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 و حجم لگن شکل چیلیک مانند قفسه سینه

شکل چیلیک مانند قفسه سینه به گروه اشکال تخم مرغی )کروی، بیضی و توپ مانند( تعلق دارد و از 

. شودهای بدن است که از جلو سطح آن منحنی از باال به پایین شیب دارد و کمی کوچک میبزرگترین فرم

جهت شیب آن مخالف سینه بوده و از باال کوچک  قسمت پایین تنه )حجم باسن( شکل یک جعبه را دارد که

نمونه های آن در تصویر آمده  شود.می یا پهن است و به پایین جعبه که همان پایین انتهایی باسن است بزرگ

حجم باسن بعد از قفسه سینه بزرگترین حجم بدن است. این حجم توسط عضالت کمر به قفسه سینه  است.

گیرند: چلیک سینه رو به عقب دن ایستاده و عادی دو حجم تنه عکس جهت همدیگر قرار میدر ب چسبد.می

 نمایاند.گیرند و جلو سینه خود را به ما میخم شده و شانه ها کمی عقب تر قرار می
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یستاده و از پشت دهیم: یک باالتنه احاال فرم ترکیبی ساده شده باالتنه را از دو جهت مورد مطالعه قرار می

بوسیله  Bو حجم لگن  A)چپ( و یک باالتنه نشسته از جلو )راست(. در این دو تصویر چلیک بزرگ سینه 

 آورند.شوندو منطقه ای کامال قابل انعطاف بوجود میبهم وصل می Cعضالت کمر 

   

شماری را حاالت بیتوانیم حرکات و کنیم میوقتی با حجم های باالتنه بصورت تفکیک شده ازهم کار می

دهد تا زویا و جا و چگونگی اتصال فرمهای طراحی کنیم. مزیت مشخص کردن سطوح اصلی به ما امکان می

فرعی را بوضوح ببینیم. نمونه های حرکتی دیگری در تصاویر بعدی قرار گرفته است . در این بخش ما عمدا 

نها را همانند اشیا در فضا نشان دهیم. این بدان تالش میکنیم با قرار دادن فرمهای بدن در احجام مختلف آ

معنی است که تالش میکنیم این فرم ها را نه بصورت دوبعدی که بصورت سه بعدی درک کنید تا بدن شکلی 

تخت و سایه وار به خود نگیرد، الزم به ذکر است این شیوه آموزش فیگور از جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه 

دهد تا بدن را خالقانه جز به جز درک بدن بصورت حجم به نقاش این امکان را مید. باشهای بن هوگارت می

شکل زیر جهات متضاد و  مجموعه بدنهای کشیده شده در بر طبق میل خود و حرکت فیگور رسم کند. در

ستفاده شده است. کنید که برای ترسیم آنها از خط منحنی مرکزی اغیرمتضاد دو قسمت باالتنه را مشاهده می

اضافه شده تا نشان بدهد باالتنه فرمی است که در درجه اول اهمیت قرار دارد و  به تنه پاها، دستها و سر اینجا

   حاکم بر سایز بخش های بدن است.
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 تمرین:

پس از مطالعه کامل این جزوه بارها و بارها به تصاویر ترسیم شده در آن باز گردید و فراموش نکنید مطالعه 

ری آموخته اید ابتدا به کپی بردا تاکنوناز جلسه اول دقیق تصویر خود اهمیت بسزایی دارد. با توجه به آنچه 

عکس های این جزوه بپردازید. کپی دقیق بصورتی که تالش کنید فیگور خود را  حداقل سه عدد از فیگورهای

شاید در این  ،نزدیک به فیگور ترسیم شده با رعایت نکات تناسبات فیگور ترسیم کنید اهمیت بسزایی دارد

و  طراحی چندباره از یک فیگور بشوید. نتیجه بهتر در طراحی همیشه از پرکاریمسیر چندین بار مجبور به 

 آید.تمرین و تمرین و ممارست بدست می

 موفق باشید

 


