  ویژگی شکل های بنیادی را شرح دهد.

7ـ از شکل های بنیادی در آثارش به درستی استفاده کند.
8ـ از شکل های مثبت و منفی در آثارش به خوبی استفاده نماید.

9ـ در آثار هنرمندان و مشاهیر  شکل های اغراق آمیز را توصیف نماید.
10ـ نقدی از آثار خود با توجه به شرایط و کاربرد  شکل های بنیادی ارائه نماید.

11ـ حاالت  شکل های مثبت و منفی را با ذکر خصوصیات آن، شرح دهد.
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وقتیدرجهبندیسایهوروشنصورتگیرد،حجمبهوجودمیآید.
اماامروزهپیشرفتهنرعکاسیباعثشدهاستکهنقاشانوطراحانبهاغراقدرآثارشان

بیشتررویآوردندوازعینگراییپرهیزمیکنند.
آبسترهنوعیسادهسازیتصاویرطبیعیبهکمکاشکالهندسیوغیرهندسیاست.

گاهی،هنرمندانازویژگیبصریاشکالپایه)مثلث،مربع،دایره(برایالقاءمفاهیماستفاده
میکنند.

»آرتنوو«سبکیمربوطبهقرننوزدهماستکهتأکیدبررویخطوطمنحنیباشکلهای
طبیعیدارد.

Formــ1

تصویر 1ــ2ــ سطح در طبیعت

تصویر 2ــ2ــ تنوع سطح و حجم در طبیعت

شکل1
با بهصورتهایمختلفی پیرامونمان درمحیط ما
شکلمواجهمیشویموبسیاریازدریافتهایمان

ازطریقاشکالصورتمیگیرد.
صورت به اشکال طبیعت در طورکلی به
میتوانند و میشوند. دیده غیرهندسی یا و هندسی
دوبعدییاسهبعدیباشند.بهعبارتدیگراشکال
ازنظربعدبهدوصورتسطحوحجممطرحمیشوند

)تصویر2و1ــ2(.
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درهنرهایبصریهرمحدودهایکهازطریقبستهشدنیکخطویارنگبهوجودآید،شکل
نامیدهمیشود.

دربهوجودآوردنیکاثربصری،نحوهچیدماناشکالدرکادرازارزشباالییبرخوردار
است،زیرایکشکلمیتواندرنگویابافتنداشتهباشد،امابرایتشکیلآنوجودشکلضروری

است.
بـــهوسیلٔهشـکلصورتمــیگیرد. نــور بیانمعـانـیو بـازنمـایـیتصاویربیشترین در
درتصویر3ــ2الفکهیکاثرامپرسیونیستیمیباشدنورهاوسایهها،اشکالرابهوجودآوردهاند.و
نقاطبسیاریرامیبینیمکهاشکالوتصاویررا بررسیکنیم نزدیکودقیق از اینتصویررا اگر
ساختهاندودرنهایتباتشکیلشکل،تصویرقابلشناختوادراکشدهاست)تصویر3ــ2ــب(.

تصویر 3ــ2ــ بخشی از اثر کلودمونه
)ب( )الف(
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1ــهمانطورکهدرسالهایقبلآموختهایددرهنرهایبصریدوبعدی،ایجادحجموبعدسوم،دراثرنوعیخطایچشمی
بهوجودمیآید،بهاینمعنیکهدرکلیٔهتصاویردوبعدیمانندنقاشی،طراحی،عکاسیو...،عمقوبعدسومبااستفادهازفنپرسپکتیوبه
دستمیآیدکهنوعیخطایبصریبهشمارمیرود.ولیحجمدرهنرهایسهبعدی،مانندمجسمهسازیمعماریو...،واقعیتیقابللمس

است.

