
فصل 2

ساخت ماسك
فصل 4

 سـازنده ماسـک فـردي اسـت کـه عـاوه بـر شـناخت عوامل 
سـاخت، مانند: بازیگـردان و کاراکترهای نمایشـي از چگونگی 
سـاخت ماسـک با مواد گوناگون آگاهي دارد. در گذشـته براي 
سـاختن ماسـک داشـتن اطاعات از یک ماده مشـخص مانند 
چـوب کافـي بـود. امـا امـروزه بـا توجـه به انـواع نمایـش ها ، 
برنامه هـاي تلویزیونـی و سـینمایی و تبلیغات دید وسـیع تری 
بـرای سـاخت ماسـک بـه وجود آمده اسـت. سـاخت ماسـک 
احتیـاج بـه یادگیـری همه ی علـوم بسـیاري از جملـه عناصر 

بصـری، مواد و مصالح و شـخصیت سـازی همزمـان دارد.
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ساخت ماسك ساده

برای ساخت ماسك ساده، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـری بـا انواع ماسـک ها )گچی، پاپیه ماشـه و التکس آشـنا شـده و بر مبنای 
چهره و شـخصیت نمایشـی ، ماسـک مورد نظر را می سـازد .

1

استاندارد عملکرد

ســاخت ماســک ســاده بــا مــواد مصرفــي بانــد گچــي- خمیــر روزنامــه - پاپیــه ماشــه و التکــس بــر مبنــاي 
چهــره بــدون شــخصیت خــاص
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ماسك چيست؟

تصویر 2تصویر 1

ماسک وسـیله اي جهت پوشش صورت است. 

نمایشي ماسك 

 ماسـکي اسـت کـه بـه وسـیلة آن، شـخصیت واقعـي نمایشـي تبدیـل بـه شـخصیت دیگـری در نمایـش 
مي شـود یـا آنکـه خـود را بـه جـاي آن شـخصیت معرفـي مي کنـد.

ماسـک از لحـاظ شـکل انـواع مختلفـی دارد از جملـه: 1- ماسـک تنپوش؛ 2- ماسـک روی صورت؛ 3- ماسـک 
کـه بـا یـک چـوب در دسـت گرفته مي شـود؛ 4- نیم ماسـک؛ 5- ماسـک سـینمایی.

                  ..............................                  ..............................

تصویر 5تصویر 4تصویر 3

                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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اسـتفاده مي کننـد.  ماسـک  از  نمایش هـاي خـود  در  نمایش هـاي سـنتي کشـور هاي جهـان،  از  بسـیاری 
ماسـک هاي زیـر مربـوط بـه کـدام کشـور ها هسـتند؟

تصویر7تصویر 6

تصویر 10تصویر 9 تصویر8

                  ..............................

                  ..............................                  ..............................                  ..............................

                  ..............................

منشاء پيدايش ماسك  

ماسـک از قدیمي تریـن وسـایل نمایشـي اسـت کـه به وسـیلة جادوگـران قبایـل اولیه بـراي مراسـم آئیني 
مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفـت. در زمـان تئاتـر یونـان نیـز ماسـک بر صورت هم سـرایان اسـتفاده مي شـد 

و کم کـم بـه صـورت فـرم امـروزي در نمایش هـا و بعدهـا در سـینما مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
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تصویر 12
آفریقایي                  ماسك 

تصویر 13
ماسك جادوگران                  

تصویر 14
ماسك نمایش یونان

تصویر 11
ماسك سينمایي
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تصویر 15
ماسك نمایش امروزي

انواع مواد مصرفي در ساخت ماسك

مـواد بـه کار رفتـه در ماسـک ها انـواع گوناگونـي دارد کـه بسـته به کاربـرد ماسـک متفـاوت هسـتند. بـه 
عنـوان مثـال در ماسـک هاي نمایشـی از باند گچـي، مـواد پاسـتیکي، اسـفنج، خمیر کاغـذ، با پاپیه ماشـه 

)روزنامـه و سریشـم(، چوب، چرمـی و ... اسـتفاده مي شـود.

تصویر 17
ماسك چوبی

تصویر 16
ماسك چرمي
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تصویر 19
ماسك التکس

تصویر 20
ماسك پاپيه ماشه

تصویر 21
ماسك خميرکاغذ

تصویر 18
ماسك گچی

تصویر 22
ماسك اسفنجی

- بـا اسـتفاده از منابع اینترنتي و کتابخانه اي جدولي از انواع ماسـک را درسـت کـرده و روي تخته نصب 
کنیـد. سـپس بـا بحـث و گفت وگو بیان کنید که هر ماسـک براي چه نوع نمایشـي مناسـب اسـت؟

- هـر کـدام از هنرجویـان کـه فیلـم یـا نمایشـي بـا ماسـک دیده انـد، دربـارة تأثیـر آن در کاس 
صحبـت کننـد.

