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 چکیـده
شود.  امروزه  یمحسوب م دیاز هنر جد يمجموعه ا ریز و یطیمح کیاز هنر گراف يشاخه ا يسه بعد ینقاشهنر    
محصـوالت، معطـوف بـه     غاتیتبل يبزرگ برا يامروز نظر شرکتها يایدر دن ،متفاوت است یانیب ازمندیهنر ن يایدن

کـه در آن   يسـه بعـد   یتوسـط نقاشـ   غـات ی. تبلباشـند جذاب  اریمخاطب بس يشده است که برا غاتیاز تبل  ینوع
ـ    کیـ که تنهـا از   ي. اثرندیآفر یجذاب م ياثر دید يهنرمند با استفاده از خطا ـ موبا نینقطـه و توسـط دورب  ایـ  لی

نـوع   نیدفرمه است. در ا یشکل صورتبه  گرید يایشود و از زوا یم دهید یحجم دار و به شکل واقع یعکاس نیدورب
عکس ها به خصوص در شبکه  نیاز آن باشد وبا گسترش ا یبا عکس انداختن با اثر جزئ تواندیمخاطب م غاتیاز تبل

قابل  یالملل نیشود و در سطح ب یدر ذهن م يمحصول کند که باعث ماندگار غیبه تبل يکمک موثر یاجتماع يها
 یـی از لحـاظ سـطوح اجرا   يسـه بعـد   یمختلف نقاش يکه گونه ها نیمانند ا یاالتاست و به سو ییو شناسا یمعرف

پاسـخ داده  و تبلیغات محیطی چگونه از این شیوه ي اجرایی ( نقاشی سه بعدي ) استفاده کـرده اسـت؟   ؟   ستیچ
  شده است.

مطالـب، از کتـاب هـا،     يباشـد کـه در جمـع آور    یم يرساله به روش کتابخانه ا نیاطالعات در ا يروش گردآور  
روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل محتـوا   .استفاده شده است يبردار شیمقاالت و مجالت مرتبط به صورت ف

بـه عنـوان روش    نقاشـی سـه بعـدي   کـه هنـر    گـردد یاز پژوهش حاصل م جهینت نیااست، که جنبه کاربردي دارد. 
  .دینمایکننده فراهم م مخاطب و مصرف بیترغي براي  فرصت بهتر  ن،ینو یغاتیتبل
  

  واژگان کلیدي:
  بعدي، گرافیک محیطی، فرم فضایی، عمق میدان، سطوح مستقیم و ترکیبینقاشی سه 
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   مقدمه - 1

 یطیمح کیشهروندان به گراف یبر افکار عموم ریباشد و تاث یم يابزار فرهنگ ساز نیتریقو ک،یهنر گراف   
بـه   یو اطـالع رسـان   ییجهـت راهنمـا   یطـ یمح کیـ اسـت. گراف  یمختلف يها رشاخهیز يتعلق دارد و دارا

  .رود یبه کار م یخارج ای یداخل يفضاها يباسازیز ایمخاطبان و 
ـ    داریپد "يبصر یآلودگ"مشکل  ت،یجمع شیشهرها و افزا یامروزه با شلوغ    و  هـا  ینظمـ  یگشـته اسـت. ب

را بر  ینامطلوب راتیمردم هستند و تاث یو روان يبصر یهمه مولد آلودگ ،يمناظر مختلف شهر يها یآشفتگ
توان آن را مهـار   یم نهو چگو ستیها چ ینا آرام نیا یاصل شهیکه ر نیگذارند. ا یم يانسان برجا ي هیروح

هنر، با توجه بـه   ي نقش مقوله .معاصر است یدر جوامع انسان یکرد، از مسائل مهم زندگ لیو به آرامش تبد
 یتجسـم  يهنرها ز،یهنرها ن انیها قابل توجه و تامل است و در م یبساماننا نیدر درمان ا ،ییبایظرافت و ز

 کیـ دارد. گراف طـه یح نیرا در ا ییسهم بسزا ،یطیمح کیاز جمله گراف ،یو ارتباط يکاربرد يها شیبا گرا
  .کند یکمک م يشهر يفضاها يباسازیاز طرق مختلف به ز یطیمح
  
