
سـپيـده فتحـى

فكرهاي رنگي

ــن پر از برگ بكش و بعضى  حاال يك زمي
از برگ ها را روى برگ هاى ديگر قرار بده. 

براى كار خود پالن بندى ايجاد كن. 
پالن بندى؛ يعنى بعضى از عناصر نقاشى جلوى 
بعضى از عناصر ديگر قرار بگيرد و بعضى در 

زير يا پشت آن ها قرار داشته باشد.
ــاخه درخت،  براى تمرين مى توانى يك ش
پر از برگ هاى مختلف طراحى كنى. يا هر 
ــراى تكرار و تمرين برگ ها  موضوعى كه ب
ــد؛ زيرا با تمرين زياد، مى توان  مناسب باش
طراحى از يك موضوع را ملكه ى ذهن خود 

نمود.
ــس از طراحى و تمرين از روى برگ هاى  پ
ــن از خالقيت خود،  ــره گرفت ــى، با به واقع
كشيدن برگ هاى جديد را تجربه كن؛ مثًال 
فكر كن اگر يك برگ روى شاخه ى درخت 
ــد، در چه جاهاى ديگرى ممكن است  نباش

قرار گرفته باشد؟
ــده، پيچ خورده  ــيدن برگ هاى تا ش از كش
ــرگ نترس و طراحى  و حالت هاى ديگر ب
ــد  ــم تجربه كن. يادت باش ــا را ه از آن ه
ساده سازى با كمك اشكال هندسى يكى از 
بهترين راه هاى طراحى از موضوعات سخت 

است.

طراحـی از 
برگ

ــق كرده اى براى دفتر  از نمونه هايى كه خل
مجله بفرست.

پى نوشت
1. فضاهاى مثبت به شكل داخلى برگ و 
فضاهاى منفى به شكل هايى كه بيرون برگ 

به وجود مى آيد گفته مى شود.

تا حاال توى پاييز روى برگ ها قدم زده اى؟ 
صداى خش خش برگ ها چه  قدر شنيدنى و 

لذت بخش است!
مى توانى تعدادى از برگ هاى زيباى پاييزى 
ــتى چه قدر زيبا  را جمع آورى كنى. به راس

رنگ آميزى و طراحى شده اند!
ــى از برگ ها ابتدا به  ــراى طراحى و نّقاش ب
ــن. چه تفاوت ها و  ــكل كلى آن ها نگاه ك ش

شباهت هايى در آن ها مى بينى؟
شكل برگ ها را به اشكال هندسى ساده كن 
و به تفاوت كناره ها و دور تا دور آن ها دقت 
كن. آن ها را با نوك انگشت در فضا طراحى 
كن و سپس سعى كن در يك ورق بزرگ، 
ــه را تجربه كرده اى  ــكل برگ ها و آن چ ش

طراحى كنى.
ــت و منفى1 برگ ها،  با كمك فضاهاى مثب

طراحى خود را دقيق تر كن.
ــكل هاى عجيبى دارند.  بعضى از برگ ها ش
مى توانى با تركيب شكل برگ هاى مختلف، 

برگ هاى جديدى را خلق كنى.
تفاوت رنگ برگ ها و نوع رنگ آميزى هر 
ــى در يك برگ چندين  برگ را ببين! گاه
رنگ را مى بينيم. سعى كن همان تنوع رنگ ها 

را در برگ هايى كه كشيده اى ايجاد كنى.