تصویر 4ــ2ــ  ایجاد حجم مجازی بر روی سطح

شکل به صورت سطح یا حجم
باشنیدنواژٔهشکلمعموالًبهیادعنصردوبعدیمیافتیم،هرچندکهدرمواردینیزشکلهای
مسطحبهصورتسهبعدی)مجازی(ظاهرمیشوند1)تصویر4ــ2(.وقتیصحبتازحجممیشود

تودهایسهبعدیدرنظرمانمجسممیشود.

به بعدی آثارسه در و بهصورتسطح بعدی دو آثار در دیگرشکل بیان به
صورتحجممطرحمیشود.ودراینرابطهنورعاملمهمیمیباشد،زیرانورنقش

تعیینکنندهایدربیانحجمدارد.
اشکالدرآثاردوبعدیمانندنقاشیمعموالًثابتهستندزیرازاویٔهدیدناظردر
آنتأثیرزیادیندارد.امادرآثارحجمیزاویٔهدیدازاهمیتباالییبرخورداراست
وباحرکتدراطرافیکاثرحجمیوبررسیاشکالمیتوانتغییراتآنرابررسی

کرد.
همینامرسببشدهاستکهطراحانمجسمهسازاززوایایمختلفبهبررسی
اثرخودبپردازندوگاهیبهعلتمحلقرارگیریحجمآنرااززوایایپایینوباالنیز

کامالًموردبررسیوتوجهقراردهند)تصویر6و5ــ2(.

تصویر 5 ــ2
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بعدی یاسه بعدی نمیتوانمشخصکردکهکار،دو قاطع بهطور آثاربصری از بعضی در
است.بهطورمثالدرآثارحکاکی،نقشهاعمقویابرجستگیکمیدارند،همدارایخصوصیات

کارهایحجمیهستندوهمازبعضیجهاتدوبعدیمحسوبمیشوند)تصویر7ــ2(.

تصویر 6 ــ2ــ گاهی احجام در فضایی قرار می گیرند که زاویۀ دید باال نیز دارای اهمیت می شود.

تصویر 7 ــ2ــ  نقش برجسته
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نقاشی، بین مرز میکنند کوشش هنرمندان از بسیاری امروزه
طراحی،مجسمهسازیومعماریراشکستهوباروشهایمختلفیعناصر
دوبعدیوسهبعدیرابایکدیگرترکیبکنند.بهطورمثالدرتصویر8ــ2
نقاشی یک تصویر این در یکدیگرند. مکمل شده ارائه وحجم طراحی
رنگوروغنازقایقهادرکناریککارسهبعدیگذاشتهشدهاست.وبه
نظرمیرسداثرحجمیگونٔهدیگریازهماننقاشیاست.عناصرحجمی
درایننقاشیبیشتراشارهبهسطحداردوتوسطکادربریدهشدهاست.در
اثرحجمینیزهنرمندشکلرابههمانصورتبریدهوبهنمایشدرآورده
است،وازاینطریقهنرمندتمایلهمیشگیبهوجودآوردن»سهبعد«در

آثارنقاشیراموردتوجهقراردادهاست.

اغراق در شکل
بسیاریازمردمفکرمیکنندتصاویراغراقآمیزوانتزاعیمربوط
بههنرمندانمیباشد.اماهمانطورکهتصاویروطراحیهایباقیماندهدر
داشته وجود تاریخ ابتدای از اغراق از استفاده میدهند، گواهی غارها

است)تصویر9ــ2(.

تصویر 8 ــ2ــ  به کارگیری حجم واقعی در کنار حجم مجازی

تصویر 9 ــ 2 ــ نقاشی ،غار السکو فرانسه،دورۀ پارینه سنگی
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البتهتــــاقبلازاختراععــکـــاسیهنرمندانتمایل
بیشتریبهکشیدنتصاویرطبیعتگرایانهداشتند.

درطرحهـاونقاشیهــایپیکـاسواینشیوهبـهخـوبی
مشهوداست)تصویر10ــ2(.

