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واحد يادگيري5: آماده سازي شخصيت ساده )تكنيك هاي اجرايي 
سنتي(

مقدمه                                                
یوهانس ایتن : »رنگ خود زندگی است«   

دانیل مندلویچ )Daniel mendelowitz( در کتاب »راهنمای طراحی« چگونگی 
ابداع رنگ را این گونه توصیف می کند. »رنگ یک احساس بصری )اپتیکال( است که 
به وسیلة امواج گوناگون قابل رؤیت نور، به وجود می آید و نوار باریکی را روی طیف 
نیروی تابشی شناخته شده تشکیل می دهد. نور سفید )بدون رنگ(، مثل نوری که از 
خورشید هنگام ظهر می تابد، همة رنگ های طیف را دارد، این رنگ ها چنان متعادل 
با یکدیگر مخلوط هستند که فقط زمانی که اشعة نور سفید از منشور می گذرد از 
یکدیگر جدا می شوند. وقتی نور به یک شیء برخورد می کند، برخی از شعاع های 
رنگ جذب آن می شوند و بقیه منعکس می گردند و شعاع های منعکس شده ، رنگی 
را که می بینیم مشخص می کنند. به این ترتیب، یک لیمو تقریباً تمامی شعاع های 

نور را به جز اشعة زرد جذب می کند. «

نور سفید

دانش افزایي
 رنگ ها از نظر شیمیایی به دو دسته کروماتیک )دارای رنگ دانه( مانند تمام رنگ های 
)فاقد رنگ دانه( مانند سیاه، خاکستری،  آنها و آکروماتیک  دایره رنگ و ترکیبات 
سفید تقسیم می شوند. رنگ ها از نظر تأثیراتی که برروی هم می گذارند )بزرگی و 
کوچکی، جلوتر و عقب تر، شفافیت و ماتی و...( و یا تأثیراتی که از زمینه های پیرامون 

خود می گیرند بررسی مي شوند.
حقیقت تأثیر فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی )روانی( رنگ بر واکنش های انسان دارای 
اهمیت فراوانی است. هنرجویان می توانند با هر وسیلة اثرگذار فقط به بررسی و 
تجربه رنگ بپردازند و اثرات مثبت و منفی رنگ ها را به تنهایی و یا در کنار یکدیگر 

فرا گیرند و هماهنگی رنگ با شخصیت ها را بررسی کنند.
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با  یا در ترکیب  یا چند عنصر بصری و  با یک  از آالت آهنگ در ترکیب  هرکدام 
کیفیات بصری هماهنگی خاصي به وجود مي آورند. برای مثال سازهای زهی بیشتر 
عنصر خط را تولید می کنند و سازهای ضربی عنصر نقطه را تداعی می کنند که با 
توجه به ابعاد و تُن صدای آنها، نقاط بزرگ یا کوچک تولید می کنند گاهی سازی 
مانند ُدُهل، مجموعة نقاط ریزی را به وجود می آورد که در تداوم هم، کیفیت بصری 

ریتم و نهایتاً عنصر خط را ایجاد خواهد کرد.
توجه به این صداها و حاالت آهنگین که شنیده می شوند در ابتدا هنرجو را بسیار با 
فرمول و عقل و محاسبه به پیش خواهد برد که لزوماً تصاویر نابی به وجود نخواهد 
آورد؛ اما بعد از گذشت حداقل یک ساعت از تمرین رنگ و آهنگ، ناخودآگاه درونیات 

هنرجو با استفاده از لکه ها و خط ها توسط رنگ برروی صفحه به وجود خواهد آمد.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

یک فیلم پویانمایي را انتخاب نموده و یک فریم از آن را براساس جدول زیر تحلیل و 
بررسی نمایید. 

پاسخ: برای نمونه پویانمایي بارباپاپا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

نکته به هنگام تحلیل و بررسی، اگر موارد خاص دیگری از جمله ابزار آالت آهنگ، هماهنگ 
با رنگ و یا نوع آهنگ و ... در تحلیل یک پویانمایي ضرورت پیدا کرد می توانید به 

جدول اضافه نمایید.
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یک فیلم پویانمایی را انتخاب کرده و یک فریم از آن را بر اساس جدول زیر، تحلیل 
و بررسی نمایید.