فعالیت 
گروهی
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مهارت توانايي تشخيص و تفكيك ماسك ها

بـا توجـه بـه آنچـه در قسـمت هاي پیشـین مطـرح شـد، هـر گـروه از هنرجویـان در مـورد ماسـک هاي 
شـناخته شـده یکـي را انتخـاب کـرده  و مـوارد خواسـته شـده را ماننـد مثـال توضیـح دهنـد. 

مثال: ماسك کمدیا دل آرته

1- در سـاخت ماسـک از چـه مـاده اي اسـتفاده شـده 
چرم اسـت؟ 

2- علـت کاربـرد ایـن مـاده چیسـت؟ بـه دلیـل اینکـه 
ایـن یـک نمایـش باسـتاني بـوده و در قـرن شـانزدهم 
بـوده  »چـرم«  مقـاوم،  و  انعطاف پذیـر  مـادة  بهتریـن 

اسـت کـه بـه پوسـت نزدیک تـر اسـت.
3- ایـن نـوع ماسـک در کـدام نمایش هـا کاربـرد دارد؟ 
از  به نـام »کمدیـا دل آرتـه« کـه  نوعـي کمـدي  چـرا؟ 
هویـت  دادن  نشـان  بـراي  شـده  اغـراق  صورتک هـاي 

اسـت.  اسـتفاده مي شـده  اشـخاص  باطنـي 
4- مراحـل سـاخت ماسـک چگونـه اسـت؟ ابتـدا با یک 
الگـوي ذهنـي بـر روي چرم طراحـي کرده و با فشـار و 

پـرس، چـرم را حالـت داده  و خشـک میکنیم.
اکنون هنرجویان براي بقّیه ماسـک ها، به همین روش، پرسـش ها را پاسـخ دهند.

اندازه ها براساس چهره در ساخت ماسك گچي

یکـي از ماسـک هاي مـورد اسـتفاده در نمایـش، ماسـک 
اسـت. گچي 

هنرجویان با دیدن ماسک گچي دربارة آن بحث کنند.
- جنس این ماسک از چه نوع گچي است؟

- آیا مواد دیگري در ساخت این ماسک به کار رفته است؟
- موارد استفادة آن در کدام کارهاي نمایشي است؟

بـا توجـه بـه شـناخت کلـی کـه از چگونگـی سـاختن و 
کاربـرد ماسـک فرا گرفتیـم، در ادامه الزم اسـت با مراحل 

سـاخت آن بیشـتر آشـنا شویم.

تصویر 23
ماسك کمدیا دل آرته

تصویر 24
ماسك گچي
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بـا توجـه بـه اینکـه بانـد گچـي بایـد بـر روي چهـره قالب گیـري شـود، در نتیجـه چهـرة اشـخاص نقـش 
مهمـي در سـاخت ایـن روش ماسـک سـازي دارد.

چهـره قسـمت هـای مختلفـی داد کـه شـناختن آنهـا کمـک مي کنـد تـا ماسـک بهتـري سـاخته شـود. ایـن 
قسـمت ها عبـارت انـد از:

1- قسمت پیشاني تا باالی چشم؛
2- قسمت باالی چشم تا نوك  بیني؛

3- قسمت زیر بیني تا زیر چانه؛
4- قسـمت هاي اضافـه شـامل دو عـدد مثلـث بـراي زیـر 

بینـي و یـک قطعـة اضافـي جهت سـفت کاري ماسـک.

بایـد در نظـر داشـت ایـن تقسـیم بندي در مـورد بانـد 
هـر  بـراي  مي باشـد.  سـانتي متر   10 عـرض  بـا  گچـي 
قسـمت بایـد دو عـدد بانـد بریـده شـود. باند هـا قبـل از 
هـرکاري بایـد به ترتیـب مراحـل گفتـه شـده از بـاال بـه 

پاییـن تنظیـم شـود.                                                                                 

نقش چهره در ساخت ماسك گچي

براي اجراي باند گچي بر روي صورت، الزم اسـت قبل از شـروع کار، مواد و ابزار زیر را فراهم سـاخت:

بریده شده؛ باندهاي   -1
2- ظرف آب که دهانة آن باز باشد مانند تشت آب و در آن به اندازة 5 سانتي متر آب معمولي باشد )آب شیر(؛

قیچي؛  -3
4- حوله یا دسـتمال کاغذي؛

5- وازلین؛
6- پارچه یا روزنامه.