ازطریق آثارشان در نیزمعموالًً هنرمندانمجسمهساز
اغـراقبــهبیانافـکــارواحساساتشانمـیپردازندکهدراین
)تصویر مطلبمیباشند گویایاین آلبرتوجاکومتی موردآثار

11ــ2(.
بیانبهترمفاهیمبهکار نیزبرای اغراقدرهنرگرافیک
گــرفتهمــیشود.درتصویر12ــ2فـرمانسانــیبــهصورت
بازی ویژگیهای آن دلیل و است شده کشیده اغراقآمیزی
بسکتبالاست،کهبازیکناندرآندائمدرحالحرکتوپرش
هستندواینتصویرنیزبهصورتاغراقآمیزیبراینامرتأکید

دارد.
تصویر 10ــ2ــ اثر پیکاسو،طراحی و آنالیز شکل گاو

تصویر 12ــ2ــ  اغراق در تصاویر گرافیکیتصویر 11ــ2ــ  جاکومتی
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طبیعت گرایی1  و آرمان گرایی2
درطبیعتگراییباظاهراشیاءبههمانصورتکهدرجهانپیرامونباآنهاروبروهستیم،مواجه
میشویم.درتضادباایننوعبرخوردباتصویر،شیؤهدیگریدرهنروجودداردبهنامآرمانگرایی،
به و باشد باید که آنگونه بلکه هست، که آنگونه نه میسازد دوباره را جهان هنرمند شیوه این در
نقاشیهایشان در رنسانسی هنرمندان میپردازد. بصری جهان ناسازگاریهای و کاستیها اصالح
درپینمایشآرمانهابودند،نهازآنجهتکهازنگریستنبهدنیاپرهیزداشتند،بلکهازآنروکه

میخواستندحقیقتمطلقوپنهاندراینجهانرابیابند.
ــ ازبدنــکهمادیوتاریخمنداست یاروانفراتر )ایدهآلیسم(،روح،ذهن درآرمانگرایی
داوینچی،رافائل، آثار در ایدهآلیسم دارد. کمتری اهمیت ذهن به نسبت فیزیکی جهان و میباشد
میکلآنژباتفاوتهاییدیدهمیشود.درآثارمیکلآنژبدنهابااستفادهازعظمتدرتناسباتبهصورت
لئوناردو آرمانگرایی هستند. عضالنی حیرتانگیزی شکل به اغلب پیکرها و میآیند در آرمانی
داوینچینیزتفاوتداشت،ویژگیهنراوتأکیدبریافتنعنصرالهیوملکوتیدروجودانسانهای
کاملوبینقصبود.نمایشحاالتظریفودقیقدرچهرهها،هماهنگیپیکربامحیطاطرافشو
داوینچی لئوناردو آرمانگرایی از القایحرکت،همگیجنبهای برای غیرضروری حذفجزئیات

هستند)تصویر13ــ2(.

IdealismــNaturalism2ــ1

تصویر13ــ2ــ اثر لئوناردو داوینچی
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در آثار رافائل نیز پیکرها به همان میزان آرمانی هستند، اما بیش از 
عظمت و شکوه جسمانی، با شیرینی بیان، آرامش و وقار، لطافت و زیبایی، 
تصویر  رافائل  اثر  در  شده اند.  ترسیم  رنگ  در  زیبایی  و  خط  در  وضوح 
14ــ2ــ پیکرها به صورت آرمانی تصور شده اند و از لحاظ شکل و رنگ 
بسیار زیبا هستند. ترکیب بندی حس سادگی و وضوح را در مخاطب تقویت 
می کند. سادگی و وضوح دو آرمان عمده ای هستند که رافائل پیوسته در 

آثارش دنبال می کند.
همٔه ما به گونه  ای آرمان گرا هستیم و برای رسیدن به کمال می کوشیم. 
مدارک به جا مانده در آثار تاریخی گواه این مسئله است که انسان باور دارد 
که می تواند جهانی بسازد بدون جنگ، فقر، بیماری، بی عدالتی و هنر  و به 

صورت دوره ای و آشکار این مدینٔه فاضله را بازنمایی می کند.