  ی و اهمیت آنطیمح کیگرافتعریف  -2

لفـظ بـر نگـاه     نیـ ا  1 اسـت.   (Environmental Graphic Design) یطیمح کیگراف یاصطالح طراح   
 طیو محـ  یطـ یمح کیگراف"از عبارت  یفیداللت دارد، که تعر طیبه مح یکینگرش گراف ای طیبه مح يبصر
  است. "یکیگراف
 افـزوده  هـا  آن در سـاکن  افـراد  تعـداد  بـر  روز بـه  روز و انـد  یافتـه  گسترش وسیعی صورت به شهرها امروز   
 محیطی گرافیک علمی قوانین اساس بر که یافته، نظم بصري هدایت هاي سیستم به نیاز نتیجه در شود، می

 چنـدان  نـه  سـابقه  کـه  ایران مانند کشوري در نیاز این. شود می احساس گذشته از بیش ،باشند یافته تدوین
  است. چندان دو داشته، محیطی گرافیک هاي پروژه اجراي و آموزش در طوالنی

انسـان بـه    عنوان یکی از شاخه هاي گرافیک در رسیدن به اهداف باال نقـش بسـزائی دارد.   محیطی به گرافیک   
 بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار مـی      گویـد و  گرافیک محیطـی بـا محـیط پیرامـون خـود سـخن مـی        ي واسطه

  .کند.گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین براي افراد جامعه نقش موثري دارد
ي داخلـی و خـارجی ایجـاد فضـایی مطلـوب بـراي       هـا  طرح هاي گرافیکی براي محیطتمام  مقصود از

گرافیک محیطی را میتوان به دو گونه گرافیک محیطی دو بعدي یا مسطح  زندگی پرنشاط وسالم است.
  ).1363(استوار، مسیب،  و سه بعدي یا حجمی تقسیم کرد

و اینجاست که تبلیغات محیطی مـورد توجـه    عنوان عامل رسانه اي عمل کندبه گرافیک محیطی می تواند 
  قرار میگیرند.

  
  
  

                                                        
1   Environmental Graphic Design 
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  تبلیغات محیطی با نقاشی سه بعدي -3
در زندگی مدرن امـروزي، در  . تاثیرگذاري برروي مخاطب یکی از بزرگترین اهداف تبلیغات محیطی است   

همین خاطر نقـش  زمینه تبلیغات یک محصول، حرف اول را فروش و برند سازي آن محصول ایفا میکند. به 
 ترـبیششود و نیاز به ایجاد سازه هاي جدید تبلیغاتی نیز هر روز بیشتر و  تبلیغات پر رنگ و پر رنگ تر می

لبوردهـاي  داخل اتوبوس هاي شهري و چرخ دستی هاي داخل فروشگاه ها گرفته تا تبلیغات برروي بیاز تبلیغات 
داخل قطار شهري گرفته تا افراشتن بالون هاي تبلیغـاتی بـر   تبلیغ در تلویزیون کوچک چند صد میلیون تومانی، 

  احساس می شود. فراز آسمان
یا به عبارت  استیکرهاي سه بعديابزار جدیدي که در اختیار تبلیغات محیطی جهان قرار گرفته است،    

تی و برروي فضاهاي تبلیغـا است شود  که به صورت سه بعدي طراحی می برچسب هاي تبلیغاتیساده تر 
 -شود. این برچسب ها عالوه بر زیبایی و داشتن رنگ مختلف و بخصوص کف خیابان و روي زمین نصب می

، تـاثیر فراوانـی بـرروي مخـاطبین دارد و باعـث      هستندهاي شاد که باعث جاري شدن روح و انرژي در فضا 
و جزئـی از هنرهـاي    شود رسانی تبلیغاتی بیشتر نوعی هنر محسوب میاطالع شود. این  جلب نظر آنها می

  .خلق یک اثر تاثیرگذار نیاز به اجرا یا مشاوره مداوم توسط یک هنرمند ماهر دارد . زیباست
هنر سه بعدي نه تنها جاي خود را روي بیلبورد ها و تبلیغات پل هاي هوایی و دیـوار نوشـته هـا (کـه تـا         