پاسخ:

بارباپاپا  عنوان فیلم:

Barba papaترجمه عنوان:

تیلس تیلور و همسرش آنت تیسون  Annette Tison & Talus Taylorکارگردان:

1970مسال ساخت: 

ماجراهای روزمرة خانوادگیموضوع یا محتوا:

اجتماعیپیام فیلم:

رنگ

گرمالویت رنگ

دایره و منحنی هافرم غالب

شادی، جذابیت، هیجان، رشد، قدرت، تواناییبیان روانی رنگ

رنگ های اصلی و مکملآرایش یا کنتراست

کودک گروه سنی الف - بگروه سني مخاطب

ساده و ماتنوع بافت

هیجانی و برون گراشخصیت رنگ

تنوع و نشاط نقاط قوت رنگ فیلم

-نقاط ضعف رنگ فیلم

تكنيك های اجرايی رنگ های شفاف
الف( اِکولین، آبرنگ، جوهر و  مرکب رنگی

مواد و تجهیزات در تکنیک های شفاف: 
یکی از رنگ های شفاف، ابزار افشان گری )مسواک، فوتک، ایربراش(، آب، دستمال، 
مقواي بافت درشت فابریانو، قلم موی نوک گرد، پالت تخم مرغی، چسب میسکیت، 

سفیدکننده لباس، مایع شوینده، مداد اچ، چسب کاغذي و کاتر)تیغ موکت بري(

دانش افزایي
 یکی از مهم ترین مواردی که در ابتدای فراگیری باید به آن توجه کرد، شناخت رنگ 
و ابزارهای متفاوت رنگی است درنتیجه در هر مرحله از آموزش تکنیک ها سه نکته 

دارای اهمیت است. 

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی
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در اینجا آموزش عملی چند نمونه از تکنیک های رنگ گذاری سنتی که می توانند 
آنها  کاربرد  می شود.  بیان  باشند،  داشته  پویانمایي  دنیای  در  را  کارایی  بیشترین 
تصاویر  اجرای  برای  می توانند  شده،  طراحی  شخصیت های  درون  اجرای  عالوه  بر 

صحنه و فضا در سال یازدهم نیز کاربرد داشته باشند.

بافت  مقواي  روي  اچ،  مداد  از  استفاده  با  آماده شده،  ابتدا طرح  شیوة تدریس: 
درشت فابریانو انتقال داده می شود. درصورت نیاز به سفید ماندن قسمت هایی از 
طرح یا خطوط، با قلم موي آغشته به مایع شوینده، محل های مورد نظر با چسب 
میسکیت پوشانده می شوند. طرح برای رنگ آمیزی آماده است، در این روش همیشه 
ایجاد سایه  و  پررنگ کردن رنگ ها  و  برای کمرنگ  و  تیره  به  از رنگ های روشن 
روشن ها، از آب استفاده می گردد، در رنگ گذاری، دو حالت خیس در خیس )قبل از 
رنگ گذاری، سطح مورد نظر با آب مرطوب می شود( و خیس در خشک )مستقیماً 
رنگ روی سطح موردنظر به کار می رود( کاربرد دارند. پس از اتمام کار، چسب های 

میسکیت با پاک کن، از روی کار برداشته می شوند.

نکته صحیح  آنها  ترکیب  و  رنگ  زیاد  تعداد  از  استفاده  تکنیک ها  فراگیری  آغاز  در   1
نیست، گاهی دو رنگ به تنهایی می توانند پاسخگوی نیاز طرح باشند و از هرج و مرج و 
بی نظمی در طرح جلوگیری کنند از طرفی بهتر است هر تکنیک در ابتدا با رسم عناصر 
اجرایی  قابلیت ها و شیوه های  تا  بررسی شوند  )نقطه و خط و سطح و حجم(  بصری 

هررنگ و ابزار به صورت خودانگیخته فراگرفته شود. 
از آب  آنها  تمامی رنگ هایی که در  اجرا در  تمیزی  و  زیبایی شناسی  برای حفظ   2
به عنوان رقیق کننده استفاده می شود، در انتقال طرح روی هر زمینه ای، بهتر است از 
مدادهای گروه اچ استفاده شود، سختی نوک این مدادها با آب ترکیب نمی شود و از 

کثیفی خطوط تیرة مدادی جلوگیری می کند. 
3 صبر و حوصله زیاد و به کارگیری تمامی حواس خود در اجرای تکنیک ها از ضروریات 

کار است.