تصویر 14ــ 2ــ اثر رافائل

ماهیت شکل 
در آثار هنری ماهیت تصویر با تغییراتی که در آن به وجود می آید می تواند بسیار متفاوت شود. 

نوع به  خصوصی از تغییر در هنر که با ساده سازی تصاویر طبیعی همراه است. 
در این شیوه جزئیات نادیده گرفته شده و معموالً تا جایی که امکان دارد ساده می شود )تصویر 

15ــ2(.
در چنین اثری آنچه که مهم و آشکار است سادگی آن است. البته درجه ساده سازی می تواند 
نزدیک  به اشکال هندسی  در تصویر 15ــ2 جزئیات تصویر حذف شده و فرم ها  باشد مثالً  متفاوت 

شده اند اما هنوز موضوع اصلی به راحتی قابل شناسایی است. 
ساده کردن تکنیک جدیدی نیست و در قرن های پیش نیز به کار می رفته است در تصویر ماسک 
با  که  آبستره محسوب می شود هرچند  اثر  فرم ها ساده شده و هندسی هستند و یک  چوبی )1٦ــ2( 
تصویر 15ــ2 خیلی متفاوت است. از این مقایسه می توان به این نتیجه رسید که، یکی از قاعده های 
البته همانطور که گفته شد میزان این  هنر آبستره تقریباً هندسی کردن اشکال در ساده سازی است.  
ساده سازی می تواند متفاوت باشد و همیشه موضوع اصلی یک کار آبستره به راحتی قابل شناسایی 
نیست. در مواردی نیز شکل ها یادآور تصویر خاصی نیستند. در تصاویر 1٧ــ2 الی 2٠ ــ2 درجات 

متفاوتی از آبستره قابل مشاهده است.
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تصویر 16ــ2ــ ماسک چوبی،آبستره،هنرآالسکاتصویر 15ــ2ــ پاول رسیکا،رنگ روغن،نیویورک

تصویر18ــ2ــ اثر نائوم گابوتصویر 17ــ2ــ اثر حجمی، آبستره،مردان سیاست
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انواع شکل
درمبحثخطگفتهشدکهازتکرارنقطهخطبهوجود
میآید.درموردسطحنیزمیتوانگفت،کهازتکراروحرکت
بهوجود اصلی،خود مخالفحرکت درجهتی فضا در خط
با مرتبط فاصلٔه در نقطه دو اگر که همانطور یا و میآید.
در نحو همین به میکنند، القا را ذهنی خط شوند مطرح هم
مطرح هم با مرتبط فاصلهای در نقطه سه حداقل صورتیکه
بهصورتسطحذهنی گردند،فضاییرامشخصمیکنندکه
قابلدرکمیباشد.همانطورکهدرابتدایمبحثگفتهشد،
میتواند که میآید بهوجود سطح نیز خط یک شدن بسته از

بهصورتغیرهندسیویاهندسیباشد)تصویر21ــ2(.

تصویر 19ــ2ــ به وجود آمدن تصاویر آبستره توسط خطوط غیر هندسی 
آرشیل گورکی،رنگ روغن،موزه هنر مدرن نیویورک

تصویر 20ــ2ــ مفرغ لرستان   

تصویر 21ــ  2ــ نمونه هایی از اشکال در طبیعت
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بصری نظر از کدام هر که میشود دایرهخالصه و مثلث مربع، بنیادی شکل سه در هندسی سطح
دارایویژگیهایخاصخودمیباشندوجهتبصریخاصومعناداریرابیانمیکنند،مربعجهتافقی
وعمودی،مثلثجهتاریبودایرهجهتدورانی.هنرمنداننیزازاینویژگیهابرایالقاءمفاهیمموردنظر