اجراي ماسك باند گچي

تصویر 25
تصویر تقسيمات چهره
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فعالیت 
- اکنون با توجه به تصاویر و راهنمایي هنرآموز یک ماسک با باندگچي بسازید و آن را رنگ آمیزي کنید.کارگاهی

تصویر 26

فعالیت 
- بـا هدایـت هنرآمـوز خـود در کارگاه، ماسـکهای گچی متفاوتی بسـازید و آن هـا را در کاس ارائـه کرده و کارگاهی

دربـارة چگونگـي سـاخت هر یک بـا همکاسـیهای خود گفت وگـو کنید.

1- شخصیتي را در نظر بگیرید و از آن طراحي کنید.
2- طرح نهایي را رنگ آمیزي کنید.

3- ابزارها و لوازم ساخت باندگچي را آماده کنید.
4- یک ماسک ساخته و آن را مقاوم کنید. 

5- ماسک را سابیده و رنگ آمیزی کنید.
6- اکنون کارهاي خود را ارائه و در مورد کارهاي یکدیگر گفت وگو کنید.

فعالیت 
گروهی
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کاربرد چسب ها در ساخت ماسك 

تمامي چسـب هاي نام برده، به نوعي در صنعت ماسک سـازي کاربرد دارد.

تصویر 29
چسب پاتکس

تصویر 28
چسب التکس

تصویر 27
چسب همه کاره

تصویر 32
چسب چوب

تصویر 31
چسب سریش

تصویر 30
چسب گریم
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پژوهش

کاربرد )عملکرد( چسبنام چسبردیف

ساخت و چسباندن ماسک هاي اسفنجي                                                                                   چسب همه کاره1

ساخت ماسک هاي سینمایي و قالب گیريچسب التکس2

در مورد ساخت ماسک هاي کاغذي و مقوایيچسب گریم3

در ساخت ماسک هاي خمیر کاغذچسب سریشم4

براي ساخت ماسک هاي پاپیه ماشهچسب چوب5

براي چسباندن ماسک التکسي و تکه سازي روي صورتچسب صنعتي آهن6

 به کمک هنرآموز و با پژوهش خود، هر چسب را به عملکرد آن متصل کنید.

پاپيه ماشه و کاربرد آن در ساخت ماسك 

پاپیـه ماشـه1  در زبـان فرانسـوی بـه معنـای کاغـذ فشـرده مـی باشـد. پـس مـادة اصلـي این نوع ماسـک 
کاغـذ یـا روزنامـه اسـت کـه بـا چسـب کنارهـم بـر روي قالب چسـبانده مي شـود و پس از خشـک شـدن، 

از روي حجـم اصلـي ماسـک، جـدا مي شـود.

1. Papier Marche′   

تصویر 33
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تصویر 34

تصویر 36تصویر 35

تصویر 37
باند زخم

تصویر 38
ماسك تنظيف و پارچه و گوني

ساخت ماسك از مواد ديگر )باند زخم يا پارچه تنظيف(
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تنظيف پارچه  از  ساخت ماسك 

به وسـیلة خمیـر، حجمـي را مي سـازیم کـه مي توانـد انسـان، حیـوان یـا موجـودي تخیلـي باشـد و سـپس 
پارچـة  بـاز چسـب چوب درسـت میکنیـم. یـک متـر  رو  وازلیـن مي زنیـم. در یـک ظـرف  بعـد روي آن 
تنظیـف را دوال نمـوده در چسـب چوب فـرو مي بریـم. پارچـه را روي قالـب پهـن کـرده و قسـمت هاي بـاال 
و پاییـن و نیـز پسـتي و بلنـدي ماسـک را بـا انگشـتان تنظیـم مي کنیـم. در پایان آن را با سشـوار خشـک 

کـرده و از حجـم جـدا مي سـازیم و رنگ آمیـزي مي کنیـم.

تصویر 39
ماسك تنظيف و پارچه و گوني
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ساخت ماسك از نوار زخم

ایـن ماسـک، در داخـل یـک قالـب منفـي کـه تمیـز و صـاف شـده باشـد، اجـرا مي شـود. مراحـل سـاخت 
ایـن نـوع ماسـک عبارت انـد از: 

1- در ظرفي مقداری چسـب چوب )چسـب چوب نباید زیاد رقیق باشـد( درست میکنیم. 
2- تکه هـاي نوار زخم را کـه 4×4 بریده ایم کنار میگذاریم. 