نکته 1 برای حفاظت از موهای قلم مو قبل از استفاده از چسب میسکیت، آن را به مایع 
شوینده آغشته کنید.

2 رنگي کنار رنگ دیگر زمانی قرار می گیرد که رنگ اولیه خشک شده باشد، مگر 
آنکه در قسمت هایی الزم باشد تا رنگ ها، با هم ترکیب شوند. 

با آب و قلم مو سروکار دارند، برای حفظ  در هر تکنیکی که رنگ های حل شونده   3
ضخامت و بافت مقوا الزم است که قلم مو  بیش از سه یا چهار بار بر روي آن کشیده نشود.

استفاده  نیز  لباس  سفیدکنندة  به کمک  دیگری  روش  از  روشن،  خطوط  ایجاد  برای 
و  قلم مو  از  استفاده  با  موردنظر،  و خطوط  کار روی سطوح  اتمام  از  که پس  می شود 
مسواک به کار می رود. در پایان برای تکمیل کار می توان با رنگي متناسِب رنگ طرح و 
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ب( ماژیک
مواد و تجهیزات در تکنیک ماژیک: 

ماژیک، انواع کاغذ یا مقوا )مقواي اشتنباخ، مقوای گالسه، کاغذ کالک، کاغذ پوستی( 
مداد اچ، پاک کن، چسب کالک، قلم موی گرد، آب.

شیوة تدریس: طرح با مداد اچ روی زمینه مورد نظر منتقل می شود، روشن ترین 
رنگ چندین بار به صورت عمودی برروی کل سطح موردنظر کشیده شده و درحالی که 
روشن ترین رنگ، مرطوب است از رنگ تیره برای پوشش تقریباً دو سوم سطح استفاده 
می گردد و برای ایجاد نورپردازی، حجم و کم شدن برجستگی خط در طرح، بالفاصله 
چندین بار به صورت عمودی درجایی که دو رنگ به یکدیگر رسیده اند درحالی که 

یا فقط تک رنگ، قسمت هایي از طرح را با قلم فلزی، روان نویس، مدادرنگی، راپید و یا 
خودکار، دورگیري کرده و یا ارزش خطی داد.

انعطاف پذیرِی  و  بافت  و  ندارند  یا مرکب که جرم  آبرنگ، جوهر  رنگ هایی مثل   4
کمی  مقدار  کردن  مخلوط  با  نیاز،  درصورت  نمی کنند.  عرضه  را  روغنی  رنگ های 
آنها  سریع  شدن  خشک  از  می توان  آب،  در  محلول  رنگ های  این  با  رنگ روغن 

جلوگیری کرد.  

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

 هر کدام از اصطالحات تکمیلِی رنگ آمیزِی رنگ های شفاف را با یکی از ابزار رنگ های 
شفاف )ترجیحًا اکولین( درون کادر 15*15 تجربه کنید.

پاسخ:
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رنگ تیره اول هنوز مرطوب است، رنگ تیرة بعدی برای پوشش یک سوم سطح 
باقی مانده به کار برده می شود، استفاده از رنگ های بیشتر، تکرار فرایند را می طلبد. 
این ارزش های تیره ، برای رسیدن به نتیجة مطلوب ایجاد عمق، بعد و اجتناب از 
ظاهری بی روح، به کار می روند. با اضافه کردن رنگ های تیره و افزودن جزئیات، طرح 
کامل می گردد. ترکیب رنگ ها در ماژیک، ظاهری آبرنگ مانند و نرم را در هر طرحی 

ایجاد می کنند.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

اجرا  را  یک  فصل  در  از شخصیت های طراحی شده  یکی  ماژیک  ابزار  از  استفاده  با 
نمایید.

پاسخ: کاربرد ماژیک به صورت خطی و محو.