خودبهرهمیگیرند.
بهعلتداشتنزوایای90درجهوخطوطعمود،محکمواستواردیدهمیشودو مثالًشکلمربع
نمودارسکون،منطقومردانگیاست)تصویر22ــ2(.مربعکهچهارضلعداردازنظرفلسفیوابستهبهنظم
گیتیوجهانمادیاستوبهطورنمادینآنچهراکهبرایساختنجهانضروریاست،نمایشمیدهد.
شواهدتاریخینشانمیدهدالگویچهارایوانیازدورهساسانیاشارهبهچهارجهتاصلی1،چهارعنصر2
وچهارفصلوچهاردورٔهعمرآدمیدارد.الگویچهارپسازاسالمدرمساجدچهارایوانیوچهارباغ

و...ادامهمییابد.)23ــ2(

1ــشمال،جنوب،مشرق،مغرب
2ــآب،باد،خاک،آتش

تصویر 22ــ2  

تصویر23ــ2  
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دایره از بعضی جهات معنایی متضاد با تصویر مربع دارد. مثالً دایره بیانگر حرکت و احساس است و 
می تواند نمادی از زنانگی باشد.

دایره مانند کره نمادی است برای کیهان و آسمان ها، دایره چون دارای آغاز و پایانی نیست داللت، بر 
ابدیت دارد. شکل دایره به صورت نماد در فرهنگ های مختلف دیده می شود. 

و  است  متغیری  حاالت  دارای  قرارگیری،  نحؤه  و  متفاوت  زوایای  بودن  دارا  علت  به  مثلث  شکل 
می تواند القا کنندهٔ ایستایی و استحکام و یا تزلزل باشد.

مثالً مثلثی کــه قــاعـده  اش پایین بــاشد، شکـلـی پایدار بــوده و مـی تــواند نماد استحکـــام بـاشد  و
برعکس هرگاه  بر  یکی  از رئوس خود قرار گیرد حالت ناپایدار و متزلزل به خود می گیرد )تصویر24ــ2(. 

هنرمندان از حرکت اریب و پر انرژی مثلث در آثار خود بسیار بهره برده اند )تصویر 25ــ2(. 

تصویر 25ــ2ــ شاهنامه بایسنقری، کشتن اسفندیار ارجاسب ــ دوره تیموریتصویر 24ــ2ــ  نمایش حرکت با استفاده ازشکل مثلث
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کاربرد خط در ایجاد شکل
بهتصاویر28و27و26ــ2نگاهکنید.چهخطوطیدراینتصاویردیدهمیشوند؟

همانطورکهمشاهدهمیشودروحیٔهخطوطمنحنیوشکستهدراینآثارکامالًتأثیرگذاراست.

تصویر 27ــ 2  

تصویر 26ــ 2  

 تصویر28ــ2
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شکلصندلیبااستفادهازخطوطمنحنیمنتقلکنندٔهحسراحتیونرمیمیباشد.
پوسترکه این تیرهوروشناست. بررویخطوطوسطوحمنحنی درتصویر29ــ2تأکید

مربوطبهقرننوزدهممیالدیمیباشدمعرفسبک»آرتنوو1«است.
هنرمنداناینجنبشعالوهبرآمیختنرشتههایمختلفهنریبایکدیگرمیکوشیدندهنرینو
راپدیدآوردندوبههمینمنظوربهبهرهگیریازسبکهاییروآوردندکهکمترشناختهشدهبود.بدین
ترتیبشکلهایاشیوههاییراکهباجستوجویانتزاعمبتنیبرحرکتهایخطی،سازگاربود،از

هنرشرقی،قرونوسطاییویاازگوتیکالهامگرفتهودرآثارخودبهکاربردند.
نرمی طبیعیاست.اصوالً باشکلهای منحنی بررویخطوط تصویر تأکید اینسبک در
ولطافتخطمنحنییادآورطبیعتانددرحالیکهشکلهایزاویهداربیشترتداعیکنندٔهاشکال

هندسیومنظموهمینطوراشیاءمصنوعوصنعتیاست.
هنرمندانبااستفاهازروحیٔهخطهایمختلفبهنمایشاشکالمیپردازندوازاینطریقافکار
واحساساتخودرابهنمایشمیگذارندبهطورمثالدرتصویر30ــ2بهکارگیریریتمخطوطمثبت

ومنفیحرکتوپویاییمنظموهندسیبهوجودآوردهاست.