لکه پا را از این نیز فراتر گذاشته و با اسـتفاده  قبل از این میزبان نقاشی هاي معمولی بودند) باز کرده است. ب
از خطاي دید به وجود آمده به ساخت ویدیو هاي تبلیغاتی بسیار جالبی  کمک کرده است که از نمونه آنهـا  
می توان به ویدیوي تبلیغاتی کمپانی لکسوز اشاره کرد (که خود از ویدیویی مشـابه بـراي تبلیغـات شـرکت     

شروع تبلیغ با نمایی ساده از پارك لکسوز سفید رنگ مورد خاصی ندارد. ) که در آن هوندا الهام گرفته است
کند و مشخص می شود که اتومبیل لکسـوز عقـب تنهـا نقاشـی      ده شروع به عقب رفتن مینتا زمانی که ران

و به ایـن شـکل    پیاده رو، نماي ساختمان و حتی شیشه هاي آن بوده استسه بعدي بر روي زمین خیابان، 
. البتـه ایـن ویـدیو ادامـه دار بـوده  و      "عبـور از غیـر ممکـن هـا    " به نوعی شعار لکسوز را به نمایش می گذارد،

  می کند.   "عبور"لکسوز در آن از موانع سه بعدي بسیاري 
یـاده رو  عالوه بر این امروزه شاهد برچسب هاي کف خیابان نیز هستیم که با استفاده از نقاشی سه بعدي کـف پ   
  را به رسانه اي بکر براي تبلیغات شرکت ها تبدیل کرده است. ها

 
  تیزر تبلیغاتی شرکت هیوندا توسط نقاشی سه بعدي با شعار هر غیر ممکنی، ممکن است، 1تصویر 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


4 
 

  
        

 
 

   
 
 
 
  
 

  نمونه اي از تبلیغات سه بعدي  ،3تصویر          ه بعدي                  نمونه اي از تبلیغات س،  2تصویر             
طراحان محیطی به علت در اختیار داشتن فضاي زیاد براي طراحی هاي خود ترجیح مـی دهنـد کـه نـه        

ها را در مقیاس بزرگ اجرا کنند، بلکه آنها را به گونـه اي طراحـی مـی کننـد کـه از زوایـاي        تنها این طرح
ها حجم دارند و از سطح مختلف تشکیل شده انـد، از طـرف   مختلف در منظر دید قرار گیرند. بنابراین طرح 

دیگر بیننده به طرح سه بعدي بیشتر واکنش نشان می دهد تا نوع دوبعدي آن، به دلیل اینکـه طـرح هـاي    
حجمی با سطوح مختلف بر اثر انعکاس نور و تغییر زاویه دید از تنوع بیشتري برخوردارند و زنـده و پویـا بـه    

  ).35: 1388 خانی،نظر می رسند (ایلو

                  
  ،  نمونه اي از تبلیغات سه بعدي6تصویر     ، نمونه اي از تبلیغات سه بعدي                                5تصویر      
 
   مفهوم فضا در نقاشی سه بعدي -4

 دوران در. اسـت  بـدیهی  امري سازي مجسمه و نقاشی هنر خصوصا هنر، در همواره فضا عنصر از استفاده    
 در را بعـدي  سه فضاي حس نوعی بصري توهم ایجاد با تا داشت تالش همواره نقاش هنرمند هنر، کالسیک

 فضـاي  حـس  ایجـاد  و بصري توهم از استفاده مدرنیته، دوران به ورود با هرچند .کند القاء خود دوبعدي اثر
  شد. گر جلوه هنرمند اثر در دیگر صورتی به فضا از استفاده اما نبود هنرمند دغدغه دیگر بعدي، سه

 
  نقطه اي1پرسپکتیو  -5
خـط   يبر رو شهینقطه که هم نیو ا رسند ینقطه به هم م کیخطوط در  یتمام ينقطه ا1 ویدر پرسپکت   

دسـته خطـوط    کیـ  ویپرسـپکت  نیـ شود. در ا یم دهینام زیافق  و در مقابل چشمان ناظر قرار دارد نقطه گر
. افتـد  ینقطـه اتفـاق مـ    کیـ خطوط دور شونده تنهـا در   دنیشوند و به هم رس یهستند که از ناظر دور م

  ).33: ص 1392(گنجی، حسنعلی، 
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  نقطه اي 1پرسپکتیو  ،7تصویر 