تكنيك های اجرايی رنگ های پوشاننده
الف( مداد رنگي

مواد و تجهیزات در تکنیک مدادرنگی: مقواي اشتنباخ، مدادرنگي، کاتر، پاک کن، 
مداد اچ

شیوة تدریس: طرح اصلی به دوصورت بر روی مقوا منتقل می شود. روش اول با 
استفاده از میز نور و به کمک مداد اچ، روش دوم با استفاده از قلم حکاکی نوک گرد 
ظریف، خطوط اصلی بر روی مقوا حفر می شوند، بعد از انتقال طرح برروي مقوا، 
رنگ آمیزي آغاز مي شود. دراین شیوه، از رنگ های روشن و فضاهای وسیع و سطوح 
بزرگ در طرح شروع و بهتر است الیه الیه رنگ ها به آرامی برروی یکدیگر پرداخت 
شوند تا حجم و سایه پردازی موردنظر به وجود آید. پررنگ شدن و یا کم رنگ شدن 
محو،  به صورت  رنگ گذاری  تکرار  با  و  دست  فشار  اثر  بر  باید  موردنظر  رنگ  هر 
هاشور و یا بافت دار برروي هم باشد. درصورت لزوم در پایان کار قسمت هایي از کار 
دورگیري و یا ارزش خطی داده می شود، که مي تواند با رنگي متناسب با رنگ طرح 

و یا فقط تک رنگ ارائه شود.

نکته در هنگام انتقال طرح با وسیلة نوک گرد ظریف باید مواظب پارگی مقوا بود.
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ب( گواش
فابریانو  مقوای  نوک گرد،  قلم موی  گواش،  و تجهیزات در تکنیک گواش:  مواد 

بافت دار یا معمولي، چسب کاغذی، دستمال، آب، کاردک، مداد اچ، پالت تخم مرغی

شیوة تدریس: در اجرای این تکنیک لزوماً دانش دایرة رنگ، کرة رنگ و کنتراست ها 
با رنگ  با مداد اچ روي مقوا منتقل شده، سپس  بود. طرح  کمک شایانی خواهد 
رقیق شدة با آب در پالت، رنگ آمیزی آغاز می گردد. بهتر است ابتدا با یک قلم موی 
ظریف و رنگ همان سطح، اطراف آن دورگیری شود سپس با قلم موی درشت تر به 

صورت عمودی و افقی داخل سطح با رنگ پوشانده شود.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

هر کدام از اصطالحات تکمیلِی رنگ آمیزِی مدادرنگی را درون کادر 15*15 تجربه کنید.
پاسخ:

غلظت رنگ درون پالت باید نه خیلی رقیق باشد و نه خیلی غلیظ که تََرک بردارد.نکته

رنگ آمیزی یکدست سطوح درون فرم ها به صورت آنالیز شده اثر هنرجویان
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ج( اکریلیک
مواد و تجهیزات در تکنیک اکریلیک: اکریلیک، قلم موی تخت، پالت تخت، مداد 
اچ، دستمال، آب، زمینه برای اجرا )مقواهای ضخیم و متوسط، مقوای ماکت، شیشه 

یا بوم( و کاردک.

شیوة تدریس: اکریلیک حالل در آب از نظر شیوة رنگ آمیزی شبیه کار با آبرنگ و 
گواش، اما از نظر اثرگذاری شبیه رنگ روغن است و پس از خشک شدن، دیگر در آب 
حل نمی شود و به صورت یک الیه پالستیکی درمی آید. رنگ اکریلیک بسیار غلیظ 
است و می توان آن  را با قلم مو، کاردک، غلتک و یا حتی انگشت به کار برد. ابتدا طرح 
با مداد، برروی زمینه منتقل می گردد. بهتر است به  جای ترکیب کامل رنگ ها آنها 
را به میزان بسیار جزئی با کاردک مخلوط کرده و برروی سطوح موردنظر استفاده 
برای خشک  ایجاد شود،  کار  روی سطح  رنگ ها  از  ترکیب شگفت انگیزی  تا  کرد 
کردن سریع تر کار، از سشوار با حرارت مالیم و فاصلة تقریبا۳0ً سانتی متری از طرح 

استفاده می شود و در همه جای طرح به صورت یکنواخت حرکت داده می شود.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

تصویر داده شده را در اندازة A4 بزرگ کرده و با تکنیک اجرا شده )گواش( در فیلم 
مورد نظر دوباره اجرا نمایید.

