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 سه بعدی چیست؟  ینقاش

خواهیم درباره نقاشی سه بعدی صحبت کنیم. در این مطلب می 
سعی داریم در مورد تمام جوانب و موضوعات مرتبط با این هنر جذاب  

های آن. از  موزشتوضیح دهیم. از تاریخچه نقاشی سه بعدی تا آ
 .این هنر تا معرفی هنرمندان این حوزه نکات مربوط به استفاده از

های  ها و یا شبکههای مختلفی را در سایتکسکنون ع شاید تا
اجتماعی دیده باشید که یک تصویر بر روی زمین کشیده شده و به 

رسد دارای حجم است. مردم بخاطر جذابیتی که این تصاویر  نظر می 
را برای خود  گیرند. لحظات شادین دارد در کنارش عکس می برایشا

ن را به دوستان و آشنایان خود کنند. همچنین عکس های آایجاد می 
ین نقاشی ها به نقاشی های سه بعدی معروف دهند. انشان می 

 .اندشده

البته نقاشی سه بعدی یک اسم غلط برای این هنر است که بین 
بعدی عنوان دقیق و  دگرگون شبه سهشود. نقاشی مردم عنوان می 

نوان ما ن تکنیک هنری است. اما به دلیل رایج شدن این عدرست ای
 .کنیمهم از آن استفاده می 

بعدی به صورت  آید؟ نقاشی سهاین تکنیک چطور به وجود می 
شود. الزمه دیدن بعدی طراحی و اجرا می دگرگون شده بر روی سطح دو

ون، پیدا کردن زاویه دید درست آن است. های دگرگاین نوع نقاشی 
واره هستند. اما از قها معمواًل در نگاه اول بی معنی و بی نقاشی  این
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کنید. بهترین راه عدی را مشاهده می زاویه دید درست تصویر سه ب
ها نگاه کردن از لنز دوربین است. برای درک برای دیدن این نقاشی 

کنید. یک نمایش نقاشی  های زیر دقتبهتر این موضوع به عکس
 .رست است. و دیگری همان نقاشی از زاویه دیگرسه بعدی از زاویه د

     

      
 هنرمند هلندی  leon keer آثار ها ازعکس 
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 دیجیتال چاپ و صالح سخندان به روش طراحی ارثآاز ها عکس 

 بعدیی سهنقاش  هتاریخچ

ها القاشیی سیه بعدی به یکباره به وجود نیامده اسیت. بلکه حاصیل سی ن
نقاشییی سییه   نرمندان مختلف اسییت. تاریخچهتجربه و تکامل توسییط ه

 Anamorphic) شییود. نقاشییی دگرگونبعدی به دو بخش تقسیییم می 
Painting)  بعیدی  ۳هیای لیه اول پییدایش نقیاشییییییی آن، مرح و پییدایش

یافتند که میتوانند تصیییاویر را به  زمانی که هنرمندانی امروزی اسیییت. 
خاص به حالت عادی   ند. به نحوی که در زاویه ایکونه ای دیگر اجرا کن

. مرحله دوم تکامل موضیوع صیحبت ما مربوط به ارتباط سیه دیده شیود
ه در ان انگار یک تصیییویر سیییه بعدی نقاشیییی با محیط اسیییت. حالتی ک

وم سیر پیدایش هنر سه بعدی است. بعدی شکل گرفته. این بخش د
 .پردازیمدر ادامه به توضیح تاریخچه این دو بخش می 
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 ی سه بعدی پیدایش هنر نقاش

پیرو توضیح اول در مورد هنر سه بعدی و تاریخ پیدایش آن. هنر  
تقسیم کردیم. عمال نقاشی سه بعدی و تاریخچه اش را به دو بخش 

نی هنر سه لی تری است. یع بخش اول یعنی طراحی دگرگون سرفصل ک
 .بعدی در دل آن و بخش کوچکی از آن است

 دی دگرگون؛ مقدمه پیدایش هنر سه بع راحیط

گردد. به این ی این نوع طراحی به دوره رنسانس برمی تاریخچه 
 (anamorphic) آنامورفیک قواره طراحیهای کشیده و شاید بی نقاشی 