  نقطه اي 2پرسپکتیو  - 6
ایجاد تعداد دسـته هـاي   در این پرسپکتیو باتوجه به فرم قرارگیري اشیا در مقابل پردة تصویر و در نتیجه    

  خطوط دورشونده، پرسپکتیوهاي یک، دو و سه نقطه اي به وجود می آیند.
در پرسپکتیوهاي دونقطه اي، فرم قرارگیري اشیا به گونه اي است که دو دسته خطوط دورشـونده ایجـاد      
ز بـر روي نقطـه   . در پرسپکتیوهاي دونقطه اي، دیگر جاي نقطـه گریـ  شود که به دو نقطۀ گریز می روند می

محو نیست و باید محل نقطه هاي گریز را که همیشه بر روي خط افق قرار دارنـد پیـدا کنـیم. جـاي نقطـه      
هاي گریز بستگی به زاویه چرخش شی دارد و با تغییر زاویۀ آن نسبت به پردة تصویر جاي آنهـا نیـز عـوض    

م مـی نـامیم. در ایـن پرسـپکتیو دو     می شود. نقطه گریز این خط ها را، نقطه گریز خطوط دورشـونده جسـ  
  ). 33: 1392م (گنجی، حسنعلی، یدسته خطوط هستند که از ناظر دور می شوند بنابراین دو نقطه گریز دار

  
  فضاي داخلی نقطه اي 2، پرسپکتیو 8تصویر 

  
  نقطه اي 3پرسپکتیو  -7

نقطه اي خطوط دور شونده سه دسته هستند و این به دلیل بلندي جسم اتفاق مـی افتـد و    3در پرسپکتیو 
براي همگرا شدن خطوط عمودي در باال یا پایین خط افق مورد استفاده قرار می گیرد. این بعد اضافه شـده  

پکتیو گوشـه اي مـورد   می تواند براي تاکید روي بلندي یا گودي هـم در پرسـپکتیو مـوازي و هـم در پرسـ     
استفاده قرار بگیرد. در پرسپکتیو یک و دونقطه اي، خطوط عمود موازي هم در نظر گرفته می شـوند امـا در   
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پرسپکتیو سه نقطه اي این خطوط نیز نقطه گریز دارند که چنان چه از پایین به جسـم نگـاه کنـیم، نقطـه     
اویر پرسپکتیو با دید خزنده یا دید مورچـه مـی   گریز سوم در باالي خط افق تشکیل می شود که به این تص

گوییم.  هم چنین اگر از ارتفاعی باالتر از جسم نگاه کنیم، نقطه گریز سوم در زیر تشکیل می شـود کـه بـه    
  ).47: 1392این تصاویر، پرسپکتیو با دید پرنده می گوییم. (گنج، حسنعلی، 

  
  

                                                                         
                            نقطه اي دید پرنده 3،  پرسپکتیو 10تصویر                           نقطه اي دید مورچه 3،  پرسپکتیو 9تصویر 

 
  بعدي  سه نقاشی -8
دوبعدي است کـه  بعدي خیابانی شناخته شده است، در واقع یک کار هنري  آنچه امروز بعنوان نقاشی سه   

به گونه اي طراحی مـی شـوند کـه گـویی     و  دهد بعدي می بیننده یک نماي سه با مشاهده از زاویه خاص به
تواند بسیار واقعـی و جـذاب باشـد و خلـق آنهـا کـاري        یم ها نقاشی این بیننده در موقعیت عکس قرار دارد.

 .خیابـانی پرطرفـدارتر از گذشـته شـده اسـت     بعـدي   این روزها هنر نقاشی سه. بر است بسیار سخت و زمان
کننـد. در برخـی از    بعدي براي تبلیغ محصوالتشان استفاده می هاي سه برندهاي مشهوري از جذابیت نقاشی

  است.  شهرهاي ایران از جمله تهران گرایش به سمت نقاشی هاي سه بعدي براي زیباسازي شهر پیدا شده
(در فستیوال ها و نمایشگاههاي بزرگ) بر روي سـطح   اي اروپایینقاشی سه بعدي خیابانی اغلب در کشوره

