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  1399 -1398 سال تحصیلی:اول      ترم:.نقاشی          :رشته کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 سپیده وزیری نام ونام خانوادگی مدرس:               نقاشیتکنیک های نام درس: 
 تلفن همراه مدرس:................................ sepidehvaziri85@gmail.com      : مدرس:emailآدرس 

   هشتممربوط به هفته  :                نقاشیتکنیک های جزوه درس: 
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................
                                   

 تعریف آبرنگ

 آبرنگ یکی از مدیوم های نقاشی است یا به صورت ساده تر رنگ هایی هستند که با آب ترکیب و بر روی
کاغذ استفاده می شوند.) آب و رنگ ( این رنگ ها به دلیل داشتن جلوه های چشمگیر و زیبای عمق که از 
رنگابه های ظریفش به دست می آید و همچنین سهولت در حمل و نقل و نیاز به ابزار بسیار کم ) یک جعبه 

رنگ دیگری مورد استفاده  رنگ، قلم مو و یک صفحه کاغذ( ،باعث شده امروزه در سراسر جهان بیش از هر

  .باشد

 تاریخچه نقاشی آبرنگ

همانطور که می دانید هر هنری دارای پیشینه قدیمی است که مربوط به سالیان بسیار دور می باشد، از این 
آبرنگ نیز مربوط به دوران کهن است که این نتیجه با توجه به نقاشی های درون غار اروپایی رو هنر نقاشی با 

پله لیتیک و نگارنوشت های مصریان به دست آمده است. که در کل می توان تاریخ بهره مندی از این رنگ 
ماده را به دوران رنسانس ارتباط داد که از آن 

 .زمان شروع و تاکنون ادامه دارد

اگر بخواهیم به صورت دقیق شروع حال 
کننده نقاشی با آبرنگ را معرفی کنیم می 
توان گفت آلبرشت دورر )نقاش آلمانی 

اولین کسی است که اوایل ( ۱۵۲۸-۱۴۷۱
سده شانزدهم از آبرنگ برای مطالعاتش در 
زمینه حیوانات و مناظر بهره گرفت اما به دلیل 
استفاده نادر از این رنگ ماده کسی توجه 
چندانی به استفاده از آبرنگ در کار خود 

میالدی ترنر به  ۱۹نپرداخت تا اینکه در سده 

 .عنوان اولین هوادار آبرنگ مدرن مطرح شد
 

 تکنیک آبرنگ/۱۵0۲برشت دورر/لاثر آ /خرگوش
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 آبرنگ و گواش روی کاغذ/۱۵03/برشت دوررلبوته بزرگ علف/ اثر آ 

  

بعد از فراز و نشیب هایی در زمینه تاریخچه آبرنگ در 
دوتن از افراد معروف به نام های ویلیام  ۱۸3۲سال 

به آبرنگ  وینزور و هنری نیوتن با ابداعی جدید موسوم
مرطوب به کار پرداختند و باعث تولید رنگ های 

 .قرصی شدند
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 انواع آبرنگ

آبرنگ ها همانند دیگر مواد هنری از نظر نحوه استفاده به سه دسته آبرنگ های خشک، مایع و مرطوب 

 .تقسیم بندی می شوند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند

یکی از پراستفاده ترین نمونه آبرنگ هاست که توسط  : برنگهای قرصی و بلوکی )انواع خشک(آ *

 قرصی های رنگ کرد، اشاره موارد این به توان می آن دالیل از که باشد می استفاده  هنرمندان بسیاری مورد
ان در یک جعبه کوچک تو می را بسیاری رنگهای تعداد زیرا باشند می آل ایده سفر زمان در استفاده برای

جای داد بدون اینکه آسیبی به رنگها وارد شود، همچنین برای کنترل رنگ در زمان استفاده مناسب می باشند 
که به راحتی می توان میزان رنگ مورد نظر را کاهش یا افزایش داد. پس در حالت کلی ویژگی های 

با  کنترل قدرت رنگ و تعداد زیاد طیف رنگی و حمل آسان آنها را می توان آبرنگهای قرصی و بلوکی بارز

 .انها را نام برد

آبرنگهای تیوپی مناسب برای  : آبرنگهای مرطوب )گواش( و آبرنگهای تیوپی )مرطوب( **

نقاشان و هنرمندانی است که به صورت مدام کار می کنند و نیاز به حجم زیادی از رنگ ها دارند زیرا رنگابه 
های رنگ های تیوپی نسبت به رنگهای قرصی پررنگ تر هستند و با سرعت بیشتری ساخته می شوند. پس 

یشتری،به دلیل حجم زیاد، رنگدانه بیشتر و سرعت ساخت در مجموع می توان گفت رنگ تیوپی طرفداران ب

آبرنگ  بیشتر دارد. گواش نیز که یک نوع
به حساب می آید در این دسته قرار  مات

می گیرد و تفاوت گواش و رنگ تیوپی این 
است که گواش در داخل ظرف شیشه ای 
نگهداری می شود که به دلیل قرار گرفتن 

د اما در معرض هوا زودتر خشک می شو
آبرنگ تیوپی کمتر در معرض هوا و نور می 

 تیوپی  باشد که همین امر استفاده از رنگ

 .دهد می افزایش گواش به نسبت را
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دن با آبرنگ چه از نوع تیوپی و یا قرص مستلزم داشتن مهارت زیاد در کنترل این ابزار می باشد رکار ک
اند  ن دوستانی که تا کنون از رنگ های محلول در آب مثل آبرنگ ها یا آب مرکب ها استفاده نکردهبنابرای

  نیاز به تمرین بیشتری خواهند داشت.
استفاده شود تا بدلیل استفاده  ۴00در مورد کاغذهای مناسب برای آبرنگ بهتر است از مقواهای با گرم باالی 

 از آب مقواها فرم خود را از دست ندهند.
 

 :مهفتهای هفته تمرین

 نقاشی کنید. A3از روی مدل زیر در ابعاد  -۱
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 نکات: 
 انجام دهید. اگر سابقه کار با آبرنگ را ندارید قبل از اجرای تمرین، به صورت شخصی تمریناتی را 

 .در مورد تهیه آبرنگ آزاد هستید ، میتوانید از آبرنگ های قرصی یا تیوپی استفاده کنید 

 از گواش استفاده کنید. میتوانیدنگ نبه جای آبر 

 .از قلم موهای سرگرد مخصوص آبرنگ استفاده کنید 

 .برای اجرای پس زمینه میتوانید از قلم موهای بزرگ استفاده کنید 

 .از قرار دادن رنگ ها به صورت زیاد بر روی هم اجتناب کنید این کار باعث خراب شدن اثرتان میشود 

 تکنیک آبرنگ باید کامال آزاد و رها از قلم مو استفاده کنید. در 

 .ابتدا رنگ های روشن را کار کنید و سپس از رنگ های تیره استفاده کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .موفق باشید                          
 سپیده وزیری                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