نامورفیک  م برای طراحی آگویند. )البته اصطالح واریخت سازی همی 
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های کمتر کاربردی است. ولی شود. ولی از آن دسته کلمهاستفاده می 
دگرگون اولین بار در فارسی توسط صالح سخندان، هنرمند عبارت طراحی  

ش بودند ها در آن دوره در تالتیستاین حوزه در ایران معرفی شده(. آر
ستند خواها می تیستصورت دقیق بشناسند. این آر  که پرسوکتیو را به

ی متفاوتی تصویر  بیند را در صفحه آن چیزی که چشم از زاویه خاص می 
 .کنند

های خاصی بود که حالت وجود آمدن نقاشی تالش به  نتیجه این
  توان در کتابای داشت. تاریخچه این تکنیک هنری را می کشیده

Anamorphic Art از  هایی به همراه مثال های متعدد ببینید. عکس
 .توانید ببینیددر ادامه می  این کتاب را

 نقاشی های سه بعدی چگونه شکل گرفتند؟

البته بیشترین پیشرفت    رن بیست میالدی است.دوره دوم مربوط به ق 
و تکامل طراحی سه بعدی و نقاشی دگرگون بعد از دهه نود اتفاق  

  بعدی با فضاسازی سه بعدی ، دنیای متفاوتی ست. نقاشی سهافتاده ا
 .های خیابانی شروع شدآن از زمان نقاشی دارد. و تولد 

اعانه به عنوان یک   ی خیابانی برای جمع کردنها از زمانی که آرتیست
ها بیشتر با  کردند. این نقاشی قاشی می ها نمنبع درآمد، در خیابان 
های فاده از پاستل گچی در نقاشی شد. استپاستل گچی اجرا می 
رایج شد. همین هم به عنوان یک سنت کماکان خیابانی از همان دوره  

با ی امروزه هم تعداد زیادی از نقاشی های سه بعدی رایج است. حت 

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   11 | P a g e  

استل گچی برای شود. کار کردن با پپاستل روی زمین کشیده می 
وانستند آن را پاک تهنرمندان بسیار راحت بود. بعد از اتمام نقاشی می 

 .رسیدها آسیبی نمی فرش سنگ  کنند. به این ترتیب به سطح خیابان و

ها معموال یک نصفه روز بود. مردمی که از کردن آرتیست زمان نقاشی 
د. همچنین  گذراندنها وقت می کردند با این نقاشی ه گذر می آن محل

. این کردندمبلغی به عنوان اعانه و کمک به آرتیست پرداخت می 
متر به این سبک  موضوع تا دوران معاصر ادامه داشت. تا زمانی که ک

خیابانی  های نقاشی فستیوالشد. و جای آن را از هنر خیابانی توجه 
شد. جرای آثار به وسیله پاستل گچی انجام می گرفت. ولی همچنان ا

ها فرصت زیادی برای اجرای نقاشی خود ها آرتیستاین فستیوالدر 
 .ی کنندند. شاید یکی دو روز تا فضای چند متری اثر خود را نقاشنداشت

ه شروع به آزمون و ی شاخص این حوز ها برخی از آرتیست  ۱۹۹۵در سال  
آنها تالش کردند ارتباطی میان نقاشی و خطا در طراحی دگرگون کردند.  

پیدا کنند. آثاری که این هنرمندان روی سطح زمین  سطح زمین
تر روی بوم هایی بود که با ابعاد کوچکنقاشی  کشیدند، همانمی 
شد آثار به نظر د. اندازه بزرگ روی سطح زمین باعث می کشیدنمی 

تی یک تصویر را  شود. )منظور این است که وقشرده و ناواضح دیده ف
شود.( از ت. به صورت فشرده دیده می کنید، واضح نیساز پهلو نگاه می 

ی بسیار حی آنامورفیک یا دگرگون ایدهاین جهت استفاده از تکنیک طرا
. هنرمندان نقاشی خیابانی تالش زیادی برای آزمون  ای بودهوشمندانه