خیابان و پیاده روها و توسط نقاشان ماهر کشیده می شود و همیشه با استقبال عجیبی از مردم روبرو شـده  
است به طوري که افراد هنگام عبور از کنار این نقاشی ها چند دقیقه اي می ایستند و عکس هـاي یادگـاري   

  .ده بر لبشان نقش می بنددگرفته و خن
کشـور   ، مراکـز خریـدو...  با اجراي این نقاشی هاي جذاب در پارك ها ، معابر ، فضـاهاي بـاز نمایشـگاهی      

ایـن نـوع    .عزیزمان می توان لبخندي هر چند کوتاه را در دوران زندگی ماشینی به هموطنانمـان هدیـه داد  
هاي خاص بـر روي زمـین کشـیده مـی شـود. حتـی در       نقاشی ها اغلب به صورت دستی و با رنگ ها و گچ 

. ایجاد عمق در کف سالن، یا برجستگی با کمک خطـاي دیـد    است ایران هم به این شیوه آثاري خلق شده
انسان از جمله آثاري ست که معموال هنرمندان این رشته به اجراي آن عالقمندند. یـک خصوصـیت جالـب    

ه تبلیغـاتی آن اسـت. صـاحبان    اسـتفاد  شوندسه بعدي دیده می این تصاویر که فقط از یک نقطه به صورت
می توانند از این شیوه نوین تبلیغاتی استفاده نمایند. به این ترتیب کـه بـا اجـراي     ...  و ها ، شرکت مشاغل

این نقاشی هاي جالب و منحصر به فرد در نمایشگاه ها و فضاهاي باز اطراف محل کـار خـود مـی تواننـد در     
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بازدید کنندگان قرار گیرند. موضوع به همین جا ختم نمـی شـود . بازدیدکننـدگان بـا انتشـار      توجه خاص 
عکس هایی که در کنار نقاشی تبلیغاتی آنها می گیرند؛ عالوه بر ثبت تصاویر در دوربـین هـا و تلفـن هـاي     

شما سـر از اینترنـت    همراه خود ؛ مطمئنا آن را به افراد دیگري نشان خواهند داد و چه بسا تصاویر تبلیغاتی
تصاویر منتشر شده نام و نشان هاي تجاري را بـا خـود بـه ایـن     . و شبکه هاي متعدد اجتماعی سر در بیاورد

  .طرف و آن طرف می برند
  
  گونه هاي مختلف نقاشی سه بعدي از نظر سطوح اجرایی و نوع پرسپکتیو -9
گونه هاي مرسوم نقاشی سه بعدي عالوه بر سطوح کاغذي روي کف و سـقف سـاختمان هـا ، دیوارهـاي        

شهري پیاده روها و حتی جاده هاي آسفالت و گاهی اوقات ترکیبی از این سطوح (بـراي مثـال نقاشـی کـه     
رین روش آن بـا  نیمی از آن روي پیاده رو و نیمی دیگر روي دیوار قرار دارد) کشیده می شوند، که مرسوم تـ 

فستیوال هاي ساالنه بسیار و بیشترین تعداد آثار هنري مربوط به نقاشی هاي خیابانی است کـه اغلـب روي   
میالدي شروع شـد، البتـه    80هاي سه بعدي در خیابان از دهه  هنر نقاشیسطح آسفالت طراحی می شوند. 

شود، در میان این  ها و پوسترهاي خیابانی میها، تابلو هنر خیابانی شامل انواع مختلفی از هنر مانند مجسمه
هنرها آثار مختلف گرافیتی را هم باید در نظر گرفت. درباره این هنرهاي خیابانی برخـی معتقدنـد کـه روح    

البتـه  . کند و از این جهت خیلی اتفاق خـوبی اسـت   زندگی را به شهر و رفت و آمدهاي روزانه مردم وارد می
اط مستقیمی با فرهنگ، سنت و روابط اجتماعی کشور و شهر مورد نظر دارد و از هاي هنري ارتب این فعالیت

  شراره ، مجله مهر). ،(داوودي شود همین رو هر اثر در کشور طراحش بهتر و بیشتر دیده می
  
