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  8933 -8931      سال تحصیلی:       ترم:  چهارم        نقاشی  رشته:   کارشناسی  تحصیلی:کاردانیمقطع 

 ماندانا سپاسی     مدرس: نام ونام خانوادگی                                                         موضوعینقاشی    نام درس:

 90144122190           تلفن همراه مدرس:              .    sepasi.mandana@gmail,comمدرس:emailآدرس 

    دوازدهم    مربوط به هفته:  موضوعینقاشی  جزوه درس: 

textدارد :   دارد ن                  voice:       دارد    ندارد    power point:    دارد      ندارد 

 90004109924تلفن همراه مدیر گروه :  

 

 

 بعدی  سه صورت به گوگ ون ونسان آثار تحلیل بررسی و، جلسه دوازدهم کالس حضوری

 در دانشجویان ناتمام و شده اجرا کارهای قوت و ضعف نقاط بررسیتن از دانشجویان و  7با حضور 

 !در طول ترم اعالم شدهها و پروژه های  سبک با ارتباط

 گوگ ون های نقاشی به دادن عمق بعدی: سه صورت به گوگ ون ونسان آثار

 که است آمده پیش کمتر اما است شده منتشر گوگ ون ونسان آثار با رابطه در بسیاری نقدهای حال به تا

 عالقه که بود فردی گوگ ون خود کنند. نگاه نقاش این آثار به دیگری زاویه از کنند سعی افرادی یا فرد

 عمق با گوگ ون آثار برخی زیر تصاویر در ند.ک نگاه دیگری زاویه از را اطراف محیط و اشیاء داشت

 .است کرده بیشتر را آثار این زیبایی امر این و اند درآمده بعدی سه صورت به دادن،

 لنز تغییر با معمول صورت به است. آمده وجود به هنر ومس سال دانشجوی یک توسط زیر تصاویر

 اما بگیرند. خود به مینیاتوری شکل امونپیر محیط واقعی اشیای که کرد عکاسی طوری توان می دوربین

  داد. انجام نیز فتوشاپ با توان می را کار همین

 مینیاتوری و بعدی سه صورت به گوگ ون های نقاشی افزار، نرم این از استفاده با نیز زیر های نقاشی در

 آمده وجود به نقاط از برخی کردن کدر و ها عکس نورپردازی در تغییر با که تصاویر این در اند. درآمده

  دریافت. را تصاویر در عمق ایجاد حس توان می است

 زیر در است. بوده دید زوایه و نور در تغییر تنها و نشده کم یا اضافه جدیدی چیز هیچ های نقاشی این در

 .بینید می را تصاویر این
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 (813۱) انیزندان ورزش - 8

 

 (811۱) یخشکسال  -۲

http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/Prisoners-Exercising-1890.jpg
http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/The-Harvest-1888.jpg
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 (8111) ارل در سیلنگلوئ پل - 9

 

 (8111) رن برفراز پرستاره شب - ۴

http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/Pont-de-Langlois-1888.jpg
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 )8111) ماری سنت منظره - ۵

 

 (8113) مزرعه  -۶
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 )8113) ستاره پر شب - 7
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 (8111) کار راه در نقاش - 1

 

 

 (813۱) باران از پس اَور منظره - 3

  سئواالت:

 را بنویسید؟ گوگ ون ونسان آثارخصوصیات  -8

 می باشد؟ یسبک چه و مندنراثر کدام ه "ارل در سیلنگلوئ پل" -۲

 باشد؟ یم یسبک چه و هنرمند کدام اثر" یمار سنت" منظره -9

 باشد؟ یمو چه سبکی   هنرمند کدام اثر" باران از پس اَور" منظره -4

 

 

 

http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/Landscape-at-Auvers-after-the-Rain-1890.jpg