و نقاشی کردن. ی این موضوع کردند. رابطه بین زاویه دید، زمین  و خطا
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های سه بعدی که ما ن نقاشی این تالش طی ده سال منجر به اولی 
 .شناسیم شدامروزه می 

 بعدی دنیا ولین نقاشی سه ا

 Hans Holbein ری ازی دگرگون را میتوان در اثشیییییی اولین نمونیه نقیا
  The عجیبی بییه نییامنقییاشییییییی  ۱۵۳۳مشیییییییاهییده کرد. او در سیییییییال 

Ambassadors   مفهوم وجود داشت. ین آن قسمتی ناکشید که در پای
این قسیمت نا مفهوم با مشیاهده از زاویه ای بسییار پایین رمز گشیایی 

 .شدمی 

      

 دگرگون در دنیاس باال اولین نمونه نقاشی کع

یامنده اما نقاشی دگرگون با فضا سازی سه بعدی یک باره به وجود ن
ه لین نقاشی س است. پس نمیتوان از هنرمند خاصی به عنوان خالق او

به عنوان پیشگام این   هلندی ، نقاش کورت وینر بعدی یاد کرد. اما از
برند. او اولین نقاشی دگرگون خود را در اواخر دهه هشتاد  هنر نام می 
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https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-firstanamorphicpaintin-3dpainting-1.jpg
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های دیگری نیز به پیشرفت روز افزون دی کشیده است. آرتیستمیال
اند. ه بیشتر این هنر شدهمک کرده اند و باعث ارتقٔا هرچاین هنر ک

است.  جولین بیور ستفترین آنها که اکنون نیز مشغول به کار امعرو
 .داده اند روها رابه او لقب پیکاسوی پیاده

هنر  جولین بیور آرتیست انگلیسی، نقش بسیار مهمی در معرفی این
ر ارتباط برقرار رد که مخاطب عادی با آنها بیشت داشت. او آثاری را اجرا ک

به مخاطبان بیشتری معرفی کرد. را   3D Street Artمیکرد. جولین
هنرمندان دیگری نیز در پیشرفت این سبک نقش مهمی داشتند. 

رد استدر ، جو هیل، لئون کی و تریسی لی استام برای پیشرفت مانف
  2010تا    2005ها طی سالهای  الش بسیاری کردند. این آرتیست این هنر ت

ری محبوب شد که فستیوال های فراوانی انجام دادند. این هنر به قدکار 
های هنر خیابانی هم بخشی را به کرد. در فستیوالهای مخصوص پیدا  

 .ه بعدی اختصاص دادندنقاشی های س 

  

www.takbook.com

http://www.julianbeever.net/
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 های خطای دیداز تکنیک  بعدینقاشی سه  

های رایج خطای دید  کنیکی دگرگون شبه سه بعدی یکی از تطراح 
ده است. مردم نری که در این حوزه بسیار مشهور و محبوب شاست. ه

شناسند. این تکنیک به علت بعدی می این سبک را به نام نقاشی سه 
ادی که دارد نسبت به خطای دید شهرت آثار متنوع و وسعت زی

ا کنند. امر این حوزه فعالیت می های زیادی دبیشتری دارد. آرتیست
ا استفاده از خطای بصری یا توهم فراموش نکنید طراحی دگرگون ب

شد. در د می آید. میخواهد یک سطحی یا چند سطحی بابصری بوجو 
 .هر صورت اینها حقه های خطای دید است

 متنوع آن  ردهایکاربعدی و  سه ب نقاشی 

بامزه و جالب برای عکس نقاشی سه بعدی در نگاه اول، بیشتر یک اثر 
ر خوبی است زیرا ساختن تفریح کردن است. این هدف بسیا گرفتن و

رای مخاطب یکی از اهداف هنرمند است. ولی بخش بهای لذت لحظه 
 .داردهای مختلف نیز های دیگری در زمینهقاشی سه بعدی کاربردن