  سطوح اجرایی تقسیم بندي گونه هاي نقاشی سه بعدي بر اساس  9-1

   : شوند می تقسیم اصلی ي گونه 6به 
  بعدي روي کفنقاشی هاي سه 
 نقاشی سه بعدي روي سقف 
 نقاشی سه بعدي دیوار 
 نقاشی سه بعدي سطوح ترکیبی 
 نقاشی سه بعدي سطوح مقعر و محدب 
 آنامورفیک 
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  ،  نمونه اي از نقاشی سه بعدي سقف12تصویر                کف                    ،  نمونه اي از نقاشی سه بعدي 11تصویر      

                                    
 سطوح ترکیبی،  نمونه اي از نقاشی سه بعدي 14 تصویر                           دیوار،  نمونه اي از نقاشی سه بعدي 13تصویر 

                             
 آنامورفیک ،16تصویر                                        مقعر و محدب،  نمونه اي از نقاشی سه بعدي 15تصویر    
  
  
  تقسیم بندي گونه هاي نقاشی سه بعدي بر اساس پرسپکتیو 9-2
 الف: نقاشی سه بعدي با پرسپکتیو یک نقطه اي  
 پرسپکتیو یک نقطه اي کف و سقف1-الف :  
 دیوار قائم : پرسپکتیو یک نقطه اي2-الف  
  ب: نقاشی سه بعدي با دو نقطه اي  
 پرسپکتیو دو نقطه اي دیوار و کف، پرسپکتیو دونقطه اي دیوار و سقف1-ب :  

 پرسپکتیو دو نقطه اي دو دیوار درونی، پرسپکتیو دو نقطه اي دو دیوار بیرونی2-ب :  
 ج: نقاشی سه بعدي با سه نقطه اي  
 سقف، پرسپکتیو سه نقطه اي دو دیوار و کف: پرسپکتیو سه نقطه اي دو دیوار و 1-ج 
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  پرسپکتیو  با ، نقاشی سه بعدي 18تصویربا پرسپکتیو یک نقطه اي کف     ،  نقاشی سه بعدي 17تصویر 

          نقطه اي دیوار  یک                                                                                                             

                                                                  
    ،  نقاشی سه بعدي سه نقطه اي سه سطح 20تصویر                                  ، نقاشی سه بعدي با 19تصویر  

  پرسپکتیو یک نقطه اي دیوار                          

                                                           
 نقاشی سه بعدي با پرسپکتیو دو نقطه اي دودیـوار خـارجی              ،22تصویر            ،  نقاشی سه بعدي21تصویر        

  دو  نقطه اي دودیوار داخلی    با پرسپکتیو
     

  تجزیه و تحلیل -10
اگر چه قرن ها می گذرد اما هنر نقاشی خیابانی و نقاشی سه بعدي که با توجه به قدمتش، بخشی از هنر    

جدید محسوب می شود، در حال تجدید حیات است. توسعه نقاشی سه بعدي نیازمند هنري اسـت کـه بـه    
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یم مغزمـان  خوبی طرح را در جهت درك بهتر عمق و فاصله تحریف کند. وقتی ما بـه تصـویر نگـاه مـی کنـ     
فرمان می دهد که چیزي دور از ما قرار گرفته است اما نزدیک ماست. مغز ما مـی گویـد خطـوط مـوازي در     

ذهـن مـا   نیز دوردست یکی به نظر می رسند و آنها همدیگر را در خط افق قطع می کنند. نقاشی سه بعدي 
در حـالی کـه آنهـا روي زمـین     را گمراه می سازد به طوریکه مثال اجسام را به صـورت عمـودي مـی بینـیم     

  کشیده شدند.
ترگفتـه شـد، تکنیـک هـاي      براي رسم صحیح بهتر است ساختار اولیه را بـدانیم، و همـانطور کـه پـیش       

  پرسپکتیو در این راه به ما کمک می کند. و قبل از آن باید چند قانون را در نظر بگیریم:
 این پرسپکتیو تنها از یک زاویه خاص قابل مشاهده است. دانستن قوانین پرسپکتیو و 
     یادمان باشد پرسپکتیو، طراحی را در جهت غیر خطی بزرگنمایی می کند.( تحریف مـی کنـد) و هرچـه

 فاصله کانونی بیشتر باشدپرسپکتیو بدست آمده بیشتر خواهد بود.
 ر سه بعدي می توانند بزرگتر شـوند.  به دلیل اینکه بزرگنمایی ها در طبیعت لوگاریتمیک هستند، تصاوی

فوت رایج هستند. اگر فضا محدود باشـد، هنرمنـد    100فوت و حتی  40فوت،  20خیلی بزرگ. تصاویر 
 باید به دقت تصویر را بکشد.

