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طرح روي جلدP.A.Y.T.O.N :

تمام حقوق مادي و معنوي مطالب مختص
سايت  cgpersian.comاست.
استفاده از مطالب مجله تنها با ذكرمنبع امكان
پذير است.مطالب زيبا ،نمونه كارها و مطالب
مرتبط را با نام خود به آدرس
cgmag@cgpersian.com
ارسال نماييد تا مطالب با نام خودتان در مجله
درج شود .براي آگهي و تبليغات در مجله به
آدرس زير مراجعه فرماييد:
www.ads.cgpersian.com
با تشكر از دوستاني كه ما را در رسيدن به
اين مهم ياري كردند
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سالومه پزشکپور

متولد  ، 1359تهران
فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر  ،دانشگاه آزاد
دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد
دورههای آموزشی :

سال  : 1378آموزش طراحی و مدادرنگی در حضور استاد آیدین
آغداشلو
سال  : 1380آموزش گواش و آبرنگ در حضور استاد حسن عباس نژاد
سال  : 1382آموزش آبرنگ در حضور استاد محمد رضا آتشزاد
نمایشگاهها :

نمایشگاه گروهی آبرنگ – گالری آتشزاد – تابستان 1382
دوساالنه طراحی – گالری آتشزاد – زمستان 1382
نمایشگاه گروهی آبرنگ – گالری آتشزاد – زمستان 1382
دوساالنه طراحی – گالری آتشزاد – زمستان 1383
نمایشگاه انفرادی – گالری آتشزاد – آذر 1384
نمایشگاه انفرادی – مرکز فرهنگی سفارت ترکیه – خرداد 1385
منتخب نسل نو – گالری هما – تیر 1385
وب سايت شخصي:

www.saloomehpezeshkpour.com
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آموزشرنگآميزیچشم!
 -1ابتدا با استفاده از  PenToolsخطوطي
براي كشيدن چشم ايجاد كنيد .بسته به سليقه
خود!
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 -2براي چشم خود يك رنگ مثل آبي يا سبز
ايجاد نماييد

 -3دراليه جديد يك رنگ از هم خانواده
رنگ انتخابي خود انتخاب كرده و با
استفاده از  Pen toolsسايه
ايجاد كنيد با استفاده از مد Multiply

e
 -4در مرحله بعدي نصف سايه داده شده را
انتخاب كرده و يك رنگ سفيد با opacity
 20درصد به وسط چشم اضافه كنيد

 -6مانند شكل 3 ،نقطه سفيد در چشم ايجاد كنيد

 -5سپس  Dodge toolsرا انتخاب
كنيد .رنك رو بر روي  Hightlightو
 Expousreرا بر روي  20تنظيم كنيد و بر
روي اليه اولي رفته و هاياليت ايجاد كنيد

 -7كار چشم تمام شده است .بقيه نقاشي
هم به سليقه خود رنگ آميزي كنيد

 -8دقت كنيد نحوه هاياليت بر روي چشم با استفاده
از براش هم قابل ايجاد بود.براي تمرين ميتوانيد
نقاشي خود را با سبك ديگر رنگ كنيد.

ads.cgpersian.com
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هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی متفاوت