 طراحی دکوراسیون ،طراحی نمای ساختمان، طراحی داخلی، تبلیغات ،
تلف نقاشی های مخگرافیک و ... از کاربردطراحی مجله و روزنامه، طراحی  

شود. روش دو صورت انجام می بعدی به بعدی است. نقاشی سهسه
شود . ی دستی که تمام روند با طراحی دستی انجام می آنالوگ یا طراح 

های خاص خودش را دارد. روش دوم، روش طراحی روش کاربرداین 

www.takbook.com
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کاربری بیشتر   یت چاپ در این روش باعث تنوع ودیجیتال. قابل 
 .شودمی 

 

     

 اخلیبعدی در دکوراسیون داستفاده از نقاشی سه

 های خطای دید بر روی نقاشی سه بعدی تاثیر سایر تکنیک 

توان آثار متنوعی را های خطای دید می ا استفاده از ترکیب تکنیک ب
های نقاشی سه بعدی سبک  هر کدام از آرتیست  بوجود آورد. برای مثال

ین د شدن به ابل از واراخاصی دارند. این موضوع به سابقه هنری آنها ق 
این نقاشان خیابانی بر روی سطح زمین  گردد. برخی از حوزه بر می 

های خطای دید  کشیدند. آنها به تدریج وارد فضای تکنیک ی نقاشی م
های دگرگون خطای دید بر اشی سه بعدی شدند. شروع به کشیدن نق

 . روی زمین کردند مثل ادگارد مولر هنرمند آلمانی 

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting4.jpg
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دادند. همین باعث م می انجا  ها کار گرافیتی تیستبعضی دیگر از این آر
 Odeith بوجود بیاورند. مثلشد فضای جدیدی را در نقاشی سه بعدی 

وردند. هنرمند پرتغالی. این هنرمندان هر کدام فضای خاصی را بوجود آ
ب کردند و هنر  های دیگر ترکیهنرمندان دیگری نیز این سبک را با هنر 

یرانی نقاشی ثال صالح سخندان هنرمند اترکیبی بوجود آوردند. م
 .دگرگون دیجیتال را با احجام ترکیب کرد

بعدی ترکیب شده با احجام را ببینید.    توانید اثر سهپایین می   در عکس
ار آرتیست ایرانی، صالح سخندان است. این اثر  از آث ونیز،نام این اثر 

ت. به جرا شده اس با تکنیک نقاشی سه بعدی دیجیتال طراحی و ا
استیکر سه بعدی چاپ شده. در این اثر حجمی به شکل قایق  صورت

را جذاب شده و اثر  م با نقاشی سه بعدی ترکیب  ساخته است. این حج
 .تر کرده است

    

باال اثر ونیز از آثار صالح سخندان عکس   

 

www.takbook.com
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 بازی ه اول شبیه حقه شعبده در نگا بعدی نقاشی سه 

بازی نقاشی سه بعدی در نگاه اول بیشتر شبیه یک حقه شعبده
گیرید همه چیز واقعی به آثار عکس می این نو  در کنار وقتی است. 
کوسه از زمین بیرون آمده. یا لبه یک آبشار  رسد. انگار واقعا یک  نظر می 

اما یک حقه بصری  تواند یک حقه باشدآثار می ایستاده اید. این نوع 
و خطای دید. در آثار نقاشی سه بعدی زاویه دید نقش مهمی دارد. 

دگرگون و بهم ریخته روی سطوح ک تصویر شود یمی زاویه دید باعث 
سبک هنری، نقاش کاری میکند   را، به صورت سه بعدی ببینیم. در این 

ه  د ببینید. آن را کشیده و بکه نقاشی اش را آنطور که او دوست دار 
 .بینیدآن را درست و سه بعدی می  هم ریخته طراحی میکند، ولی شما

 بعدی چرا جذاب است؟ قاشی سه ن

جذابیت این آثار به تفاوتی است که با واقعیت دارد و  دلیل  اولین
شود. دلیل دیگر جذابیت نقاشی سه بعدی خرق عکسی که گرفته می 

