
                                                                                                   

 

  8933 -8931 ..ترم:......سال تحصیلی:روابط عمومی. :رشته کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 .........شیما گلچین....... نام ونام خانوادگی مدرس:.هنر و رسانهنام درس:..
 .43866918130مدرس:......................................................تلفن همراه مدرس:.emailآدرس 

      تمهش............. مربوط به هفته  :  هنر و رسانهجزوه درس:..........
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 43860441164تلفن همراه مدیر گروه : 
                                   

 

 بسمه تعالی

 

 

 

  

 طراح صحنه :
را برای القای یک اثر نمایشی آماده می کند تا یک درام بهتر اتفاا    شرایط عینی()صحنه کسی است که  طراح

طراح لباا  ، رناد دکاور ، رناد      ، بیفتد و تاثیر بیشتری بر روی بیننده بگذارد.این تاثیر بوسیله طراحی دکور

 لبا ، نور و شامل کلیه امکانات است که در اختیار کارگردان گذاشته می شود.

طراح صحنه نه فقط زیبا سازی فضای نمایش را ایجاد می کند، بلکه کار اصلی اش تحلیل  فضلای نمایالنامه اسل با  بلا      

 کمک رسانی می کندببه نوعی به معنای نمایش  موضوعایجاد فضای مکانی برای یک 

 طراحی صحنه :
و تبدیل فضای غیر مرئی و متن نمایشی به شکل دیداری روی صاحنه را طراحای    فضاسازی برای یک نمایش

 صحنه می نامیم.

طراحی صحنه یعنی فضاسازی برای یک نمایش که در آن فضای فیزیکی سلح    حجلو  بب  فضلای احیاسلی بوسلیله      

 برنگ   نور صحنه خلق می شود

طراحی صلحنه ایجلاد   خللق فضاس بفضلایی نمبلون بلا سلبک   شلیو  اارایلی نملایش، نماننلگ بلا مل   ملورد ن لر                

 کارگردان   م ناسب با زمان   مکان  قوع داس انب

فضای فیزیکی به کمک نور و رند القا شده و در نهایت با لبا  و گریم و لوازم صاحنه و   ، در طراحی صحنه

 موسیقی کامل می شود.

 آن بوده است.طراحی صحنه از بدو پیدایش نمایش ، یکی از عوامل و عناصر اصلی 
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صحنه تئاتر در عصر خود به تنهایی و یا با کمک اندکی از ابتدا تاا   وقتی چند هزار سال پیش در یونان باستان؛

شتند.حتی یک نفر ممکن بود به تنهایی انتها انجام می شد، کارگردان و طراح صحنه به معنی امروزی وجود ندا

هم طراحی و هم کارگردانی و هم بازیگری انجام می داد...و برای هر نقشی تنها از یاک ماساک اساتفاده مای     

 نمود و جابجایی کوتاهی انجام می شد..

ه این وضعیت در طول تاریخ کم و بیش ادامه داشت، تا اینکه در نمایش قرون وسطایی تحولی تاازه در عرصا  

اجرا می  (کارنوالیطراحی صحنه تئاتر به وجود آورد. این نمایش ها که در قالب اجرای صحنه ای و خیابانی )

شدند، شکل بدیعی از صحنه پردازی بوجود آوردند. نمایش های قرون وسطایی کاه بار مبناای داساتان هاا و      

شادند.تنو  در طراحای صاحنه     در داخل و یا خارج کلیساها اجارا مای  ،  روایت های مذهبی نوشته می شدند

مشتمل بر صحنه های بهشت و دوزخ همراه با جلوه های ویژه جذاب و تاثیر گذار برای خود جایگاه مساتقلی  

در یک مجموعه نمایش پیدا کرد و جزء الینفک آن شد.بطوری که امروزه بعید اسات نمایشای بادون داشاتن     

 طراحی صحنه به روی صحنه برود.