است و این آشکارترین علتی است که

موجب شناخت دیرهنگام هنر شرقی

توسط غربیها شدهاست .بر خالف غربیها
که بر روی بوم نقاشی میکردند ،چینیها در

دورهی نفوذ آیین بودایی دیوارنگاری کرده
و در برخی دورهها بر روی کاغذ نقاشی

میکردند و به دلیل کمدوام بودن کاغذ،
امروزه بسیاری از آثار کهن در دسترس

ما نیست .همچنین بر خالف غربیها،

از رنگهای روغنی استفاده نمیکردند و
لطافت آبرنگ را در بیان حاالت و روحیات

خود مناسب یافتند (.دورانت)813،

خصوصیات نقاشی چینی
نقاش چینی هرگز جهان را به صورت کامل نمایش
نمیدهد ،بنابراین نگاه او با نگاه سنتگرای غربی
که جهان را به شیوهای «وابسته به معماری «
میبیند متفاوت است( .بورکهارت )181،نقاشیهای
چینی بر روی طومارهای ابریشمی کشیده میشد و
در محفظههای گرانبها نگهداری میشد و تنها در
لحظات آرام گشوده میشد تا مومنان بر آنها نگاه
کنند و تامل کنند .دیدن یک نقاشی مانند خواندن
قطعه شعر زیبایی بود که با تامل صورت میگرفت.
(گامبریج )138،چینیان تنها تصاویر کوچک را بدون
قاب به دیوار آویزان میکردند و گاه یک سلسله تصویر
را روی تجیر میکشیدند .آنان هیچگاه تصاویر بزرگ
را به دیوار نمیآویختند ،بلکه آنها را لوله میکردند
و به دقت در جایی نگه میداشتند .سپس گاه ،برای
تماشا آنها را میگشودند و در واقع به مطالعهی آنها
میپرداختند .این موضوع ،باعث دورماندن شاهکارها
از چشم مسافران غربی و در نتیجه آشنایی دیرهنگام
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آنان با هنر شرقی شد( .دورانت)184،
از سرآغاز هنر چینی اطالع زیادی در دست نیست،
تنها میدانیم که چینیان در هنر مفرغریزی در
زمانهای بسیار دور به مهارت رسیده بودند و در
هزارهی نخست قبل از میالد این ظروف مفرغی در
معابد باستانی استفاده میشد .در قرون بالواسطهی
قبل و بعد از میالد ،چینیان مراسم تدفینی مشابه
مراسم تدفین مصریان داشتند و در آرامگاههایشان
آثاری از بازنماییهای بسیار زندهای از زندگی و عادات
روزگارشان بر جای مانده است .در این بازنماییها
بر خالف خطوط صاف و مکسر مصریان ،چینیان
خطوط منحنی را به کار میبردند( .گامبریج)135،
نقاشی چینی حتی چند قرن قبل از میالد ،یکی از
هنرهای مهم به شمار میآمد .در آغاز دورهی میالدی
نقاشی چینی به اوج خود رسید .در قرنهای سوم و
چهارم میالدی ،هنگامی که آیین عیسی فرهنگ و
هنر کنارههای مدیترانه را متاثر کرد ،آیین بودا در هنر

چین انقالبی پدید آورد ،سپس با آیین دائو آمیخت و
هنر چین را از هنر هندو متاثر گرداند( .دورانت814،
و) 815
تاثیر آیین بودا بر هنر چین تنها موجب شکلگیری
آثار جدید برای هنرمندان نشد ،بلکه موجب گردید
که به تندیسها و تصویرها از نو نگریسته شود و
دستاورد هنرمندان از احترام بیشتری برخوردار شود.
چین نخستین سرزمینی بود که تصویرسازی را امری
حقیر نمیپنداشت و نقاش از مقامی همانند یک شاعر
برخوردار بود(.گامبریج)138،
نقاشی چینی از قیود دینی و نیز از محدودیتهای نظری
آسیب دید( .دورانت )821،هنر بودایی به بازنمایی بودا
میپرداخت .از طرفی نقاشان چینی برای آموزش
نقاشی تنها به تقلید از استادان قدیم میپرداختند و
نمیتوانستند به شیوهای جز شیوهی تقلید از اساتید
بپردازند .برخی از آموزگاران بزرگ چین هنر را
وسیلهای میپنداشتند که میتوانست نمونههای