3- داخـل قالب منفي را چرب کرده یک الیه چسـب چوب مي زنیم.
4- تکه های نوار زخم را کنارهم گذاشته باز با قلم مو چسب چوب مي زنیم و تکه هاي بعدي را مي چسبانیم. 

5- الیه الیه چسب التکس زده منتظر میمانیم تا الیة قبلی خشک شود یا با سشوار خشک مي کنیم.
6- ماسـک را پـودر تالـک زده دوبـاره التکـس مي زنیـم و بـا سشـوار خشـک مي کنیـم. در قسـمت نـوك 
بینـي در طـول کار، چسـب چـوب جمـع مي شـود کـه بـا یـک تکـه اسـفنج مي تـوان آن را خشـک کـرد.

فعالیت 
شـخصیت  یکـي از نمایشـنامه ها )حیـوان، انسـان یـا موجـودي تخیلـي( را انتخـاب نمـوده و بـا توجـه به کارگاهی

ویژگي هـاي ماسـک هاي یـاد شـده، صورتـک مناسـبي را انتخـاب کـرده و بسـازید.

چسب التكس و کاربرد آن در ساخت صورتك

ماسـک هاي مشـاهده شده ماسک هایي هستند که از چسـب التکس ساخته شده اند.
رنـگ  شـیري  مـاده اي  التکـس  چسـب 
اسـت بـا بـوي تنـد آمونیـاك کـه به صورت 
طبیعـي از شـیرة درخـت کائوچو به دسـت 
مصنوعـي  به صـورت  امـروزه  ولـي  مي آیـد 
در  باالیـي  مصـرف  و  مي شـود  سـاخته 
و پزشـکي و  بهداشـتي  صنعـت و مسـائل 
همچنیـن کارهـاي هنـري دارد. ایـن مـاده 
بـه دلیـل قابلیـت ارتجاعي خوبی کـه دارد، 
در تولیـدات تلویزیونـي و سـینمایي جایگاه 

ویـژه اي پیـدا کـرده اسـت.
تصویر 40
صورتك سينمایي
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تصویر 42
عروسك هاي متحرك سينمایي

تصویر 41
تکه سازي

تصویر 44
 تصویر بریدگي و سوختگي

تصویر 45 تصویر 43

جهـت بـه وجـود آوردن حجم هایـي کـه نشـان دهندة سـوختگي، بریدگـي، برآمدگـي، قطـع عضـو، کنـده 
شـدن تکهـای از گوشـت بدن، سـاخت اعضاي جدا شـدة بدن ومواردی از ایـن قبیل، بخشـی از کاربردهای 

التکـس در تولیـدات تلویزیونی و سـینمایی اسـت.

راه های تشخيص التكس با کيفيت 

براي تشخیص و تهیة التکس خوب و با کیفیت، راههای متعدی وجود دارد از جمله:
1- تهیة آن از فروشگاه هاي معتبر؛ 
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2- التکس هر چه سفیدتر باشد تازه تر است. زیرا به مرور زمان و در مجاورت هوا رنگ آن زرد مي شود. 
3- تشـخیص بـه وسـیله حـس بویایي. زیرا التکس با کیفیت، التکسـي اسـت کـه بوي آمونیاك بیشـتري بدهد. 
از آنجایـی کـه رقیـق کنندة التکس آب اسـت، بعضي افراد سـودجو با افـزودن آب اضافی بر آن، کیفیت چسـب 

را پاییـن آورده و وزن و حجـم آن را اضافـه مي کنند.

تصویر 49
التکس سفيد مناسب

تصویر 48
التکس فاسد

تصویر 47
التکس غير معتبر

تصویر 46
التکس مناسب

مراحل ساخت يك ماسك التكسي

پس از انتخاب و تهیة التکس مناسب اقدام به ساخت ماسک مورد نظر مي کنیم.
مواد و ابزار الزم:

1- التکس نیم کیلو در یک ظرف در دار دهانه گشاد؛
2- یک ماسک باند گچي که به وسیلة چسب و ِمل از داخل صاف شده باشد؛

3- قلم مو؛
4- مایع ظرفشویي؛

5- پودر تالک )همان پودر کودك(؛
6- سشوار؛

7- سمبادة پوست ساب.

حال به کمک تصاویر و با همراهي هنرآموز خود، یک ماسک التکسي بسازید.