     براي شروع، عکاسی از محلی که قرار است طرح ما در آن قرار گیرد و توجه به نور و سـایه هـاي محـیط
 مهمترین قدم است.

  
  نقطه اي سه سطح سهپرسپکتیو   10-1

  

  
  نقاشی سه بعدي اثر جو هیل،   23تصویر     

  مشخصات فنی
  نقطه اي سهتکنیک فنی اثر: پرسپکتیو /  تکنیک اجراي اثر: نقاشی / -عنوان اثر: /   جو هیل نام هنرمند: 
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  سه بعدي اثر جو هیل پرسپکتیو سه نقطه اي نقاشی، 24ر تصوی

  
  توصیف  10-2

در تصویر پیرمرد بیماري را می بینیم که براي حفظ حیات در جنگ و نـزاع بـا عزرائیل(فرشـته مـرگ) اسـت. ایـن          
دیوار گسترده شده است. صندلی و تابلوهایی در تصویر وجود دارد که همه واقعی هستند امـا پیرمـرد،    3طرح بر روي 

ر آن قرار گرفته همه نقاشی هسـتند، امـا در نگـاه اول و از    درگاهی که در آن پرده قرار دارد و عزرائیل(فرشته مرگ) د
  زاویه اي خاص که مشخص شده سه بعدي و حجم دار و کامال واقعی به نظر می رسد.

الگوي استفاده شده درآن پرسپکتیو سه نقطه اي است که بر روي سـطح دو دیـوار مجـاور و زمـین گسـترده شـده          
  است.

نقطه اي است و سایه ها با توجه به منبـع نـور محـیط، محـل قرارگیـري       3پکتیو تکنیک فنی اجراي آن معکوس پرس
  ناظر و با توجه به پرسپکتیو سطحی دیوار و به تبعیت از بستر دیوار کشیده شده است.  

                          

  
  گسترده نقاشی سه بعدي اثر جو هیلطرح ، 26تصویرپالن نقاشی سه بعدي اثر جو هیل و محل قرارگیري ناظر    ، 25ر تصوی
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  نتیجه گیري - 11
توجه مردم را بـه خـود جلـب     ایاست که در دن یچند سال یابانیخ ياز هنرها یبه عنوان بخش يسه بعد يها ینقاش   
 يهـا  ینقاشـ  ،یابانیخ يهنرها نیاست. در ب ینترنتیا يها عکس شتریاز آن ب ها یرانیکه سهم ا ي استهنر د وکنن یم

انـد.   کـرده  دایـ پ يادیـ طرفداران ز شوند، یاجرا م نرمندانو معابر پرتردد توسط ه روها ادهیپ ها، ابانیکه در خ يسه بعد
هـا   رهگذران سـاعت  شود یباعث م دهند یرا نشان م يهنر دو بعد کیاز  يسه بعد يا که جلوه يآثار هنر نیا تیجذاب

  .رندیبگ يادگاریعکس  ایتماشاگر باشند  و ستندیها با در کنار آن
 نیـ ا نیمحصوالتشان استفاده کنند. همچنـ  غیتبل يها برا از آن ایمشهور دن يهنر باعث شده است برندها نیا تیجذاب
 جـاد یا ياز تالش هنرمندان بـرا  یبخش يسه بعد يها ینقاش. بخشند یم یخاص يشهر رنگ و انرژ يبه فضا ها ینقاش

 ينمـا  کیـ  ننـده یخاص است کـه بـه ب   هیو مشاهده از زاو ویبا استفاده از پرسپکت يبعد دو ریعمق در تصو يجلوه ها
 اریعکـس قـرار دارد و بسـ    تیـ در موقع نندهیب ییشوند که گو یم یطراح يها به گونه ا ینقاش نی. ادهد یم يبعد سه
  بر است. سخت و زمان اریبس يو جذاب باشد و خلق آنها کار یواقع