بزرگ فضیلت و تقوا در دورانهای زرین گذشته را در
خاطر مردم زنده کند .یکی از کتابهای کهن طوماری
مصور چینی مجموعهای از نمونههای زنان متقی است
که مطابق با نگرش کنفوسیوس نوشته شده است.
(گامبریج)136،
در نظر چینیان انسان با طبیعت هماهنگ است و
معنای شادمانه زیستن همگام بودن با طبیعت است .
انسان هیچگاه بر طبیعت مسلط نیست ،بلکه بخشی از
آن است( .گاردنر ) 704،هنرمندان چینی نقاشی «آب
و کوه « را نه برای آموزش و نه برای تزئینات آغاز
کردند .هدف آنها فراهم آوردن موضوعی برای تفکر و
تامل بود( .گامبریج)138،
نقاشان چینی به فضای آزاد نمیرفتند تا در مقابل
چشمانداز ،طرح اولیه آن را تهیه کنند .شیوهی آموزش
آنان نیز همراه با شیوهی عجیبی از مراقبه و تمرکز
بود .آنان ابتدا در نقاشی کردن درختهای صنوبر،
صخرهها و ابرها نه با مطالعهی طبیعت بلکه با بررسی
آثار استادان مشهور گذشته به مهارت میرسیدند.
هنگامی که این مهارتها را کامل فرامیگرفتند به سفر
در طبیعت میپرداختند و دربارهی زیبایی طبیعت تامل
میکردند .سپس وقتی به خانه باز میگشتند سعی
میکردند با در کنار هم قرار دادن تصاویر ذهنی خود
آن حاالت را دوباره زنده کنند.
الزم بود که آنان در استفاده از قلم و جوهر چنان
ماهر باشند که بتوانند قبل از اینکه الهام آنها تازگی
خود را از دست بدهد ،تصاویر ذهنی را روی کاغذ
آورند( .گامبریج)141،
هنرمند پیش از شروع کار ابزار و وسایلش را آماده
میکند ،گویی مقدمات آیین یا مراسمی را برگزار
میکند « .راهبان خاور دور معتقد بودند که هیچچیز
مهمتر از شیوهی درست مراقبه نیست .مراقبه به
معنای ساعتها تفکر و تعمق دربارهی حقیقت مقدس
واحدی است که پایانی ندارد .شخص اندیشهای را
در ذهن خود تثبیت میکند و از همهی جهات به
آن مینگرد بیآنکه آن را رها سازد... .برخی راهبان
بر سر کلماتی به مراقبه میپرداختند و آنها را محور
ذهن خود قرار میدادند ،یعنی روزهای متمادی آرام
مینشستند و به سکوتی گوش میدادند که قبل و بعد
از آن هجای مقدس واقع میشد.
برخی دیگر دربارهی چیزهای طبیعی ،مثال آب ،مراقبه
میکردند... .یا دربارهی کوهها ... .شاید اینگونه بود
که هنر مذهبی در چین کمتر برای روایت افسانههای
بودا و کمتر برای آموزش آیینی خاص -چنانکه در

مورد هنر مسیحی در قرون وسطی اتفاق افتاد -و
بیشتر همچون کمکی به مراقبه کردن بهکار گرفته
شد( ».گامبریج)138،
«چینیان نقاشی را شاخهای از خوشنویسی میدانستند
و با همان قلممویی که خط مینوشتند ،صورتگری
نیز میکردند.
بسیاری از شاهکارهای کهنسال آنها فقط با قلممو
و مرکب بهوجود آمدهاست .چون خط چینی در آغاز
نوعی رسم یا نقاشی بود ،چینیان نقاشی را در شمار
خط میآوردند و خوشنویسی را یکی از هنرهای اصلی
میشمردند .در چین و ژاپن نوشتههای زیبا را بر