پاسخ:

نکته آنها  تمیز شسته و چنانچه رنگ روی  با آب،  را  قلم موها  باید  کار،  اتمام  از  پس   1
خشک شده بود، با الکل آنها را کامالً تمیز کرد.

2 برای جلوگیری از خشک شدن سریع رنگ ها در هنگام تصویربرداری تک فریم، از 
کمی رنگ روغن در ترکیب با رنگ  اکریلیک استفاده می شود.
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د( رنگ روغن
مواد و تجهیزات در تکنیک رنگ روغن : رنگ روغن، قلم مو تخت، پالت تخت، 
مداد اچ، دستمال، تینر یا بنزین و یا روغن بزرک)Linseed Oil(، نفت )برای تمیز 

کردن قلم موها(، زمینه برای اجرا )شیشه، مقوا، بوم(، کاردک.

در پویانمایی به علت متحرک سازی، مدیوم های خشک کننده کاربرد ندارند.نکته

برای جلوگیری از خشک شدن رنگ ها که باید بعد از هربار تصویربرداری تک فریم پاک نکته
شده و حرکت بعدی کشیده شود بهتر است، از روغن بزرک )Linseed Oil( به جای 
تینر یا بنزین برای رقیق کردن رنگ ها استفاده شود زیرا در غیر این صورت رنگ ها 

سریع خشک می شوند.

برروی بوم توضیح داده می شود،  شیوة تدریس: روش اجرای رنگ روغن عموماً 
اما آنچه که در طرح های پویانمایي و ایجاد حرکت کارایی دارد، لزوماً برروی زمینة 
شیشه، مناسب ترین خواهد بود، زیرا هنرمند در هنگام کار می تواند قسمت هایی از 

طرح را پاک کرده و متحرک سازي کند. 
ابتدا طرح مورد نظر، که قباًل بر روی کاغذ منتقل شده زیر شیشه قرار داده می شود 
سپس رنگ ها در پالت مخلوط شده و به کمک مدیوم های رقیق کننده ای چون روغن 
بزرک، غلظت رنگ تصحیح می گردد، سپس با توجه به طرح، وسعت ها با قلم موی 
تخت رنگ گذاری مي شود. ساختن خانواده ای از رنگ ها و یا تنالیته ها برای کار کردن 
در یک طرح این امکان را می دهد که بتوان اختالف رنگ های ظریفی در طرح خلق 
کرد این تفاوت ها می توانند تفاوت های بسیار کم در تنالیته های رنگ پوست و یا 
سایه هایی از رنگ صورتی باشند، داشتن چندین پردة رنگ روی پالت در فرایند اجرا 

کمک بسیار مناسبی خواهد بود.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

مجموعه آثار الکساندر پتروف را در جدول نمونة داده شده بررسی کنید. 
پاسخ:

پیرمرد و دریا عنوان فیلم:

The Old Man and the Seaترجمه عنوان:

الکساندر پتروف  Alexander Petrov   کارگردان:

1999سال ساخت:
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درام موضوع یا محتوا:

اقتصادی - اجتماعیپیام فیلم:

تکنیک

سنتیسنتی/ دیجیتال/ترکیبی

دو بعدیدو بعدی/ سه بعدی/ ترکیبی

نقاشی روی شیشهعنوان تکنیک

رنگ و روغن روی شیشهمواد و ابزار

بزرگسالگروه سني مخاطب

برتری ها و نقاط قوت تکنیک
ایجاد جلوه های بدیع تصویری

نوآوری و خالقیت در پویانمایي
هماهنگی تکنیک با سن مخاطب

ضعف ها و ایرادهای تکنیک
از بین رفتن کیفیت کار در اثر کپی

سختی و فرسایش زیاد وقت و انرژی 
هنرمند در حین انجام کار

نکات ایمنی
دقت در استفاده از رنگ های شیمیایی 

و روغن ها

هـ( پاستل شمعی
مواد و تجهیزات در تکنیک پاستل شمعی: 

پاستل شمعی، مقواي اشتنباخ، مقوای گالسه، مداد، پاک کن، کاتر.