ساخت عملي ماسك التكسی

ماسـک دیگري که با التکس سـاخته مي شـود پنبه التکس است.
در مورد چگونگي سـاخت ماسـک پنبه التکسـی تحقیق کرده و نتیجه را در کاس ارائه نمایید.
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- بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده و بـا راهنمایـی هنرآمـوز خـود و بـا توجـه بـه خصوصیـات یـک 
شـخصیت، ماسـکي از جنـس التکـس سـاخته و بـا رنگ هـاي اکرولیـک آن را رنگ آمیـزي کنید و در 

پایـان بـه نقـد و بررسـی کارهـاي یکدیگـر بپردازید.

فعالیت 
گروهی1

- چنـد نمونـه از عکس هایـي را کـه مربـوط بـه ماسـک هاي فیلم سـینمایي باشـند، با خـود به کاس 
بیاوریـد و بـا کمـک هنرآمـوز خود، دربـارة آن ها توضیـح دهید.

فعالیت 
گروهی2

تصویر 51تصویر 50
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
     هنرجویان در این واحد یادگیري ساخت انواع ماسک هاي گچي پاپیه ماشه و التکس را فرا مي گیرند. 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسک ساده با مواد مصرفي باند گچي- خمیر روزنامه - پاپیه ماشه و التکس بر مبناي چهره بدون شخصیت خاص

شاخص ها:
-  مهارت انتخاب مواد با توجه به ویژگي هاي گوناگون آن و تناسب با ماسک مورد نظر

- تهیة قالب باند گچي و ساخت ماسک
- ساخت ماسک به شیوة پاپیه ماشه )خمیر روزنامه(

- ساخت ماسک التکس از روي ماسک گچي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 120 دقیقه

مکان: استودیو یا کارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات: ابزار ساخت ماسک - نرم افزار طراحي

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی ساخت ماسك ساده

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               1انتخاب مواد و ابزار1

                2تهیه قالب با باند گچي2

                1ساخت ماسک با خمیر روزنامه3

1کار با التکس4

ــت  ــات زیس ــت، توجه ــی، بهداش ــی، ایمن ــای غیرفن ــتگی ه شایس
محیطــی و نگــرش: رعایــت ایمنــي در کار بــا چســب و توانایــي کار 
بــا ابــزار دفــع آتــش، صداقــت، خودبــاوري، دفــع مــواد زائد بــه روش 
صحیــح، جلوگیــري از اســراف و مصــرف بي رویــه چســب یــا مــواد 

)14 N( دیگــر، انتخــاب فنــاوري مناســب

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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ساخت ماسك شخصيت

برای ساخت ماسك شخصيت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـري بـا مفهوم ماسـک شـخصیت آشـنا شـده و مهـارت تهیه و سـاخت انواع 
ماسـک هـا بـر اسـاس نوع شـخصیت، فضـا ، تاریـخ، ژانر و دیگـر مولفه هـاي موثر را فـرا مي گیرند و مـي توانند 

بـراي چند شـخصیت ماسـک سـاخته و بـر روي آنها عملیـات روتـوش و ترمیم را انجـام دهند .

2

استاندارد عملکرد

ساخت ماسک شخصیت بر مبناي متن تعیین شده و هماهنگي با تهیه کننده
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راه های تشخيص التكس با کيفيت 

چگونه زمان و مکان را در متون نمایشـي تشـخیص دهیم؟
- چنـد متن نمایشـي را با کمـک هنرجویان درکاس مي خوانیم.

- آیـا همة این متون، داراي زمان و مکان خاصي هسـتند؟
- این اتفاق نمایشـي در کدام دورة تاریخي به وجود آمده اسـت؟

- چرا براي ما مهم اسـت که دورة اتفاق نمایشـي را بدانیم؟
تمامـي پرسـش هاي مطـرح شـده در ایـن رابطـه، قبـل از سـاخت ماسـک بایـد بررسـي شـده و جـواب 

مناسـب بـه آن هـا داده شـود.
هـر نمایـش ممکـن اسـت مربـوط به دوره هـای خاصـی از تاریخ ماننـد: دورة قبل از اسـام، بعـد ازپیروزی 

اسـام، قاجاریـه، صفویه، مغول و ... باشـد.
- دوره تاریخـي چه تأثیري بر نوع طراحي ماسـک مي گذارد؟

چنـد نمونـه صورت از اشـخاص متفـاوت که هرکـدام مربوط به دوره اي خاص هسـتند، بـه هنرجویان 
نشـان داده و آن هـا بـا توجـه بـه نشـانه هاي زمـان، مـکان و زیسـتگاه آن هـا، خصوصیـات افـراد را 