 .که وجود داردی متفاوت با واقعیتی عادت بودن آن است. یعنی چیز

برای مثال شاید ما هیچ وقت نتوانیم باالی یک آبشار یا قله یک کوه 
وانیم دهان یک کوسه را با دست . نمیتبگیریمبایستیم و عکس 

ی کارتونی که با استفاده هابگیریم و عکس بیاندازیم . حتی شخصیت
ان توانیم در کنارشنا می آیند. مبعدی به دنیای واقعی می از نقاشی سه

 .عکس و فیلم بگیریم

www.takbook.com
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  tracy lee stum از آثارهایی اشینق

     

 ال دیجیت سه بعدینقاشی به روش  صالح سخنداناز آثار  هاعکس 

 

  

www.takbook.com

https://www.salso.cc/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c/
https://www.salso.cc/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c/
https://www.salso.cc/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c/
https://www.salso.cc/
https://www.salso.cc/استیکر-سه-بعدی-بال-فرشته/
https://www.salso.cc/استیکر-سه-بعدی-بال-فرشته/
https://www.salso.cc/استیکر-سه-بعدی-بال-فرشته/
https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting-tracyleestum-3.jpg
https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting-tracyleestum-1.jpg
https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting6-1.jpg
https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting13.jpg
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 عوامل تاثیر گذار در کیفیت نقاشی سه بعدی 

های مختلف است. ای از متغیربعدی مجموعهکیفیت نقاشی سه
قاشی سه بعدی نیز مانند یک نقاشی دو کیفیت و ارزشمند بودن ن

ها اگر رنگ  ط است. نمیتوانیم بگوییمبعدی به عوامل متعددی مرتب
یا حتی نمیتوانیم بگوییم خوب و شفاف باشند یک نقاشی عالی داریم.  

اجرا شده باشد یک نقاشی عالی  اگر تکنیک سه بعدی به درستی 
 .. باید همه چیز درست و خوب اجرا شوندشودمی 

شود. جنس رنگی محیط پیرامون. جنس سطحی که کار روی آن اجرا می 
شود. تکنیکی که آرتیست از آن  ستفاده می از آن برای اجرای اثر ا که

گذار بر  کند. این موارد از موارد جانبی تاثیر ثر استفاده می برای اجرای ا
 .تبعدی اسروی اجرای یک اثر سه

شود ترین عاملی که منجر به جذابیت یک اثر سه بعدی می اما اصلی 
ی  نرمند نهفته است. هماهنگ چیست؟ جواب این سوال در طرح و ایده ه

این سبک آثار ترین عوامل کیفیت  بعدی از اصلی   ۳ذهن طراح بافضای  
های جذاب ها و ایده اعث بوجود آمدن طرح است. این هماهنگی ب

های دیگر را داشته باشد تبدیل به چنین طرحی متغیر  شود. حاال اگرمی 
 .شودیک اثر شاخص می 

لی، مثل تبدیل به یک نقاشی معمو اگر این عوامل رعایت نشود، اثر
 .شودی هزاران اثر نقاشی سه بعدی دیگر در اینترنت م

  

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   20 | P a g e  

 شود؟ بعدی بر روی چه نوع سطحی اجرا می نقاشی سه 

ی ندارد. این شود محدودیت ا می بعدی روی آن اجر   ۳سطوحی که نقاشی  
توان روی تمامی سطوح اجرا کرد. ولی بیشتر این آثار را روی  آثار را می 

هنرمندان به علت خاص بودن سطح زمین،  ایم. بیشتر  ح زمین دیده سط
ا بر روی کنند. اجر با بیننده دارد از سطح زمین استفاده می   ای کهو زاویه

ز اجرا روی چند سطح است. همچنین  سطح زمین برای هنرمند راحت تر ا 
اثر اجرا شده روی سطح زمین شگفتی بیشتری برای مخاطب دارد. دلیل 

 .به زمین است فتی زاویه دید مایل نسبتاین شگ

اند. بخشی از هنر خیابانی  ده شدهها دیآثار سه بعدی بیشتر در خیابان 
ابانی( یا  بعدی خیهنر سه )  3D street artتند. به این منظور به آنهس

3D pavement art  گویندرو ها( می )هنر سه بعدی پیاده. 