شیوة تدریس: در آغاز توصیه می شود با پاستل شمعی برروی کاغذ، خطوطی پُر 
و ضخیم و نیز خطوط ظریف و کم رنگ ایجاد کرده تا میزان فشار دست در ایجاد 
طرح به دست آید. گاهی استفاده از مقوا و کاغذهای رنگی برای زمینه کار، رنگ های 

پاستل را تحت تأثیر قرار می دهند.
طرح با مداد معمولی برروی زمینة اصلی منتقل می گردد، تمام خطوط طرح با یک 
رنگ، ترجیحاً مشکی ترسیم شده و فضاهای بین سطوح که به کمک خطوط مشکی 
ایجاد شده اند با رنگ های روشن پاستل شمعی پوشانده می شوند، این حالت، ساده ترین 
روش تکنیک مورد نظر است. استفاده از این مادة رنگی در ترکیب با تکنیک های 
دیگر، جذابیت های خاص دیداری ایجاد می کند که در قسمت تکنیک های ترکیبی 

بیشتر به آن می پردازیم.
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و( پاستل گچی
مواد و تجهیزات در تکنیک پاستل گچی: پاستل گچی، مقواي اشتنباخ، مداد، 

پاک کن، کاتر، گوش پاک کن، فیکساتیو )ثابت کننده(.

دانش افزایي
اشتنباخ،  یا  بافت  بدون  فابریانو  مقواهای  برروی  پاستل  نقاشی های  سنتی  به طور 
با این سختی همراه بوده که  کشیده می شده اند. کار برروی این زمینه ها همیشه 
با هرضربه ای گچ ها از مقوا جدا می شدند. درحال حاضر کارهای پاستل را می توان 
برروی مقواهای جیر، نیز انجام داد. در این مقواها خواب جیر مقوا باعث می شود که 
گچ، بر روی پُرز مقوا به خوبی قرار گیرد و نقاشی، بسیار شفاف و با دوام خواهد شد. 
برای استفاده از رنگ های پاستل نیاز به هیچ ابزار خاصی نیست. بعد از انتقال طرح 
بر روی زمینه، با رنگ های روشن، سطوح پُر می شوند و به وسیله گوش پاک کن یا 
انگشت، با ظرافت، رنگ ها محو می گردند تا سایه روشن و حجم پردازی ایجاد شود. 

بعد از اتمام کار، تصاویر رنگ آمیزی شده را با اسپری فیکساتیو، ثابت می کنیم. 

باید توجه داشت، هنگام استفاده از انگشتان در محوکردن رنگ ها، اثر چربی انگشتان  نکته
روی سطح نقاشی باقی نماند و ایجاد لکه نکند.

تصاویری در ارتباط با اصطالحات، در روش های تکمیلِی رنگ آمیزِی پاستل ها 
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واحديادگيري 6:آماده سازي شخصيت پيچيده )تكنيك های اجرايی 
تركيبي(

تركيب تكنيك های سنتی با يكديگر
الف( ترکیب تکنیک های رنگ آمیزی با یکدیگر 

در اینجا روش های ترکیب تکنیک ها باهم و در ترکیب با تکنیک های چاپ به طور 
مختصر شرح داده خواهد شد.

نکته اجرای جزئیات شامل تمیزکاری، رنگ گذاری تکمیلی و بافت باید در آخرین مرحله 
باشند.

پاستل شمعی و رنگ روغن 
دانش افزایي

برای کشیدن نقاشی با پاستل و رنگ روغن به طور هم زمان باید نکاتی را رعایت کرد. 
نخستین نکته، توجه به صاف و یکدست بودن سطح کار است. صاف یا ناصاف بودن 
سطِح نقاشی و سفت و محکم بودن زمینة کار برای استفاده از قلم مو و پاستل روی 
نیاز دارند.  از بخش های طرح به فشار بیشتر قلم مو  آنها بسیار اهمیت دارد. برخی 
هرچه فشار قلم روی سطح کار بیشتر باشد، رنگ بیشتری روی آن قرار خواهد گرفت.

از  استفاده  پاستل،  نقاشی های  سطح  کردن  یکدست  و  رقیق  روش های  از  یکی 
الیه  هر  باید  شود  انجام  یکدست سازی  مرحله  درچند  آنکه  برای  است.  تربانتین 

به خوبی خشک شده باشد و سپس الیه و مرحله بعد شروع شود. 

