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نمونه ی این خط لوگوتایپ مورد نظر با بهره گیری از خط کوفی عباسی، خلق شده است.  -181

 .مشاهده کنید 63صفحه ی خط در گرافیک درسی  در کتاب را می توانید 

نامیده می شود. تمرکز « تمرکز»د در نواحی خاصی از ترکیب اجتماع فرم های واح -181

و تعدادی مرکز فرعی به وجود می  می کند و اغلب یک مرکز توجه اصلیحرکاتی موزون ایجاد 

ویر تصتمرکز خطی، و تمرکز سطحی هستند.  نقاط تمرکز، :انواع ترکیب بندی با تمرکزآورد. 

ناحیه ی متمرکز طرح به  . در تمرکز خطینشان می دهدرا مورد نظر در این سوال تمرکز خطی 

قد این عناصر است. فرم های واحد عناصر پراکنده ی نزدیک یا فاخطی، نواری، دارای صورت 

 داخل نوار تراکم های متغیری دارند. در هر ترکیب بیش از یک نوار می تواند وجود داشته باشد.

جمع کردن سطوح، تفریق سطوح،  نواع رسم شکل هندسی به کمک سطوح، می توانز اا -181

نام  ار تغییر شکل سطوح سطوح، تغییر اندازه ی سطوح وتقسیم تداخل سطوح، تکثیر سطوح، 

تفریق هنگامی ایجاد می شود که یک سطح منفی روی یک سطح مثبت بیفتد و فضایی را از برد. 

 منفیشکل با هم پوشانی دوسطح، است که  به معنی آنسطح مثبت کم کند. تداخل سطوح 

تفریق دو سطح از یکدیگر را حاصل شفافی در ناحیه هم پوشده ایجاد می شود. تصویر مورد 

 نشان می دهد.

یک  این است. رفتهنگاره ی مورد نظر، پیکری را نشان می دهد که سرخود را در دست گ -181

ای سبک سورئالیسم غربی همسو می باشد. و از آنجا که با نگرش هکه  فرا واقعی استامر 

ناسب با متاست، به خصوص  ی ضوع نقاشی، تصویر یک واقعه یا رویداد نیست بلکه یک پیکرهمو

 عنوان پیکره نگاری درباری به نظر می آید تا نقاشی قهوه خانه ای.
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تگی سشکل های ارگانیک از منحنی های مالیم به هم پیوسته، با نقاط اتصالی بدون برج -181

و ناهمواری، تشکیل شده است. معموال منحنی ها با دست کشیده می شود، اما گاهی هم از 

وسایل ترسیمی مثل پیستوله یا منحنی های منعطف استفاده می شود. در شکل های ارگانیک 

  .خط راست به ندرت دیده می شود

متوجه قت سبک سورئالیسم دیده نمی شود. با کمی دتصویر خصوصیت دال بر در  -189

 را میتصویر سایه ی بزرگتر از اندازه ی واقعی دوچرخه سوار و  می شویم عمود بر زمین عکاسی

 که می تواند تعبیری از خود بزرگ بینی داشته باشد. بینیم

رار س محل قسپ ر، کنتراست شدید نور و سایه ی آن وهم ترین ویژگی بصری این تصویم -181

چند قسمت  است که در واقع با خطوط مورب کادر را به  ی فرد درون کادرگیری دست ها

 تقسیم می کند و سبب پویایی آن است.

اند این ترکیب می تودر تصویر، ترکیب متناقض یک پر با یک تیغ را مشاهده می کنیم.  -188

 ماهیت هر یک از اجزا را زیر سوال ببرد.

می خالصگی و زاویه دار نشان دادن آن  ایونی است.آور سرستون های مکتب تصویر یاد  -186

  را نشان دهد. گذشته سنتاز  معماری مدرن تاثیر پذیریبرای تعامل و نمادی  تواند

161-  

از آثارمهم سبک « زنی از پلکان پایین می آید»نام  تابلوی مشهور مارسل دوشان با -161

ندگی در ز «حرکت»به کمک تکرار و ایجاد ریتم، توریستی قوتوریست به شمار می رود. در آثار فو

 روزمره و عصر ماشینی نشان داده می شود.
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درنشان داده شده، تصویر نمادین یک قلب بر کف دست انسانی دیده می شود. گویی که  -161

آن را به سمت نیازمندی گرفته است. این نشان برای مؤسسه ی اهدای عضو، مناسب به نظر می 

 رسد. 