دهند. تشـخیص 

فعالیت 
کالسی

جايگاه شخصيت در متن 

براي یافتن و درك شـخصیت نمایشـي در متن به یک متن سـادة کودکانه دّقت کنید.
» یـک روز بزبـز قنـدي بـه بزغاله هایـش شـنگول و منگول و حبـة  انگور گفت کـه بچه ها؛ مـن براي آوردن 
سـبزه بیـرون مـي روم؛ در را بـه روي کسـي بـاز نکنید شـاید گـرگ به شـما حمله کنـد. مادر بیـرون رفت 

و بچه هـا شـروع بـه بـازي کردند گرگ آمـد و در زد ... «
بقّیه داسـتان را در کاس تعریف کنید. به کمک یکدیگر به پرسـش ها پاسـخ دهید.

قهرمان این قصه کیسـت؟
»قهرمـان« کسـي اسـت کـه بـا ماجـرا، تعـادل زندگـي اش به هـم خـورده و او پـس از درگیـري بـا ضـد 

برمي گردانـد. زندگـي اش،  بـه  را  تعـادل  قهرمـان، 
»ضد قهرمان« قصه کیسـت؟

شـخصیت دوم داستان کیست؟
»شخصیت دوم« کسي است که به شخصیت اول )قهرمان( کمک مي کند تا زندگی اش به تعادل برگردد.
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- هـر کـدام از هنرجویان، داسـتاني را انتخاب کرده و شـخصیت قهرمان و ضد قهرمان آن را مشـخص 
و در مـورد ایـن دو، توضیح دهند.

فعالیت 
گروهی

حاالت رواني شخصيت

توانايي جداسازي شخصيت هاي متن نمايش برمبناي ژانر

هر متن نمایشی دارای ژانر خاصی میباشد که این ژانر می تواند غمگین، عاطفی، تاریخی و ... باشد.
هـر هنرجـو یـک متـن نمایشـي را انتخاب کند. سـپس با توجه به برداشـت هاي شـخصي خود از شـخصیت هاي 

نمایـش، شـخصیتي را خلـق نمـوده و در کاس مورد بحث و بررسـی قرار دهد.
حـال بـا توجـه بـه شـخصیت خلـق شـده، هـر یـک از هنرجویان یک نـوع شـخصیت را کـه به شـخصیت آن ها 

نزدیکتـر اسـت، شناسـایي کنند.
هنرجویـان مي تواننـد از شـخصیت هاي سـینمایي، اجتماعـي، فرهنگـي، حیوانـي و نیز شـخصیت هاي سیاسـي 

دنیـا اسـتفاده کنند.

هـر انسـاني بـا توجـه بـه ویژگـی هـای روحـی و روانـی خـود، صاحـب رفتارهـا و خصوصیاتي اسـت. بـر همین 
اسـاس انسـان ها بـه خـوش خلق، بدخلق، مهربان، خشـن و ... تقسـیم میشـوند. هر یـک از ایـن خصوصیات نیز 

در چهـرة افـراد تأثیـر مي گـذارد کـه مي توانـد به سـاخت ماسـک بـه ما کمـک کند.

فعالیت 
- حال به تصاویر زیر نگاه کنید و در یک کام خصوصیات دروني هر یک را بنویسید.کارگاهی

تصویر 4تصویر 3 تصویر 2 تصویر 1

                  ..............................                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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فعالیت 
- چهـار نمونـه عکـس چهـره از روزنامه هـا پیـدا کـرده و از آن ها کپي بگیرید، سـپس در مـورد خصوصیات کارگاهی

درونـي آن هـا بـا یکدیگر بحـث و گفتوگو کنید.

توانايي طراحي ماسك با توجه به شخصيت

فعالیت 
- انواع فرم های ابرو، چشم، بینی، دهان، گوش، چهره و مو را بکشید.کارگاهی

اینک شما یک مجموعه از جزئیات گوناگون چهره دارید.
شـخصیتي را در نظـر بگیریـد؛ این شـخصیت مي تواند بر گرفته از یک داسـتان، زندگینامـه، حادثه اي 
در روزنامـه یـا نقـش گرفتـه در ذهنیـت هنرجـو باشـد. پس از آنکه شـخصیت مشـخص شـد، مراحل 

زیر را انجـام دهید:

1- سن، رنگ پوست و محل تولد )جفرافیاي انساني( شخصیت مورد نظر را مشخص کنید.
2- آیـا ایـن شـخصیت داراي خصوصیـات خـاص فیزیکـي اسـت؟ مثـًا چشـم او در اثـر یـک حادثـه 
نابینـا شـده یـا یـک ابروی او سـوخته شـده، یـا در دوران دفـاع مقدس یک پا و یک دسـت خـود را از 

دسـت داده اسـت و ... .
3- خصوصیـات درونـي او چگونـه اسـت؟ مثًا آیا انسـاني بي احسـاس اسـت یـا خون گـرم؟ مهربان و 

خـوش اخاق اسـت یا خشـن و بداخـاق؟ و ... .
4- بـا اسـتفاده از فرم هایـي کـه کشـیدهاید یـک فـرم چهـره و مـو بـراي او انتخـاب کنیـد. حـال 
مي توانیـد براسـاس خصوصیـات فیزیکي و رواني شـخصیت، از فرمهـای دیگر در چهره اسـتفاده کنید 

تـا بـه طراحـي صحیـح و کامل از شـخصیت برسـید.
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انواع مواد و ابزار در ساخت ماسك

ابـزار زیـر را بـه دّقـت نگاه کنیـد. دور هر کـدام از ابزاري را که فکر مي کنید در سـاخت ماسـک بـه کار مي روند، 
خط بکشـید و مورد اسـتفادة آن را توضیح دهید.

تصویر 5
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بـا توجـه بـه تصویـر زیـر به نظر شـما کدامیـک از این مواد در سـاخت ماسـک کاربـرد دارد. آن  مـواد را عامت 
زده و دربـارة خصوصیـات آنهـا توضیح دهید.

تصویر 6
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حال به تصاویر زیر خوب نگاه کنید. آیا مي توانید مشخص کنید این ماسک ها از چه موادي ساخته شده اند؟

تصویر 9

تصویر 12

تصویر 8 تصویر 7

تصویر 11 تصویر 10

فعالیت 
- دربارة ویژگي هاي موادی که از ساخت ماسکهای فوق از آنها  استفاده شده است،تحقیق کنید.کارگاهی

                  ..............................                   ..............................                   ..............................

                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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ساخت و تهية ماسك

ماسـک ها از جنسـهای متفاوتـي سـاخته مي شـوند. در قبایـل اولیـة آفریقایي، سـاخت ماسـک برگرفته شـده از 
مـواد طبیعـي همچـون چـوب، صـدف، اسـتخوان حیوانات و مواد رنگـي طبیعي بوده اسـت؛ امـا در دورة کنونی 

از مـواد غیـر طبیعـي همچـون پاسـتیک ها، فوم ها و چسـب ها اسـتفاده مي شـود.
بـه ایـن چنـد ماسـک نـگاه کـرده و از نزدیـک آن هـا را لمـس کنید. بـه نظر شـما این ماسـک ها از چـه موادي 

سـاخته شـده اند؟ دالیـل خـود را بـراي دیگـر هنرجویان مطـرح کنید.
بـه کمـک اینترنـت، تصاویر ماسـک هایي را بـا جنس هاي متفاوت پیـدا کرده و بـه کاس بیاورید. آیـا مي توانید 

از روي عکـس، جنس آن هـا را حدس بزنید؟

عوامی تأثيرگذار در ساخت ماسك

براي ساخت هرماسک عوامل زیادی تأثیرگذار است که باید آنها را شناخت. این عوامل عبارت اند از:

1- شـناخت از متـن و شـخصیت هاي موجـود در آن مثـًا ماسـک بـرای چـه شـخصیتی و بـا چـه ویژگیهایـی 
سـاخته مي شـود؟

2- آگاهی از نوع کاربرد ماسک مثًا اجرا براي نمایش تلویزیونی است یا سینما؟
3- فاصلـة بیننـده و بازیگـر در اجـرا چـه انـدازه اسـت؟ )اگـر ماسـک برای اجـرا در سـینما و یا تلویزیون باشـد 

متفـاوت خواهـد بود(.
4- نوع مواد در دسترس.

فعالیت 
- بـا توجـه بـه موارد مطرح شـده، شـخصیت اصلي یک نمایش را مشـخص کنید و بهترین شـیوة سـاخت کارگاهی

ماسـک را بـراي آن انتخـاب نموده و دالیل خود را بنویسـید.