استل گچی طرح خود را روی هنرمندان در این سبک با استفاده از پ
به دلیل کنند. پاستل گچی فرش منتقل می سنگیا سطح آسفالت 

ین کار مناسب است. کاربری ساده، آسیب هایی که دارد برای اویژگی 
های پاستل است. سازی ساده، از ویژگی و پاک  نرساندن به سطح زمین

ی گذرا هاها و رویداداین موضوع باعث شده که از آن برای فستیوال
و برای خود یک سبک محسوب  ویژگی بد نیست شود. ایناستفاده 

 .شودمی 

  

www.takbook.com
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 !بعدی روی چند سطح  سه اثر

زمان و پیوسته روی چند سطح را  بعدی امکان اجرای همنقاشی سه
تواند از چند سطح پیوسته یا جداگانه استفاده کند. هنرمند می  دارد.
تکه های تصویر از زاویه   ی را به نحوی پیاده کند که تمام ایننقاش

از نقاشی را  هایی که این سبکده شوند. آرتیستی دیخاص سه بعد
 .دهندسیار دشواری را انجام می کنند کار باجرا می 

ف، به مراتب کار بیشتری نسبت نقاشی دگرگون روی چند سطح مختل
ه یک نقاشی یک سطحی دارد. نسبت به جابجایی بیننده و تغییر  ب

ان زیادی شود زمتر است. همین موضوع باعث می حساسزاویه بسیار 
طوط در طرفی تکمیل کردن تصویر و کشیدن خصرف طراحی اثر شود. از  

ک آزمون امتداد هم در این سطوح کار بسیار دشواری است. این تکنی
و خطای زیادی برای هنرمند به همراه دارد. به همین خاطر معموال از  

کنند. در می  ها استفادهیدن این نقاشی های ماندگارتری برای کشروش
اندگاری بیشتری دارند یا تثبیت  های آکرولیک که مین آثار از رنگ ا
 .شودها استفاده می نندهک

ر آثار هنرمندان شاخصی توان دبعدی چند سطحی را می نقاشی سه
هایی ، هنرمند پرتغالی مشاهده کرد. نقاشی SERGIO ODEITH   مانند

روی سطوح   های آنشود و سایهو یا چند سطح اجرا می که معموال روی د
 .شودمختلف کشیده می 

 

www.takbook.com
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 اثر اودئیت آرتیست پرتغالیی هاینقاشی

 

 بیشتر یک هنر است یا مکتب؟   بعدیسه نقاشی 

شی سه بعدی بیشتر از آن که یک هنر خاص یا مکتب باشد، یک نقا
توانند سبکی می ها در هر فضا و هر  تکنیک هنری خاص است. آرتیست

. هنرمند تر بهره ببرنداز این تکنیک برای تصویر سازی بهتر و خاص
در نظر دارد را درون فضای سه بعدی پیاده کند.  هایی که تواند ایدهمی 

 .تری خلق کنندتوانند آثار شاخصاص می ک خبا این تکنی

ن های طراحی دگرگوبنا براین شاید بتوان نتیجه گرفت. یادگیری تکنیک 
رای میتواند برای همه مفید باشد. چه برای یک نقاش پرتره. چه برای ب

صنعتی. هر کسی که بخواهد ایده اش را به نمایش بگذارد طراح  یک
 .استفاده کند عدیمیتواند از این تکنیک های سه ب

www.takbook.com
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 هاسه بعدی در دیگر هنر   نقاشیکاربرد 

ود. اما یک  شاین سبک از نقاشی به عنوان یک هنر مستقل معرفی می 
برای  آید.نری به حساب می های هتکنیک بسیار کاربردی در سایر حوزه