دیوارهای خانهها میآویزند و همچنانکه هنردوستان
اروپایی در پی ظرفها و تصویرهای هنری تالش
میکنند .آنان نیز در گردآوری شاهکارهای خط
میکوشیدند( ».دورانت )814،هنرمندان چینی ،شعر را
با خطی زیبا بر روی تصاویر مینوشتند ،بهطوریکه
سه هنر نقاشی ،خوشنویسی و شعر را در یک اثر
گردهم میآوردند.
حال به بررسی برخی ویژگیها میپردازیم که نقاشی
چینی را از سایر نقاشی اقوام دیگر متمایز میکند:
• طبیعتدوستی  :آیین دائو به چینیان آموخته بود
که به عواطف خود نسبت به طبیعت احترام بگذارند و
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آیین بودا به آنها گوشزد میکرد که انسان از طبیعت
جدا نیست .شاعران ،فیلسوفان و نقاشان هریک به
نوعی به طبیعت پناه میبردند و آن را مظهر آرامش
در مقابل زندگی پر شور شهری میدانستند .چینیان
با وجود سرما و سیل و قهر طبیعت همواره انسانهای
طبیعتدوستی بودند و هزار سال پیش از اروپاییان به
طبیعت روی آوردند( .دورانت)822،
• طرد بعدنمایی (پرسپکتیو) :از آنجا که طبیعت با
معیارهای زمان و مکان اندازهگیری نمیشود ،نقاشی
چینی هم آن را به قابهای پرسپکتیو با رنگهای سیر
و روشن محدود نمیکند .او نمیکوشد تا با استفاده
از یک چنین وسیلهای شکلهای طبیعی را تکثیر و
تثبیت کند( .گاردنر )704،در آثار نقاشی چینی بر
خالف نقاشی اروپایی پرسپکتیو یا علم مناظر و مرایا
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وجود ندارد.
در واقع منطق این علم از نظر
چینیان پذیرفته نشده است.
چینیان معتقدند که نشان دادن
عمق در صفحهی نقاشی که
هیچگونه عمقی ندارد ،کاری
ساختگی است و واقعیت ندارد».
بر خالف بسیاری از نقاشیهای
غربی ،هیچ نقطهی تالقی واحدی
کل پرسپکتیو را سازمان نمیدهد،
و نتیجتا چشم تماشاگر آزادانه به
حرکت در میآید.
ولی برای درک کامل این نقاشیها
باید توجهمان را بر جزئیات بسیار
ریز و خصوصیت و نقش هر خط
متمرکز سازیم( .گاردنر)715،
بنابر این بیننده به کمک «رویت
تدریجی» به مشاهده اثر میپردازد.
(بورکهارت )180،به این ترتیب که
در نقاشیهای عمودی که در مقابل
بینندهی نشسته آویخته میشود،
تصویر به تدریج با صعود از پایین
به باال دیدهمیشود.
در نقاشیهای افقی که به صورت
طوماری کشیده میشوند ،همگام
با بازشدن طومار از سمت چپ و
جمع شدن آن در سمت راست،
نوعی همپوشانی موجب پیگیری
نقوش و رویت تدریجی آن

میشود.
• پرهیز از واقعگرایی :نقاشان چینی از واقعگرایی و
توصیف اشیا دور بودند .هدف آنها تنها ایجاد حالتی در
تماشاگر بود .آنان تنها به زیبایی میاندیشیدند و کشف
حقیقت را به عالمان سپرده بودند( .دورانت)821،
• رد سایه و روشن  :از آنجایی که هدف نقاشان
چینی واقعگرایی نبود  ،از سایه و روشن نیز پرهیز
میکردند .رعایت سایه و روشن کاری غریب بود زیرا
نقاشی چینی تنها وسیلهای بود تا آنان به بیان حاالت
و روحیات خود بپردازند.
• اهمیت خط :صورت یا شکل مهمترین عنصر

