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 8933-8931رشته:  نقاشی   ترم: چهارم     سال تحصیلی: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
 ماندانا سپاسی       نام ونام خانوادگی مدرس:                              طراحی موضوعینام درس:   

 93844822191           تلفن همراه مدرس:     sepasi.mandana@gmail.com  مدرس:    email آدرس 

     هشتم    :مربوط به هفتهطراحی موضوعی جزوه درس: 
textدارد :   دارد ن                    voice:   دارد   ندارد     power point:    دارد       ندارد 

 93914119924گروه :  تلفن همراه مدیر 
 

 

 رنگ با طراحی

. است آورده وجود به را آثارطراحی از سیعیه ودامن هنرمندان تجربیات تنوع و طراحی توسعه و رشد

 تأثیرگذاری قدرت در کار ارائه روش و طراحیه شیو مواد و خصوصیات ابزار مختلف مفاهیم بر عالوه

 صورت خشک دو به رنگین و سیاه عمده بخش دو در طراحی مواد کلی طور به .دارد مهمی طرح نقش

 . می شوند گرفته کار ) ترکیبی( به خیس و

           .می گیرند قرار استفاده مورد خشک هصورت ب پاستل و زغال انواع مدادها، می دانید چنان که

 در که رنگی جوهرهای و مرکب اثرمی گذارند...  و پارچه کاغذ، روی مستقیم به صورت ابزارها این

 یا خیس مواد دسته می روند در کار به...  و برس مو، قلم کمک به دیگر یا حالل های آب با ترکیب

                 بخشیده را وسعت حوزه این جدید آثار در مواد ترکیبی روش های امروزه .می گیرند قرار ترکیبی

 .شوید آشنا مختلف مواد با طراحی نمونه های با. وجود ندارد طراحی اجرای برای محدودیتی و
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 مدادرنگی با طراحی

 به نسبت رنگی مداد وکنترل استفاده. دارد زیادی رنگی تنوع که است خشک ابزارهای از هم رنگی مداد

 را مدادی رنگین سطوح و خطوط سادگی به این می توان بر عالوه .است ساده تر رنگین ابزارهای دیگر

 مغز مداد هتراش و مغز پهنای نوک،. است متنوع هم رنگی مداد با کار های روش .کرد تصحیح و پاک

 . می گیرد استفاده قرار مورد کار برای زمینه سطح روی آن مالش طریق رنگیاز

 به رنگی بامداد طراحی در را امکانات متنوعی آن به کارگیری روش و کاغذ جنس رنگی، مداد کیفیت

 .کنید توجه منفی و مثبت فضای رابطه و رنگی مداد از شیوهء استفاده به تصاویر در. می آورد وجود

 با کار مراحل و ها و شیوه داشته وسیعی کاربرد رنگی مداد با طراحی در هم متقاطع و طرفه یک هاشور

 . است داده شده نشان تصاویر در رنگی مداد
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 رنگی مداد با کار مراحل
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 دید، زاویه و موضوع به انتخاب و ببینید تصاویر در را رنگی مداد تأثیر کردن محو و پرداخت روش

محو  و سطوح پرداخت با طرح ها این در. کنید توجه منفی و فضای مثبت میان تعادل و ترکیببندی نحوه

 است. شده کاسته خط اهمیت از سایه روشن درجات کردن

 طراحی برای....  و مداد شمعی آبرنگ، مانند دیگر مواد با ترکیب در رنگی مداد ها نمونه این بر عالوه

 .می گیرد قرار مورداستفاده

   

 پاستل با طراحی

 گچ آن اصلی نوع سه و تهیه می شوند رنگی های خاک یا مختلف نرم های سنگ از رنگی پودرهای

 عنصر زمانهم  طراحی هنگام اما. دارند زغال به شبیه کاربردی هستند و نرم بسیار سفید و قرمز سیاه،

 . استفاده می شود طراحی برای تر بیش پاستل از امروزه. می کنند ایجاد هم رنگ را

 دارد: روغنی و گچی نوع دو پاستل

 سطوح و خطوط ایجاد برای رنگ زیاد تنوع با و است تر لطیف معمولی تحریر گچ از :گچی پاستل -الف

 . می رود کار به متنوع



                                                                                                   

 

5 
 

 

رنگ  ترکیب می کند امکان پیدا بهتری کیفیت درشت بافت با زبر کاغذهای روی زغال گچی مانند پاستل

 روی پاستل گچ ثبات می یابد وسعت ةنقاشی تا حوز آن کاربرد و است وسیع بسیار گچی پاستل در ها

 نمونه های. ثابت کرد فیکساتیو با را آن طراحی از پس است بهتر اما است بیشتر تحریر گچ از زمینه

 .دارد تری جلوه بیش رنگی پاستل کاغذ روی گچی پاستل با طراحی
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 :شمعی مداد و روغنی پاستل -ب

و  روغنی پاستل. دارند زیادی رنگی قدرت و موم(هستند و مواد چرب)روغن با رنگی پودرهای ترکیب 

 کاربرد آبرنگ با ترکیببه خصوص  ترکیبی روش های در و هستند مقاوم آب برابر در شمعی مداد

 به آن کردن پاک و تصحیح و یپوشاند م را کاغذ روی الیه کلفتی به صورت مواد این تأثیر. دارند سیعیو

 .می گذارد تأثیر زمینه ها انواع روی به راحتی اما نیست آسان زیاد دلیل چربی

 

 سئواالت:

 است؟ چگونه شما یها طرح در منفي و مثبت فضاي رابطه -1

 است؟ تر آسان و تر سریع ابزار كدام از استفاده اشیا جنسیت نمایش در -2

 است؟ نوع بر چند پاستل -3

 ی را بنویسید؟شمع مداد و یروغن ات پاستلیخصوص -4

 خصوصیات پاستل گچی را بنویسید؟ -5

 

 