پاستل شمعی و رنگ های شفاف
شیوة تدریس: در اینجا سه روش مقاومت پاستل شمعی در برابر رنگ های محلول 

در آب را توضیح می دهیم.

روش اول: پس از انتقال طرح برروی مقوای اشتنباخ، تمام خطوط و قسمت هایی 
از طرح با پاستل شمعی پوشانده شده تا حالت ضد آب پیدا کنند، سپس قسمت های 
باقی مانده با رنگ های شفاف رنگ آمیزی می شوند. مقاومت پاستل شمعی در برابر 

آب سبب ایجاد بافت و جلوه هایی زیبا در طرح اصلی خواهد شد.
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روش دوم: پس از انتقال طرح بر روی مقوای اشتنباخ، تمام خطوط با پاستل گچی، 
تمام سطوح  پاستل شمعی  از  استفاده  با  ترسیم شده، سپس  یا گچ تخته  و  زغال 
طرح پُر  می گردد، در اینجا ظاهراً رنگ آمیزی تمام شده است اما برای تکمیل کار، 
رنگ های شفاف و یا ترجیحاً مرکب غیرچرب در سراسر طرح و یا قسمت هایی که 
به  متفاوتی  از رنگ های شفاف جلوه  پوشانده می شود. هرکدام  دارند  خراش الزم 
اجرا می دهند که در اثر تکرار و تمرین، زیباترین روشی که با آن بهتر ارتباط برقرار 

می کند به دست خواهد آمد. 

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

مقوای  برروی  شمعی  پاستل  و  غیرچرب  مرکب  از  استفاده  با  را  اسکراچ برد  شیوة 
اشتنباخ درون یکی از شخصیت های طراحی شده خود اجرا نمایید.

پاسخ:
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روش سوم: در اینجا معروف ترین روش اجرایی پاستل شمعی توضیح داده خواهد 
شد. طرح را روي مقوای گالسه منتقل کرده، تمام سطوح و خطوطی که قرار است 
خراشیده شوند و به رنگ مشکی یا هاشورهای مشکی دیده شوند با پاستل سفید 
پوشانده شده سپس به کمک قلم مو، مرکب غیرچرب روی سطوح موردنظر کشیده 
می شود و در مرحلة بعد جزئیات، حجم پردازی و نور روي مقوا به وسیلة ابزارهاي 

خراش )قلم فلزی( ایجاد می  شوند.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

شیوة اسکراچ برد را با استفاده از مرکب و پاستل شمعی برروی مقوای گالسه، درون 
یکی از شخصیت های طراحی شده خود اجرا نمایید.

پاسخ
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حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

یک فیلم پویانمایي با تکنیک اجرایی ترکیبی سنتی و چاپ را انتخاب نموده و پس از 
نمایش فیلم، آن را در جدول داده شده مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

پاسخ:

پایه آهنگعنوان فیلم:
 Feet of Songترجمه عنوان:

اریکا راسل  Erica Russelکارگردان:
1989سال ساخت:

تفریحی و ریتمموضوع یا محتوا:
هنری و  فرهنگیپیام فیلم:

تکنیک

سنتیسنتی/ دیجیتال/ترکیبی
دوبعدیدو بعدی/ سه بعدی/ ترکیبی

ترکیب و چاپ ترافاردعنوان تکنیک
تمپرا و شابلونمواد و ابزار

نوجوانگروه سني مخاطب
سادگی و جذابیت بصریبرتری ها و نقاط قوت تکنیک

حرکات طبیعی و عمق
نداشتن داستان و موضوع مشخصضعف ها و ایرادهای تکنیک

استفاده مناسب و درست از ابزارنکات ایمنی

رنگ های شفاف و مدادرنگی
شیوة تدریس: تصویر را در ابعاد داده شده بزرگ کرده و با مداد اچ روی مقوایی 
با ضخامت متوسط ترجیحاً بدون بافت منتقل نمایید. سپس رنگ های شفاف را با 
شیوة آموزش دیده در قبل اجرا نموده و در نهایت با مدادرنگی معمولی یا حالل در 

آب، هاشورهای مورد نظر ایجاد مي گردد.
ب( ترکیب تکنیک های رنگ آمیزی سنتی با تکنیک های چاپ سنتی