نقاشی چینی است و این صورت به کمک خط شکل
میگرفت و نه به کمک رنگ( .دورانت )821،بزرگترین
شاهکارهای چینیان با مرکب سیاه و بدون استفاده از
رنگهای گوناگون شکل گرفتهاند .خط مهمترین عنصر
نقاشی چینی بودهاست و هنرمندان چینی با دقت و
تمرکز فراوان و با حرکاتی سنجیده به رسم خطوط
محکم و پایداری دست میزنند که پس از کشیدن پاک
نمیشود و احتیاج به قدرت ذهنی باالیی دارد .نقاشی
با خطوط برای هنرمند چینی مانند رقصی بود که بر
زمینهی صفحه شکل میگرفت .به همین دلیل بود که
خطنگاری در چین به اوج خود رسید .خوشنویس چینی
بدون تکیه دادن دست ،قلم را حرکت میدهد و این
حرکت از شانه صورت میگیرد.
• منبع نور :در نقاشی چینی منبع تور مشخص نیست،
گویی تصویر در اقیانوسی از نور قرار دارد و این روشنایی،
به دلیل فقدان تاریکی است( .بورکهارت)181،
• موضوع :نقاشان چینی در انتخاب موضوع محدودیتی
نداشتند ،زیرا تنها هدفشان ایجاد شکلی با معنی بود.
انسان ،کمتر موضوع نقاشی قرار میگرفت و آدمهایی
که در تصاویر چینی دیدهمیشدند همه سالخورده و
شبیه یکدیگر بودند .صورتهایشان از یکدیگر مشخص
نمیشدند و ویژگیهای فردی اهمیتی نداشتند .گلها و
جانوران بیشتر از انسان مورد توجه بودند.
گاه گل یا جانور نماد یک مفهوم بود .بسیاری از
هنرمندان تمام طول زندگی خود را به کشیدن
یک حیوان میپرداختند( .دورانت )821،شاید بتوان
مهترین آثار نقاشی چینی را در دو دستهی عمده قرار
داد  .این دو گروه متاثر از دو گرایش عمدهی فکری
هستند .گرایش نخست بر پایهی تعالیم کنفوسیوس
است که طبایع خودسر را تابع قراردادهای خود میکند
و دیگری بر پایهی تعالیم الئوتزه است که بر تمرکز
و مراقبه تاکید دارد.
کنفوسیوس و الئوتزه ،هر دو در قرن ششم پیش از
میالد مسیح میزیستهاند(.حسینی « )26 ،کنفوسیوس
وابسته به مناسبات اجتماعی و موثر افتادن در
شهریاری روشن است و آموزهاش در سه هدف بزرگ
خدمت به حکومت ،آموزش جوانان و گزارش فرهنگ
چین به آیندگان خالصه میشود( ».حسینی« )13،
او معتقد بود که چون خورشید ،ماه و ستارگان طبق
قانون در آسمانها حرکت میکنند ،انسان نیز الزم
است روی زمین مطابق قانون عمل نماید».
سالومه پزشکپور -بهار1385
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توضيحات:
در اين آموزش از چاك براش بيشتر استفاده خواهيم كرد.
شروع:
براي شروع ابتدا قلم خود را براي كشيدن آماده كنيد.از اليه هاي باالي كار
شروع كرده و خطوطي كم رنگ شبيه به خطوط يك آبشار بكشيد .نقاطي كه
قرار است آسمان و آب نمايش داده شود را با رنگ سفيد نشان دهيد .بعد از
اينكه اسكچ اوليه تمام شد .اندازه قلم را كوچك كرده و جزئيات صخره ها را
اضافه كنيد

14

در اين مرحله يك اليه جديد ايجاد كرده و از مد هاي color
را انتخاب كنيد و سعي كنيد رنگ هاي آسمان را درست
اجرا كنيد.
دقت كنيد با ايجاد رنگ هاي مناسب مي توانيد عمق را بيشتر
نمايان كنيد.

مقداري تكسچر كوه و صخره به كار اضافه كنيد  .براي اين كار
از استمپ مي توانيد استفاده كنيد

15

 soft round brushرا انتخاب كرده و مقداري سايه به
كار دهيد  .همچنين مقداري بر روي آب آبشار سايه هاي
سفيد بكشيد .كه قطره هاي آب را نشان دهد.

با براش قبلي بر روي آبشار كار كنيد  .سعي كنيد اطراف محو و داخل
منسجم تر باشد.

16

تقريبا كار تمام شده است.مي توانيد
مقدار افكت به آسمان دهيد با استفاده
از dodge and burn toolو هر جا
كه احساس كرديد احتياج به نور و
سايه داريد از اين ابزار ها استفاده
كنيد.

براي واقعي جلوه دادن آب ميتونيد از
تكسچر آب استفاده كنيد البته در كناره
ها يا اينكه با چاك براش و اپاسيتي كم
و رنگ آبي ماليم اطراف را به صورت
پراكنده رنگ كنيد .در آخر مقداري
كنتراس به كار دهيد تا واقعي تر و
منسجم تر به نظر بيايد.

17
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تاریخچه
تصویرسازی
آدمیزاد از هزاران سال پیش میدانسته كه
می تواند به كمك ابزار تصویر بسیاری از
مفاهیم را خوب وخوبتر منتقل كند  .مفاهیمی
كه واژه هایی برای آنها وجود نداشته  ،واگر
داشته ،رسایی كافی نداشته است حتّی به
یاری واژه های متعدد توصیفی وقیدی .
قدیمیترین خطها ،تصویرهایی بوده كه
انسانها برای ارسال پیام وبیان مقاصد
واهداف ونظرات،یا بیان عواطف واحساسات
خود ،بر دیواره های غارها ،تنه ی درختان  ،یا
برسنگها تصویر میكردند.
تاریخچه تصویرسازی در جهان:

18

تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز
روایت گری تصویری یا داستان پردازی
تصویری نبوده است .اما شروع داستان
سرایی به صورت مكتوب خود با آغاز تمدن
های اسطوره ای وپیدایش اشكال خطوط
نوشتاری ( كه قدیمیترین آنها خطوط
تصویری مانند خط هیروگلیف مصری
وخطوط میخی باستان از قبیل خط سومری
و عیالمی) بوده است كه به كمك آنها افسانه
هـــــای اساطیری در كتیبه های سنگی و
مهرها یا پاپیروس نوشته می شد  .در خالل
تمام آن تصاویر داستانهایی در مورد خلقت

جهان و انسان ،نیروهای مافوق طبیعی وراز
تولد ومرگ و جهان ماورا موجود بود كه در
پالنهای داستانی به هم مربوط میشدند  .هنر
تصویرسازی قبل از پیدایش خط در دوران
پارینه سنگی و میان سنگی در نمونه هایی
مثل نقاشی غارها مثل غارهای السكو و
التامیرا و غار میر مالس در لرستان چیزی
جز نقاشی جادویی نبوده است  .درآن دوران
نقوش در ارتباط با انتقال جادویی قدرتهای
مرموز جهان طبیعت به درون زندگی
جمعی انسانها در موقع شكار برای سیطره
بر قدرت حیوانات در مواقع دیگر به همراه

مراسم ورقصهای آیینی به منظور چیرگی بر
قدرتهای تخریب گر طبیعت یا ظاهر كردن
باران وامثالهم به تصویر كشیده میشدند .
سپس به تدریج در دوران نوسنگی با به وجود
آمدن كشاورزی ودامپروری وظهور هسته
های اولیّه زندگی اجتماعی انسان در شهرها
وتوتم های افسانه ای ( عالمتهای مقدس )
وحماسه ها شكل می گیرند وتصویر سازی
به همراه متون كتابهای مقدس ( مانند انجیل
عهد عتیق و انجیل عهد جدید ) وسیله ای
می شود برای بازگو كردن روایتهای مذهبی
وداستانهای پیامبران ومردمان هم عصر آنها

عباسی ) سلجوقی (مكتب سلجوقی تا
دوره تیموریان مكتب هرات ) و سپس آغاز
عصر نوین در عهد صفویّه (مكتب تبریز و
قزوین و اصفهان ) نقوش تصویری روایی
(دارای محتوی داستان ) راوی قصص
وحكایتهای منظوم شعرگونه بوده اند .
آثار منظومی چون مقامات حریری ورقه
و گلشاه ،كلیله ودمنه ودیوانهای اشعار
چون شاهنامه وداستانهای عاشقانه در
منظومه هایی مثل خمسه نظامی كه در
این ها تصاویربیانگرمضامین داستانی
موجود در اشعار می باشند.سپس دردوره
صد ساله اخیر تصویرسازی معاصر در
سبكهای قهوه خانه ای و سقا خانه ای
دیگر بار داستانهای حماسی شاهنامه در
پرده سازی و حكایت های مذهبی مانند
داستانهای مربوط به واقعه كربال به تصویر
كشیده شدند .
انواع متون داستانی :

وتجسم چهره های ادیسه وفرشتگان و
رویارویی نیروهای خیر وشر.
درمشرق زمین مثالًدر سرزمین چین
تصویرسازی باز گویی نمادین گونه
نقوش بود و به تدریج تحت تأثیر تعلیمات
فرزانگانی چون كنفسیوس و الئوتسه پس
از دورانها تصویرسازی حكایتی اندرزگونه
وپرداختی شاعرانه از پدیده های طبیعی
میشود .
تاریخچه تصویرسازی در ایران:

در سرزمین ایران درسنت نقاشی مینیاتور
پس از دوره عباسی (مكتب بین المللی

متون داستانی بر اساس دو مولفه:
 )۱شخصیّت قهرمان وقهرمان پردازی.
 )۲محیط وفضای داستان تقسیم میشوند
كه شامل  :اسطوره ،رمانس (داستانهای دیو
وپری ) ،محاكات (تقلیدی اندرزگونه ازنوع
برتر وفروتر) ،طنزآمیز می باشند.
پیدایش تصویرسازی گرافیكی در غرب:
پایه ریزی طراحی گرافیكی در دهه ۱۹۲۰
به وسیله السلو ماهولی ناگی و یان تاشی
كولد انجام گرفت .
آنها در كتابی به نام تایپوگرافی جدید
استانداردهای جدیدی رادرجهت ستایش
سازه های ماشینی درتصاویر فتوگرافیك
طرح ریزی كردند .و از این پس شاخه
ای به نام طراحی محض از تصویرگری
داستانی جدا شد و گسترش یافت.
توسعه دوربین عكاسی به عنوان یك
ابزار ثبت در اواخر قرن نوزدهم میالدی
بسیاری از هنرمندان را از مسئولیّت واقعه
نگاری رهایی بخشید ،دوربین جزئیات
محیط بیرونی را ثبت میكرد واز این
طریق هنرمندان را به جستجوی ذهن
وگستره های نهان مجاز كرد ابتدا به
وسیله نهضت امپرسیونیسم (اصالت دریافت
حسی ) وسپس اكسپرسیونیسم (اصالت
بیان) هنرمندان آن قرن از سخت گیریهای

رئالیسم (واقع گرایی ) آكادمیك رهایی یافتند
و پوسته های حفاظتی را از احساسات خود به
كناری افكندند.
سپس در اوایل قرن بیستم به وسیله كوبیست
ها فهم جدیدی از روابط فضایی و زمانی و
گسترش تكنیكی در هنرهای تجسمی پا
گرفت و رفته رفته به واسطه وسایل جدید
ارتباطات نظیر رادیو تصاویر متحرك ونهایت ًا
تلوزیون خصیصه های بصری جدید در حوزه
تبلیغات برای فروش كاالهـا و تجارت شكل
گرفت .در اواسط قرن نوزدهم تصویرسازی
فقط به منظور اهداف روزنامه نگاری به
كارگرفته شد اما از دهه  ۱۸۷۰به بعد
طراحی تصویرسازانه به شكل جدیدی كه
همانا تركیبی از تایپ ورسّ امی بود به وسیله
ژول شره در پوسترهای تبلیغاتی تغییر یافت
.حروف نگاری او در هماهنگی با تصاویر
سحر انگیز و رنگارنگ و مملو از تأثیرات
حسی (امپرسیون) طراحی می شدند .
پوسترهای او پیشاهنگ نهضت جدیدی
به نام آرت نووه (هنر جدید) شد كه توسط
فرم های اندام وار (ارگانیك) زاده شده و از
ماشین برای دنیای جدید مصرف تعریف می
شد  .سپس این سبك گرافیكی توسط افراد
دیگری چون تولوز لوترك و آلفونز موكا پی
گیری شد و در دهه اول قرن بیستم طراحی
تصویرسازانه با سبك جدیدی كه پوسترهای
(شی واره) نامیده می شد ابتدا در آلمان
وسپس در انگلستان و فرانسه و ایتالیا ادامه
یافت.
این سبك ابتدا توسط (لوسیان برنارد)
هنرمند آلمانی با طرد عناصر غیر ضروری
تصویری و نوشتاری به نفع صورت پردازی
از یك شی یا موضوع تبلیغی شكل گرفت
.چنین پوسترهایی معمو ًال فقط با عالمت
تجاری كاال به جای متن ارائه می شدند.
آن پوسترها كه از لحاظ زیبایی شناختی
گیرا وبه لحاظ تجاری موفق بوده اند
وحدت عمیقی از رسّ امی وطراحی را به
نمایش میگذارند .پوسترهای برنارد برای
كمپانی پریستر مچ مصادیقی بودند برای
قدرت تصویر ونوشتار طراحی شده در یك
مجموعه موزون.
در طی سالیان نخستین قرن بیستم
تصویرسازی وعكس با وزن و ارزشی یكسان