بندی یک محصول استفاده کرد. توان برای طراحی بستهمثال از آن می 
کند. یا از آن  ها به خودش جلب می در قفسه را طرحی که توجه زیادی

 توان در طراحی دکور داخلی یک آپارتمان استفاده کرد. طراحیمی 
ی تجسمی که درون آن تجربه دیدن های حوزهدگرگون به تمام هنر 

 .کنددارد کمک بزرگی می نقش مهمی 

بعدی به طور مستقیم در  البته اینطور نیست که فضای دگرگون سه
بعدی یا های فضای سهرها استفاده شود. بلکه خرده تکنیک هن تمامی 

فاده از این فضای فکری تقریبا سه بعدی الهام بخش است. با است
رایج  تواند در آثارش ساختار شکنی کند و از فضایتکنیک هنرمند می 

 .دهای دو بعدی خارج شو نقاشی 

 معروف ترین هنرمندان فعال در زمینه نقاشی سه بعدی دنیا 

رمندان نقاشی سه بعدی با استفاده از توهم بصری و تصاویر  هن
. به همین دلیل کننددگرگون فضای جالبی را برای مخاطب ایجاد می 

در  ای جذاب به مخاطب«این تکنیک، به »انتقال موضوع به شیوه
 .سراسر جهان مشهور است

www.takbook.com
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کی اندکنند. اما تعداد می در این حوزه هنرمندان بسیار زیادی فعالیت 
از این هنرمندان بسیار شاخص هستند. در ادامه تعدادی از این 

 .کنیمها را معرفی می آرتیست

 

 

 

 Leon Keer ئون کی ل

رجسته در هلند متولد شد. او یکی از هنرمندان ب  ۱۹۸۰لئون کی در سال  
های بسیاری از نقاط  در خیابان او  جهان در سبک هنر خیابانی است.

ن عالوه بر استفاده از خطای بصری هنر لئوجهان نقاشی کرده است. 
رکیب های جدید مانند واقعیت افزوده تخود را با استفاده از تکنولوزی 

 .کرده است

      

www.takbook.com
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 Julian Beever  جولیان بیور

متولد شد. او در دهه نود تکنیک  در انگلستان    1959  جولیان بیور در سال
رت در این حرفه شد. وارد تجا 2000آنامورفیک را فرا گرفت و در سال 

فرش نوشته است که  جولیان کتابی با عنوان هنرمند گچ و سنگ
 .اکنون در چاپ سوم استهم

     

 Manfred Stader  مانفرد استادر

هنری شد. او در سال وارد این حوزه  ۱۹۸۰مانفرد استادر در اوایل دهه 
را در مسابقه نقاشی  استاد مادونارارو توانست لقب ۱۹۸۵
در ایتالیا کسب کند. مانفرد از   Grazie di Curtatone  نی خیابا

رتقاء و پیشرفت  پیشگامان نقاشی سه بعدی خیابانی است. وی برای ا
 .این سبک هنری تالش بسیاری کرده است

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting-julianbeever-2jpg.jpg
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 استادر  انفردثار م آ

 kurt Wenner  کورت وینر

در کالیفرنیا به دنیا آمد. او قبل از وارد شدن  ۱۹۵۸کورت وینر در سال 
در سازمان ناسا با سمت تصویرگر فضایی مشغول به کار به این حوزه 

تا عشق خود به  ناسارا به مقصد ایتالیا ترک کرد ۱۹۸۹ر سال بود. او د
سه بعدی جهان معرفی  اولین نقاش بال کند. اوهنر کالسیک را دن

 .شودمی 

     

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-manfredstader-3dpainting-3dstreetart-1.jpg
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 Edgar Muller  ادگار مولر

از کودکی به نقاشی  ودر آلمان به دنیا آمد. ا ۱۹۶۸ادگار مولر در سال 
کرد نقاشی مند بود. از طبیعت روستایی که در آن زندگی می کردن عالقه

های نقاشی سالگی در جشنواره  ۱۶در سن    ۱۹۹۸رد از سال  کشید. ادگامی 
سالگی موفق شد با کشیدن کپی معروف  ۱۹ی شرکت کرد. او در خیابان