از  که پس  است  این صورت  به  آن  اجرایی  روش  ترافارد:  شیوة تدریس چاپ 
اتمام کار رنگ آمیزی با هر تکنیکی، در کل یا بخش هایی از طرح، شابلون های بریده 
شده کاغذی یا از جنس طلق، متناسب با طرح اصلی روی سطح کار قرار می گیرند، 
سپس با استفاده از اسفنج )تامپون( و رنگ روغن بر روی طرح های شابلون، ضربه زده 
می شود تا حجم پردازی مورد نظر به وجود آید. عالوه بر اسفنج با تمام ابزار اثرگذار 
نیز می توان این چاپ را ایجاد کرد که در آن صورت، چاپ ُمهری )استامپ( نامیده 

می شود.
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شیوة تدریس چاپ مونوپرینت: ابتدا طرح مدادی، پشت مقوای اصلی چسبانده 
مقوا و کاغذ گراف به دلیل داشتن رنگ مایه  مخصوص، جذابیت  می شود. )ترجیحاً 
بهتری ایجاد می کند.( سپس، رنگ تیرة رنگ روغن با استفاده از قلم مو یا غلتک روی 
یک صفحة شیشه ای به صورت یکنواخت پخش شده و چند بار با روزنامه رنگ های 
اضافی سطح کار را برداشته تا یک الیة نازک یکنواخت از رنگ مشکی بر سطح شیشه 
بماند، در این مرحله، مقوای آماده شده از قبل را که طرح، پشت آن ثابت شده است 
روی سطح مشکی قرارداده به صورتی که طرح مدادی روبه باال و قابل دیدن باشد و 
با فشار متوسط دست، طرح کپی می شود تا تصویر نهایی آن بر پشت مقوای اصلی 

منتقل شود. نهایتاً طرح  با استفاده از رنگ های شفاف رنگ آمیزی می گردد.

شیوة تدریس چاپ شیشه: طرح اصلی و مدادی را زیر شیشه قرار داده و رنگ های 
موردنظر رنگ روغن، با قلم مو در جای جای طرح، روی شیشه قرار می گیرند. بعد از 
اتمام کار، مقوای اصلی که قرار است چاپ روی آن انجام شود برروی رنگ ها قرار 
برروی مقوا  تا رنگ ها  با فشار دست در پشت مقوا رنگ ها چاپ می شوند  و  داده 

منتقل  شوند. 

ج( ُکالژ)تکه چسبانی(
مواد و تجهیزات در روش کالژ: مقواي معمولي، مقوا و کاغذهاي رنگي، بافت دار و 
طرح دار مانند روزنامه، کاغذ دیواری و کاغذ کادو، انواع نخ و کاموا، انواع دکمه، مداد، 

پاک کن، خط کش، کاتر، قیچی، چسب مایع و چسب ماتیکی.

روش کالژ کاغذها و مقواها روی سفیدon White : در این روش ابتدا پس زمینة 
طرح  انتخابی، بریده شده و روی مقوای اصلی چسبانده می شود. سپس تکه ها را 
جداگانه به کمک دست و یا قیچی )هر کدام از انواع ابزار برش ها جلوه متفاوتی در 
اجرا دارد.( برش داده شده و تکه  ها چسبانده می شوند. در کالژ، قطعات رنگي ممکن 
است برروي هم و یا کنار هم قرار گیرند تا طرح مورد نظر را تکمیل کنند. در نهایت 
برای تکمیل کار، با هرکدام از مواد و ابزار رنگی آموزش دیده شده، در ترکیب با کالژ، 

به پرداخت جزئیات و زیبایی طرح پرداخته می شود.
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برای تمیزی در اجرا ابتدا کل شخصیت را با رنگ موردنظری که در پوست می خواهید نکته
به کار ببرید دوربُری کنید. سپس جزئیات و لباس ها را اضافه نمایید.

حل تمرین 
فعالیت 
کارگاهی

یکی از شخصیت های طراحی شدة خودتان از فصل های قبل را به شیوة کالژ با کاغذ 
و پارچه اجرا نمایید.

پاسخ: استفاده از انواع کاغذهای بافت دار و پارچه ها با نقوش ریز بهترین کیفیت را 
ایجاد می کند.