دیبر نقاش صحنه نیی ند تا صحنه ای خیالی   ر یایی بلرای تااترنلای تالرییاتی طبقله اشلرا       طراحان صحنه امر ز 

 نقاشی کنندببلکه معمارانی نی ند آشنا به تکنولوژی ر ی صحنه که در پی ایجاد فضا   او نمایش نی ندب

یی ، بلکه ند ، نر چه امر ز  ند  طراح صحنه بر انبیخ   تحیی    تاویق تماشاچی برای دیدن یک معماری زیبا ن

 بیا ر نزدیک کردن فضای صحنه به حال   نوای نمایش اس ب

 طراحی صحنه فضاسازی یک نمایش   تبدی  فضای غیر مرئی م   نمایای به شک  دیداری ر ی صحنه را گویندب

ن لر  طراحی صلحنه ایجلاد   خللق فضاس بفضلایی نمبلون بلا سلبک   شلیو  االرای نملایش ، نماننلگ بلا مل   ملورد               

بله کملک     فضای احیاسی فضای فیزیکی  ، کارگردان   م ناسب با زمان   مکان  قوع داس ان اس ب در طراحی صحنه

 رنگ   نور القا شد    در نهای  با لباس   گریو   لوازم صحنه   موسیقی کام  می شودب

قرار می گیرد.بارای  بیننده دید به همراه عناصری که در آن وجود دارد و در هر نما جلوی  مکانی است،صحنه 

 مثال اتاقی که مذاکره ای مهم در آن، در حال انجام است یا خیابانی که دو نفر در حال عبور از آن هستند.

خود دارای کانش هاای روایتای     ،فعال یصحنه صرفا محلی برای انجام کنشی نمی باشد،بلکه می تواند بصورت

برای مثال نماایی کاه از یاک خیاباان دراز و بادون های        شود و بیننده را به خوبی در فضای فیلم درگیر کند.)

رهگذر یا جنبشی نشان داده می شود، به گونه ای حس تلخی که می تواند برگرفته از تنهایی، گذشت زماان و  

 (می کند.به پایان رسیدن یک دوران باشد را منتقل 

 



                                                                                                   

 

 

یک اتا ، خیابان، داخل هواپیما عناصر بسیاری می توانند در صحنه تاثیر گذار باشند برای مثال : مکان صحنه )

رنگهاایی   (تابلو، عکس، مبلماان و... اشیایی که در صحنه وجود دارند) ، شخصیت های موجود در صحنه (و...

ر به تنهایی ، با توجه به مکانی که در آن قرار گرفته که در صحنه مورد نظر استفاده شده و هر یک از این عناص

 و... معانی خاصی را می توانند القاء کنند. (در مورد بازیگران و اشیاءاند )

کارگردان عالوه بر آنکه باید به عناصر موجود در یک صحنه توجه کامل داشته باشد، باید به مکان قرار گیاری  

یکدیگر و ارتباط آنها با مضمون و ماجرای فیلم بطور کلی، ترکیاب صاحنه   آنها و ارتباط بین اجزای صحنه با 

مصاطل  اسات  یکای از وفاایم مهام       «کمپوزسایون »هم توجه داشته باشد.این همان چیزی است . که با نام 

که در ادامه جلسات در قسمت مربوط باه کاارگردانی ایان    هنری اوست.) ذو  وکارگردان و برگرفته از دانش 

 (قرار خواهد گرفت.. سیررد برموضو  مو

 طراحی دکور :

 (1891-1899)،(George Melies)فرانسوی، توسط ژرژ ملیس در استودیو، نخستین بار  دکورسازی و خلق صحنه

که در فضای طبیعی گرفت، به ساختن فیلم های تخیلای در اساتودیوی   ملیس بعد از چند فیلمی صورت گرفت. 

که بر امکان باز بودن دست کاارگردان بارای کنتارل بار     خود روی آورد. به عبارت دیگر او نخستین کسی بود 

 صحنه، در استودیو آگاهی یافت.

ازء تخصصی تری  حرفه نا در سلینما نیل ندبدکورنا کله عموملا در ابعلاد کوچلک تلر   بلا         طراحی   ساخ  دکور 

برای مثال فیلمهای ترسناک مصال  سبک ساخ ه می شوند باید بحور کام  فضای مورد ن ر را به تماشاگر من ق  کننلدب 

حتی در حد یک )عموما دارای دکورهای داخلی و فیلمهای تاریخی دارای دکورهای هم داخلی و هم خارجی 

هستند.کارگردان موفم است به این گروه اطالعات الزم را بدهد و از آنها بخواهد تا حد ممکن آنچه را  (شهر

که در ذهن دارد، با ابزار و مصالحی که در اختیار دارند بپرورانند.همچنین او باید در هنگام فیلمبرداری، یاا در  

 روش های مختلم عیوب این گونه صحنه ها را بپوشانند.هنگام چاپ و تدوین از متخصصین بخواهد با 

 ادامه محالب   نمونه سواالت در الیه بعدیبب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