ArtNouveauــ1

تصویر30ــ2ــ  به کارگیری پویایی خطوط مثبت و منفی در آثار گرافیکتصویر29ــ2ــ پوستر، آرت نوو
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شکل های مثبت و منفی
آن اطراف به مثبت1و رافضای تصویر وسیلٔه به اشغالشده تصویریفضای کادر دریک

فضایمنفی2گفتهمیشود.شکلوفضایاطرافآنهردودارایاهمیتهستند.
درنقاشیباموضوعمعینفضایمثبتومنفیمعموالًواضحوروشنبودهونقطٔهتأکیدبر
رویتصویراست.درحالیکهفضایمنفینیزبههماناندازهدارایاهمیتمیباشد.اینموضوع
درنگارگریهایایرانیموردتوجهبودهاستبهگونهایکهدرآنهافضایمثبتومنفیداراییک
ارزشاندونمیتوانسوژٔهاصلیوزمینهرابهراحتیازهمتفکیککرد.تماماجزاء،تشکیلیککل

واحدرامیدهندوبهیکدیگرمرتبطووابستهاند)تصویر31ــ2(.

NegativeــPosetive2ــ1

تصویر 31ــ2ــ کمال الدین بهزاد ، مجلس یوسف و زلیخا ــ مکتب هرات
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امانکتهایکهاینجاقابلبیانمیباشدایناستکه،گاهیدرآثارهنریفضایمنفیومثبت
هردودارایشکلمعینوخاصهستندبهعنوانمثالدرتصویر32ــ2فضایمثبتومنفیهردو
دارایشکلهستندوهمزمانقابلمشاهدهوادراکهستندودربیاناثرهنریبهیکمیزانمؤثر
میباشند.اینشیؤهشکلمثبت،منفیدربینهنرهایایرانیدرگرهچینیهاومشبککاریهایافت
میشود)تصویر33ــ2(.دراینهنرهانیزشکلهایمثبتومنفیدرکنارهمقرارگرفتهوهردوبهیک

میزانتوجهبینندهرابهخودجلبمیکنندوبهصورتمتناوبدیدهمیشوند.

نمود بسیار نیز طراحیحروف در منفی و مثبت شکلهای
پیدامیکنند،حروففضایمثبت،وبیرونآنفضایمنفیمحسوب
میشودوطراحانیکهدراینزمینهبهفعالیتمیپردازندبهزیباییو
فرمشکلهایمنفیبینحروفبسیارتوجهدارند)تصویر34ــ2(.

تصویر 33ــ2ــ تصویر های مثبت و منفی درگره چینی ــ ایرانی؛ طرح گره تصویر 32ــ2ــ اثر موریس اشرــ خزندگان
چینی،نمونه ای از نقوش هنری ایران 

تصویر34ــ2ــ پوستر نمایشگـاه تایپوگـرافـی،بیژن 
صفوری ــ شکل های مثبت و منفی متناوب
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 تصویر 37ــ2ــ هم ارزش بودن فضای مثبت و منفی 
در این اثر کامالً مشهود است

اشکالمنفیدراحجامسهبعدینیزمطرحاستودرترکیببندیکلیآنبسیارمؤثراستو
دربعضیازآثارهنریحجمیازتصویرمنفیبرایالقاءمفهوماصلیاستفادهشدهاست)تصاویر

36و35ــ2(.
شکلهایمثبتومنفیمیتواننددارایترکیبیباشندکهچشممابهطورمداومبینشانحرکت
کند.بهطورمثالدرتصویر37ــ2چشملحظهایفضایسفیدرامیبیندولحظهایفضایسیاه
رادرکمیکندواینحرکتهمچنانادامهدارد،زیرافضایمثبتومنفیهمارزشبودهوهرکدام

تصویرآشناییرابهنمایشدرآوردهاند.