انتخاب مواد و شيوة ساخت براساس شخصيت

بـراي سـاخت یـک ماسـک بهتـر آن اسـت کـه بـا ماسـک هاي سـاده شـروع کنیم. بـا کمـي خاقیـت مي توان 
بهتریـن کیفیـت سـاخت را بـا سـاده ترین مـواد و ابـزار به وجـود آورد. بـا خاقیـت خود یک ماسـک شـخصیت 
نمایشـي اسـت طراحـي کـرده و دربـاره سـاخت آن توضیحـات کامـل را بنویسـید. )در صـورت امـکان از برنامة 

پاورپوینـت اسـتفاده کنید(.
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برنامه ريزي براي ساخت ماسك

هـر کاري، زمانـي بـه سـرانجام مي رسـد کـه طبـق برنامه ریـزي و زمان بندي صحیـح انجـام گیـرد. برنامهریزی 
نـه تنهـا از اتـاف وقـت جلوگیـري مي کنـد، بلکـه از لحاظ اقتصـادي نیـز مي تواند به صرفه باشـد. بایـد در نظر 
داشـت کـه ایـن برنامه ریـزي بـه صـورت جدول مکتـوب انجـام شـده و در اختیار گـروه قـرار گیرد. بـا توجه به 

متـن انتخـاب شـده یـک زماني فرضـي براي سـاخت آن تعییـن کرده  و جـدول آن را رسـم کنید.

هر هنرجو اطاعات ماسک خود را در جدول قرار دهد.
در صورت لزوم، هنرجویان میتوانند موارد دیگری را به جدول اضافه نمایند.

نام و نام خانوادگي 

سازنده

زمان شروع ساخت ماسك ها                                      

ماسك                                   

زمان پایان 

ساخت ماسك

توضيحات
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فصل 4    ساخت ماسک

توانايي ساخت ماسك برمبناي شخصيت

بـا توجـه بـه مطالـب ارائه شـده جهـت افزایش مهارت هنرجویان در سـاخت ماسـک بـر مبنای شـخصیت متن، 
الزم اسـت متنـي را آمـاده کرده و شـخصیت هاي آن را تعیین کنیم. براسـاس پردازش شـخصیت، ماسـک مورد 
نظـر  را طراحـي و بـا بررسـي و مبادلـة افـکار، طرح نهایـي را آماده و شـروع به سـاخت مي کنیم. جهت سـاخت 

و تکمیـل نهایـي و رنگ آمیـزي ماسـک باید به جـدول زمان بندي توّجه داشـته باشـیم.

ترميم و رتوش نهايي ماسك 

در بعضـي از متن هـا بـه علـت آنکـه اجـرای نمایش به درازا مي کشـد، الزم اسـت که ماسـک های مورد اسـتفاده 
در فاصلـة دو اجـرا، بازنگـري و رتـوش شـوند؛ زیـرا ماسـک بـه علت آنکه بـر روي صورت قـرار مي گیـرد، در اثر 
تمـاس بـا عـرق صـورت بازیگـر و یـا در زمـان حمل و نقـل بر اثر فشـار و یـا ضربه، ممکن اسـت آسـیب ببیند. 
البتـه در مـوارد کار حرفـه اي بهتر آن اسـت که براي هر ماسـک یک جعبه سـاخته شـود تا از وارد شـدن برخی 

صدمـات به آن جلوگیري شـود.



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجو در این واحد یادگیري پس از آگاهي از ویژگي هاي متن و شخصیت هاي آن و با انتخاب مواد و تجهیزات الزم براي نمایش هاي تلویزیوني ماسک مي سازد.

 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسک شخصیت بر مبناي متن تعیین شده و هماهنگي با تهیه کننده

شاخص ها:
-  خوانش متن و تعیین جایگاه شخصیت از نظر فضا، تاریخ، ژانر و مانند آن

-  طراحي شخصیت نمایشي براي اجراي ماسک
-  انتخاب مواد و ساختن ماسک به شیوة مورد نظر تهیه کنندة برنامه تلویزیوني و ترمیم و رتوش نهایي آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 120 دقیقه

مکان:استودیو یا کارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات:  نرم افزار طراحي - چهره

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی ساخت ماسك شخصيت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               1خوانش متن1

                2طراحي ماسک2

                1انتخاب مواد و تجهیزات3

2ساخت ماسک نمایشي بر مبناي شخصیت متن4

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی 
ــع  ــن در کارگاه ، دف ــاس ایم ــک و لب ــک، ماس ــتفاده از عین ــرش: اس و نگ
مــواد زائــد بــه روش صحیــح - جلوگیــري از مصــرف بــي رویــه مــواد بــه 

)  15N( ــودن خصــوص چســب، اجتماعــي ب

2

*میانگین نمرات 

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.