باعـث   و از همه مهمتـر  شود یشهروندان م نینشاط در ب جادیو ا یباعث رفع خستگ یعموم يها در مکان ها ینقاش نیا
  .شود یاطرافمان م طیمح تیجذاب شیو افزا نیرفتن اثرات نامطلوب زم نیو از ب طیمح يباسازیز

اتفـاق خیلـی   کنـد و از ایـن جهـت     روح زندگی را به شهر و رفت و آمدهاي روزانه مـردم وارد مـی  هنر نقاشی خیابانی 
  .هاي هنري ارتباط مستقیمی با فرهنگ، سنت و روابط اجتماعی کشور و شهر مورد نظر دارد این فعالیت. خوبی است

کند.گرافیک محیطی در ایجاد  با دیگران ارتباط برقرار می گوید و گرافیک محیطی با محیط پیرامون خود سخن می  
و به دلیل پیوندي که با علـوم انسـانی و اجتمـاعی نظیـر      موثري داردفضایی مطلوب و دلنشین براي افراد جامعه نقش 

  شهر سازي، ارتباطات، جامعه شناسی وغیره دارد، یکی از ارکان زندگی اجتماعی قلمداد می شود.
پوستر و استیکر تبلیغاتی سه بعدي رسانه بسیار مهمی براي جلب توجه و تبلیغات محیطی در قالب نقاشی سه بعدي، 

بهره گیري و ارتباط این رسانه با سایر رسانه هاي تبلیغاتی و یا طراحـی زمینـه ارتبـاط بـا      پیام به بیننده است.انتقال 
همچنـین   باشـد.  مشتري پس از جلب نظر وي از مهم ترین بخش هاي بهره برداري از استیکر تبلیغاتی سه بعدي مـی 

پخـش شـدن عکـس هـا سـهم بسـزایی در معرفـی ایـن         مخاطبین با عکس انداختن با اثر، جزئی از آن می شوند و با 
  محصول به دیگران  دارند و ترویج آن دارند.

  
  
  
  
  
  ت منابع ـهرسف
  

  فاطمی انتشارات: تهران ،)1395( مسعود، ایلوخانی،
  انتشارات فرهنگ معاصر :تهراندایر المعارف هنر، )، 1392پاکباز، رویین، (

  انتشارات یساولی :تهران پرسپکتیو و طراحی،)، ترجمه عربعلی شروه،  1390سیمون گره کو، (
  ،1391 نگاه، انتشارات: تهران ،زمان گذر در هنر هلن، گاردنر،
  آبان کتاب انتشارات: تهران ،انعکاس و سایه پرسپکتیو، ،) 1392( حسنعلی، گنجی،
  فرهنگی علمی انتشارات: تهران ،هنر تاریخ خالصه ،)1390( پرویز، مرزبان،
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  28 شماره ،تندیس تجسمی هنرهاي نامه هفته
Andre Grabar, (1979), Byzantine painting 
Lion, Ellovetun,(1974), Renaissance painting 
C.Gillbert,(1972), History of Renaissance art 

  
 
 
  
  
  

Abstract 
    
  3D painting art, which is a branch of environmental graphic art, is considered a 
collection of new art. The world of art today requires a different statement. In today's 
world, corporate opinion for product promotion depends on the kind of advertising 
that is appealing to the audience. The Advertising which is created by three-
dimensional painting the artist creates an attractive visual effect by using visual error. 
A work that can be seen from a single point and with a mobile camera or a 
photographic camera in real shape, and from other angles in a deformed form. In this 
kind of advertisement, the audience can be photographed with a slight effect, and 
through the spread of these images, especially on social networks, it is useful to 
advertise the product, which will last forever and can be recognized internationally 
and to the questions such as: 
What are the different types of three-dimensional painting in terms of executive 
levels? And how does environmental advertising use this executive (3D painting)? 
Have been replied . 
  The method of collecting information in this dissertation is a library method which is 
used to collect material from books, articles and journals related to snippets. The 
method of research in the current thesis is descriptive and content analysis, in which 
the subject and the status quo are examined and its description is described and its 
characteristics and attributes and the necessity of the relationship between the 
variables have been studied which has a practical aspect. This is the result of the study 
that three-dimensional painting art, as a new method of advertising, has a better 
chance To encourage the audience and the consumer.  
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