البته در ارتباط با متن نیاز و بودجه ای خاص
استفاده می شدند .عكس بهترین وسیله
برای نشان دادن واقعیت بود در حالی كه
تصویرسازی برای افسانه پردازی و قهرمان
پردازی از یك كاال یا یك ایده مناسب تر
بود و چنین چیزی یك استراتژی (روش
راهبردی دراز مدت) معمول برای فروش بود
خصوص ًا در ایاالت متحده كه رقابت برای
كاالهای بیشتر سرعت بیشتری نسبت به
اروپا داشت این روش تا نیمه اول قرن بیستم
ادامه داشت.
ساده كردن فـــرم در بعضی از هنرهای
كاربردی معمول گشت كه تحت تاثیر
جنبشهای ایدئولوژیك و مكتبهای هنر
مدرن قرار داشتند  .چنین امری مشتمل
بر بكارگیری كوالژهای تصویری و تجزیه
فرمهای نوشتاری به عنوان عناصر طراحی
كه همانا سمبل عصر ماشین بودند می
باشند.رویكردی كه هم فتوریست های
ایتالیایی وهم دستیل های هلندی و سازه
گراهای روسی و اروپای شرقی و هم چنین
باهاوس آلمانی را در بر می گرفت .
تصویرسازیهای (ال لیستیزكی) برای كتاب
اشعار انقالب (والدیمرمایاكوفسكی)با
عنوان (برای صدا) مثال بسیار خوبی است
برای یك تصویر سازی غیر تزیینی كه در
آن سمبلهای گرافیكی هم برای همراهی
با متن و هم به لحاظ زیبایی شناسی
طراحی استفاده شده است .به عنوان یك
شیوه متفاوت و تجاری در مقابل رویكرد
مدرن ،طراحان ،یك نوع شیوه گرایی
استیلیزه (سبكی) را در آثار متنوعی به
كار گرفتند كه در آن موقع با عنوان (هنر
مدرن یا مدرنستیك) یا عامه آن به عنوان
(آرت دكو) نامیده می شد.
در اواخر دهه  ۲۰واویل دهه ۳۰یك
نوع آمیزه ویژهای از مدرن ومدرنه
توسط پوستر سازان فرانسوی به نامهای
(ای-ام كاساندر) (ژان كارلو) (چارلزلوپو)
و دیگران ظهور كرد  .تبلیغات آنها به
طور مشخص،طراحی تصویر سازانه آن
روزگار را به خوبی مجسم می ساخت كه
در خالل آنها شیوه های متعددی برای
تركیب تایپ و گرافیك و تصاویر نقاشانه
به چشم میخورد .
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در اين آموزش ياد خواهيد گرفت كه
چگونه آرم و مارك هاي خود را هر كجا
كه خواستيد بچسبانيد!

براي شروع ابتدا يك فايل جديد باز كرده
و اعداد و تنظيمات زير را اعمال كنيد.

 Ctrl-Aرا زده و از مسير زير يك
استروك ايجاد كنيد با اندازه  10پيكسل
select>modify>contract

ابزار تكست را انتخاب
كنيد و قبل از نوشتن
تنضيمات مرتبط با آن را
اعمال كنيد

با فونت Arial
نوشته اي مانند
نوشته باال بنويسيد

21

يك اليه جديد باز كنيد و فيلتر ابر را
اعمالكنيد
filter>render>clouds

با استفاده از اين مسير select>color
 rangeمقداري كنتراس به ابر ايجاد
شده دهيد .سپس فيلتر بلور را اعمال
كنيد.
filter>blur>Gaussian blur
با مقدار  . 5سپس دكمه  qرا زده تا
واره قسمت ماسك شويد

مدل خود را انتخاب كرده و نوشته را در
جاي مناسب عكس قرار دهيد.

از مسير زير
و تنضيمات filter>distort>wave

number of generators: 1
wavelength: 551 – 122
amplitude: 35 – 5
scale: %100 - %100

فيلتر ويو را اعمال كنيد.

22

يك كپي از اليه نوشته گرفته و بر روي
الي زيري فيلتر زير را اعمال كنيد
filter>Gaussian blur> 1,5
سپس مد اليه را بر روي Color burn
قرار دهيد.

نوشته به اين صورت قرار خواهد گرفت .

اليه ابر را روشن كرده و
ماسك را به آن نسبت دهيد.
سپس مد اليه را بر روي
اسكرين گذاشته و با توجه
به دود و بخاري كه مورد نياز
است  ،با كمك براش بر روي
اليه ماسك ايجاد كنيد .براي
طبيعي تر شدن بخار از فيلتر
بلور هم مي توانيد استفاده
كنيد.

بخار را در جاي مناسب
تنظيم كنيد .كار تمام شده
است.
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سال  2008ميالدي بر گرافيك دوستان عزيز ،گرامي باد
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سايت شما !

ads.cgpersian.com
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