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 اکسپرسیون رنگ

گذارند. برای مثال رنگ آبی تیره دریاها و میها تاثیر بسیار عمیقی بر اعصاب و حاالت روانی ما رنگ

گر با همان آییم اما اکنند و به وجد میکوهستان هایی که در فاصله دور قرار دارند، ما را فریفته خود می

آید. و یا بازتاب همان آبی بر روی روح و هراس انگیز به نظر میرنگ آبی اتاق را رنگ کنیم مرموز و بی

دارد  فعال و جانبخشاثری  رنگ آبی آسمان آفتابیرساند. چون مُرده بنظر میرا رنگ پریده و همپوست، آن

برد و دلتنگی و رُکود را با حالتی آرام بجا را از بین می در حالی که رنگ آبی مهتابی با اثری آرام مقاومت

تاثیر و یا بالعکس همانگونه که مشاهده کردید بکارگیری رنگ ها در جایگاه مناسب بیشترین  گذارد.می

تاثیر معکوس دارد، پس انتخاب جایگاه مناسب با توجه به خواستارهای اداراکی و احساسی منطبق با آن 

  جایگاه اهمیت بسزایی دارد.

مایه ها را به تنهایی و دقت توانند درجات رنگتر هستند میتر و نکته بینکسانی که به رنگ ها حساس

ی رنگارنگ یروهای همپایه)از یک طیف یا درجه رنگی( را در تصآنکه به شی توجه کنند رنگببینند و بی

پس هر کسی از وسیقی ندارد آنچنان آسان نیست(. بشناسند )همچنان که درک موسیقی برای کسی که شم م

عالوه براین  کند.بیند و بسته به میزان آشنایی و حساسیت خود آن را ارزیابی میدیدگاه خود رنگ را می

نگ را خوشایند بودن یا نبودن آن درنظر بگیریم و آن را معیاری درست نیست معیار سنجش و صحت ر

معتبر و نافذ بدانیم. اگر پایه و اساس قضاوت را بر تناسبات و روابط نسبت های رنگی بگذاریم و مقام هر 

 ها تعیین کنیم راه سودمندی پیش گرفته ایم.موعه رنگگ را با درنظر گرفتن رنگ مجاور یا مجرن
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Figure 1 elly-simmons-mondrian-1994 

 نهاییپروژه 

 های منتخب شمابازآفرینی اثر هنری با رنگ

شناخته شده از یک هنرمند  خواهیم تا یک اثرز شما می، ا2در پروژه نهایی برای مبانی هنرهای تجسمی

نقاش معروف را انتخاب کرده و پس از تایید اثر توسط مربی خود، آن را به شیوه دلخواه خود و البته 

 د خلق کنید.زانگیرخواهید اثر به لحاظ ادراکی و احساسی در مخاطب بمتناسب با اثر در دریافتی که می

توسط شما این است اثری انتخاب کنید که کمترین میزان سایه روشن را نکته بسیار مهم در انتخاب اثر 

ند اثری آبستره و انتزاعی و توااثر می ینرا رنگ های تخت تشکیل بدهند. اداشته باشد و بیشتر فضاهای آن 

دهند همچون هنری ماتیس، یا از هنرمندان فیگوراتیو که بیشتر سطح کاری آنها را سطوح تخت تشکیل می

در ذیل چند نمونه اثر نقاشی  توانید از مربی خود کمک بگیرید.پیکاسو،... شامل شود. در این انتخاب می

مناسب همراه با نام هنرمند بصورت زیرنویس عکس آمده که براحتی با جست و جوی اینترنتی آن اثر یا 

  نمونه های مشابه قابل دسترسی است.
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Figure 2Henri Matisse 

 

Figure 3 گوستاو کلیمنت  /gustav-klimt The Tree of Life  


