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 1399-1398رشته:  نقاشی   ترم: چهارم     سال تحصیلی: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 ماندانا سپاسی                               نام خانوادگی مدرس: و  نام     حجم سازی       نام درس:  
 09122145708            تلفن همراه مدرس:       sepasi.mandana@gmail.comمدرس:      emailآدرس 

 پنجم       چهارم          سوم       دوم   ول  امربوط به هفته:   حجم سازی       جزوه درس:
textدارد :   دارد ن                  voice:        دارد      ندارد    power point:     دارد      ندارد 

 09382780052تلفن همراه مدیر گروه :  

 

 

 قسمت سوم نقش برجسته و حجم سازی 

 : دینکاتی که قبل از شروع نقش برجسته باید به آن توجه کن

کیفیت ِگل روی حالت دهی راحت تر    .داردانواع مختلفی از گل های سفالگری با کیفیت های مختلفی وجود  

به شما توصیه می کنم قبل زیر  بنابراین با توجه به نکات .و نیز دیر ترک خوردن کار تاثیر بسیاری دارد

از شروع کار نقش برجسته، خاک رس مورد نظر خود را شناسایی کرده و بهترین خاک رس را انتخاب 

 ود دارد(. ) در کارگاه دانشکده گل مناسب وج .کنید

 از اولین اثر هنری نقش برجسته خود کجا استفاده کنیم؟

اگر شما قصد ساختن   .هنر ساخت تابلوهای نقش برجسته به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد

خود را دارید بهتر است به جهت قرارگیری آن در  یا دفتر کار  یک نقش برجسته برای استفاده در منزل

قطعا اولین کار نقش برجسته بهترین کار نخواهد بود، ولی با ارزش ترین کار  .توجه داشته باشیدمنزل 

محل مورد بهتر این است که زاویه هایی را که بیشتر در معرض دید در  .خواهد بود، چون کار اول است

 .و اجرا کنیم و اثر هنری خود را برای آن ناحیه طراحی درا مورد توجه بیشتری قرار دهی نظرشماست 

 :جا به بیان چند نکته مهم در رابطه با شروع نقش برجسته می پردازیم در این

  : پیش بینی طرح نهایی نقش برجسته

 قبل از شروع نقش برجسته همواره بهتر است یک ایده کلی و مشخص از طرح نهایی را در نظر -1
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 .داشته باشید 

 .را در نظر بگیریداندازه ابعاد را مشخص کنید و نسبت طول ها  -2

 : تست رطوبت الزم برای انجام نقش برجسته

 .ایجاد نقش برجسته با استفاده از خاک رس با رطوبت کم تر کمی مشکل است -

 .بنابراین قبل از شروع کار باید بررسی کنید که خاک رس به اندازه کافی مرطوب باشد -

 در نهایت استوانه مورد نظر را   برای این کار، با استفاده از خاک رس یک رول ایجاد کنید و -

 . خم کنید           

 .اگر رطوبت خاک کافی باشد در این حالت استوانه خم شده ترک برنمی دارد -

 .اگر استوانه ترک برداشت باید کمی آب به گل خود اضافه کنید -

 : اجتناب از بیرون زدن اشکال نقش برجسته

میله های برنجی، سیم   از پایه های فلزی استفاده کنید؛شما می توانید برای پشتیبانی از سفال خود 

 .آلومینیوم و دیگر مواد قوی تر می تواند برای این منظور استفاده شود

 

نقاشی برجسته سفالی به دلیل رنگ پذیری و استقامت در برابر شرایط اقلیمی رایج ترین نوع نقاشی برجسته  

 رود. به شمار می
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برای ساخت اشکال و احجام با رس و سفال کاری هر چند کوچک اجرا نکرده باشد  هیچ هنرمندی نیست که  

. دانشجویان ،هنرجویان، معماران ، یک به حد توان و تبحر خود آثاری را به گل رس بوجود آوردند و با  

 این مواد به خوبی آشنا هستند. 

ناسب قابل ارسال به تمام نقاط جهان برخی از آثار نقش برجسته و سفالی بطور پرتابل در بسته بندی های م  

می باشد. خریداران میتوانند اجزای مربوطه را مطابق نقشه در محل مونتاژ کرده و اثر برجسته سفالی را  

 بر دیوار متصل نمایند. 

نقوش باستانی وهنری، کتیبه و خلق اثار ابتدایی بشر بهره  توان برای اجرای نقش برجسته، از سفال می

فرهنگی و    ،اماکن ای نقش برجسته، آثار سفالی در منازل ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاریبا اجر . برد

 گردشگری .هتل ها و سالن های اجتماعات،میتوان فضاهای چشم نوازی ایجاد کرد.
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