تصویر35ــ2ــ استفاده از فضای خالی 
به عنوان یکی از  عناصر اصلی اثر

تصویر36ــ2ــ گونۀ جالبی از فضای منفی در مجسمه سازی برای القای مفهوم
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با هم تجربه کنیم

 )از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید(
تمرین 1ــازطراحیسایهوار1وکامالًسیاهدوشکل،یکشکلمرکبخلقکنید.دریک
الیدونقطهازمحیط،اشکالبههمدیگروصلشوندوخطبستهآنهافضایمثبتوفضایبیرون

منفیخواهدبود.
برایمثالتصویریکگلدانراطوریطراحیکنیدکهمحلهمپوشانیبرگهاوگلدانبههم

وصلشوند.
بامرکبیاآکریلیکاینکارراانجامدهید.درآخرشاهدیکطرحماتومبهمبالبههای

کامالًواضحخواهیدبود.
تمرین 2ــچندشکلرادرکنارهمباتأکیدبرفضایمنفیبهگونهایطراحیکنیدتااهمیت
فضایمثبتومنفییکسانباشد،درطراحیدومتأکیدبرفضایمنفیبهگونهایباشدکههرگاهبه
یکفضانگاهمیکنیدچشمبهفضایدیگرحرکتکندوتشخیصفضایمنفیومثبتراحتنباشد.
تمرین 3ــیککادرازطبیعتبیجان)مستقیماًیاازرویتصویر(انتخابکنیدواشیاءرا
یکباربافرمهایهندسیمثلثومربعوسپسهمانکادررابااشکالهندسیبیضیودایرهطراحی

کنید.
حاالدقتکنید؛کدامیکازاشیاءدقیقاًدرطرحوجوددارند؟برایکداماشیاءمحدودیت

ایجادشدهاست؟درهردوطرحکدامشیءبرجستهترازبقیهاست؟
تمرین 4ــصورتخودتانرابهعنوانموضوعدرنظربگیرید،یکتصویرکامالًمسطحبا
مدادنوکتیزبهصورتخطیازآنایجادکنید،بهتناسبتوجهکنید.دوبارهطراحیراتکرارکنید
امااینبارقسمتهایبزرگترمثلپیشانی،گونهوچانهراازتناسبخارجکنیدوبزرگتربکشید

silhouetteــ1
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کار گروهی

یکیازاشکالهندسی)دایره،مربع،مثلث(راانتخابکردهبااندازٔهیکسانبرشبزنیدحال
قسمتهاییازشکلرابهوسیلٔهبرشخالیکنید.طرحشمامیتواندباالهامازنقوشسنتیایران
باشد.قطعاتآمادهشدٔهگروهرادرکنارهمبچینید،هنگامچیدمانبهفضاهایمنفیمابیناشکال
توجهکنیدوبهترینحالتراانتخابکردهوشکلهارابرروییکزمینهبچسبانید.تغییررنگو

جنسزمینهوقطعاتمیتواندحاالتمتفاوتیرابهوجودآورد.

با هم گفتگو کنیم 

کدامیکازاشکالهندسیدرطبیعتبیشتریافتمیشود؟درمورددلیلآنگفتگوکنید.

وقسمتهایکوچکترمثلچشم،بینیوگوشهاراکوچکترازاندازهواقعیطراحیکنید.طرح
ایجادشدهرامیتوانیدبهماسکتبدیلکنیددوماسکایجادشدهراباهممقایسهکنید.تصویریک

حیوانراانتخابکرده،باتوجهبهروحیٔهبارزآنبااغراقدراجزاءبهطراحیبپردازید.