ه بر زمین را نشان می دهد نشان مورد نظر، آغوشی گشوده و تگیه گاهی برای فرد نشست -161

 و پشتیبانی را تداعی می کند. حمایت که معنای

رئالیسم، به آثاری می گویند که مانند عکس، واقعی به نظر می رسند. هپنینگ آرت، توف -161

ر تفکآثاری است که عامل اصلی خلق آن اتفاقی انجام می شود. کانسپچوال آرت هنر مفهومی و 

. دهم و هندسی و مهندسی شمنظخطی با ساختار  هستند ویسم، آثاریتروکتیبرانگیز است. کنس

یام و مفهموم نهفته در آن است و تفکر مخاطب را برمی پتصویر مورد نظر دارای از آنجا که 

 سبک اثر کانسپچوال آرت است.انگیزد، 

ه واسطه ی خطای دیدی که ایجاد می کند دارای وزن و حجم کاذب شده بطرح داده  -161

و همچنین ریتم سط و باالی کادر به چشم می خورد است. حرکت سیال و ایستا در پایین، و

ا ام .صویر وجود داردفاصله ی خطوط در ت کم و زیاد شدن تدریجیل افزایشی و کاهشی به دلی

 بین فرم کلی طرح و کیفیت حرکت در آن تضاد وجود ندارد.

)ظاهرا  جسم سنگیننهفته در چشمان مردی که طناب پیوسته به یک  و نفرت خشم -169

ه ق ناگوار گذشتعملی است در آینده که از پس اتفا رخ دادکشتی( را بر دوش می کشد، پیام آور 

زینه ژگی تصویری دال بر سایر گاتفاق می افتد. تصویر می تواند تداعی گر معنای انتقام باشد و وی

 به طور قطع در آن دیده نمی شود.ها 
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در  هک در تصویر پاهایی را می بینیم که همگی به یک سمت گام بر می دارند.  و سرهایی  -161

کادر قرار نگرفته اند نشان از انجام عملی بدون توجه و تفکر در آن است. استفاده از کبوتر در 

 جانداران یکسان بودن حقوق اول با انسان ها در وهلهبودن آن هم قدم جلوی کادر و هم راستا و 

، متوجه معنای تقلید تاملاندکی را به ذهن متبادر می کند اما با  )چه انسان و چه حیوان(

 برخورداریبدون  می شود که حیوانی با و یکسان نه می شویم که در آن انسان هم ارزشکورکورا

 ی عقل عملی را انجام می دهد.قوه از 

در نوع ترکیب بندی، حالت تمام رخ  تعادل باال قرینه بودن کادر، 2شماره ی  فیگوردر  -168

ث به وجود عکه وزن بر آن رها شده است همگی با دست های مردچگونگی قرار گیری چهره و 

دارای بودن  تمام رخدلیل  به 6شماره ی  فیگور چهره ی سپس باالیی شده است.آمدن سکون 

 1 ی رهشما فیگورو در  باعث ایجاد پویایی شده است.صورت اندک سکون است اما زاویه ی 

 دار است.برخوردیگر  فیگورپویایی بسیار بیشتری نسبت به دو از حالت مابین سه رخ و نیم رخ 

. در نگرش اسالمی این رنگ باشدنماد خرد و دانایی رنگ زرد خالص همواره می تواند  -166

 ز هست. نیتابان  و خورشید نماد فروغ خداوند

 واستفاده شده پر کنتراست  به صورت ی متنوع و ترکیبیمکتب هرات رنگ هاآثار  در -111

مکتب اصفهان استفاده از رنگ روغن و به رنگ نقش و زمینه در تضاد با یکدیگر است. در  معموال

 اصطالح رنگ های درخشان رایج شده است. 


