
41

•پژوهشگر:  مرضيه اتفاقي داريان
•عنوان طرح : تصويرسازي هفت خان رستم

چكيده طرح: 
ب��ا توج��ه به داستان هفت خوان رستم شخصيت ها به گونه ای تصويرگ��ری شده اند كه حس يك داستان قديمی و 
اساطيری را درذهن تداعی می كند و حاالت آن ها همخوانی كامل با داستان دارد. برای تداعی آثار مصور قديمی ايرانی 
از تركيب بندی شلوغ ، با تنوع رنگی و كنتراست باال استفاده شده است. علت ديگر شلوغی در طرح جلوه ی بيشتر آن در 
اج��رای تكني��ك است . دراين تكنيك شلوغی و وجود شخصيت های متنوع و زياد در كادر باعث جلوه و افزايش زيبايی 
بصری آن می شود . اين شلوغی در طراحی نه تنها آزار دهنده نيست بلكه كنجكاوی انسان را به دنبال اتفاق های جالب 
داست��ان بر می انگيزد . اهدف از انتخاب اي��ن موضوع زنده نگه داشتن داستان های كهن ايرانی و بيان دقيق رويدادهای 
داستان در قالب تصوير برای كودكان و نوجوانان است كه اطالعات و شناخت زيادی در مورد داستان های ملی قديمی 
ندارند و چه بسا بهتر است كه اين شخصيت ها مطرح شوند تا الگوی مناسب تری برای كودكان و نوجوانان ايرانی باشد.

تكني��ك: يكی از ويژگی هايی كه موجب زيبايی بيشتر آن ش��ده، برجسته بودن و استفاده از حجم است. اين شيوه 
شام��ل ك��الژ با ضخامت های متفاوت با ورقه های چ��وب پنبه است كه بر اساس زي��ر و رو ، دوری و نزديكی ، با تمام 

جزيي��ات و ريزه كاری ها حجم س��ازی شده است. وزن سبك ، سهولت در حمل 
حت��ی در ابعاد خيلی ب��زرگ ، نصب آسان ، عدم شكست در ص��ورت افتادن يا 
ضرب��ه خوردن، عدم واكنش نسبت به سرم��ا و گرما از مزايای ديگر  آن است. 
آماده سازی اين تكنيك نيازمند كارگاه های بزرگ و وسيع با مصالح يا ابزار زياد 
ب��ا ارزش ريالی باال، حتی در ابعاد بزرگ نيست و اجرای آن در فضای محدود ، 
كارگاه های كوچك و خانگی ، با ابزار محدود و بدون ايجاد صدا ، به راحتی امكان 

پذير است.
رن��گ :  استف��اده از پاست��ل روغن��ی ب��راي رنگ آمي��زی و حجم پردازی 
برجستگی ه��ا كم��ك زيادی به ج��ذب مخاط��ب و درک آن به گونه ای خيلی 
ساده ت��ر و شيرين تر می گردد،  زيباي��ی و متفاوت بودن تكنيك تاثير زيادی در 

انتخاب كتاب توسط مخاطب دارد. 

رتبه دوم ابتكار