اره خیابانی به و های جشن)عیسی در امواس اثر کاراواجیو( در رقابت
 .مقام اول دست یابد

     

 Tracy lee Stum  لی استامتریسی 

اینکه کایی در زمان کودکی به محض تریسی لی استام هنرمند آمری
ش بگیرد شروع به کشیدن نقاشی کرد. او مداد در دستانتوانست 

نقاشی خیابانی را آغاز کرد.  ۱۹۹۸عاشق نقاشی دیواری بود و در سال 
هستند. تریسلی در  شهورهای او به دلیل رنگی بودن در جهان منقاشی 

 .خیابانی زد ینس را برای بزرگترین نقاشی رکورد گ ۲۰۰۶سال 

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-egarmuller-3dpainting2.jpg
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 رسی استامهای سه بعدی تنقاشی

 Joe Hill  جو هیل

جو هیل از هنرمندان پیشتاز این سبک است. بیش از یک دهه 
جهان کشیده است. او  ای در سراسرکننده های سه بعدی خیرهنقاشی 

 بود. کمپانی تحت عنوان ش مکس لوری به این کار مشغولبا همسر 
3D Joe and max    گ  م مر سندر از    مکس  ۲۰۱۰کردند. در سال  را اداره می

 .درگذشت (SADS) ناگهانی در بزرگساالن

     

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-tracyleestum-3dpainting4.jpg
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 Melanie Stimmell  مالنی استیمل

در لس انجلس به دنیا آمد. او از   ۱۹۷۵سال  مالنی استیمل در
های  ف نقاشی سه بعدی خیابانی است. نقاشی های معروآرتیست
 .شتر الهام گرفته از سبک رنسانس استمالنی بی

     

 Eduardo Relero  وادواردو رلر

ادآردو نقاش سه بعدی خیابانی اهل آرژانتین است. سبک  
ن هایش بیشتر طنز انتقادی است. او عالوه بر نقاشی دگرگونقاشی 

اکی و مجسمه سازی نیز انجام  خیابانی،نقاشی دیواری، پرتره، حک
 .دهدمی 

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-melaniestimmell-3dpainting2.jpg
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 رلروادواردو  آثار

 Sergio Odeith  سرخیو اودایت
ه است. او از نقاشان سبک به دنیا آمددر پرتغال  ۱۹۷۶اودایت در سال 

در   ۱۹۸۰گرافیتی است. اولین تجربه نقاشی خیابانی او در سال 
های مسیر قطار بود. او چند سالی است که سبک خود را تغییر  دیوار
است و بیشتر به نقاشی های سه بعدی از حیوانات روی آورده  داده

 .است

     

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting-eduardorelero2.jpg
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 Saleh Sokhandan   صالح سخندان
با انجام   ۲۰۱۱در ایران به دنیا آمد. او از سال    ۱۹۹۰در سال    دانسخن  صالح

ت سه بعدی آغاز یک پروژه تجاری فعالیت خود را رسما به عنوان آرتیس
های خطای دید را بعدی بیشتر تکنیک  کرد. صالح به غیر از نقاشی سه

ر دنیا است. در  برد. او پیشگام نقاشی سه بعدی دیجیتال دبه کار می 
موفق به طراحی و ساخت موزه خطای دید و سه بعدی در  ۲۰۱۸ل سا

 .تهران شد

     

 Alex Maksiov  یوس ماکسی الک

 یو از هنرمندان اوکراینی پیشگام در نقاشی سه بعدیالکس ماکسی 
فعالیت خود در این حوزه را آغاز کرد. در  ۲۰۱۰خیابانی است. او از سال 

سه بعدی اجرا کرده است. و در این ها نقاشی دیواری ر بسیاری از کشو
 .زمینه صاحب شهرت است

www.takbook.com

https://www.salso.cc/wp-content/uploads/2017/11/salso-3dpainting8.jpg
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 آثار الکس ماکسیو

 Remko van Schaik رمکو ون شایک
ه و از نقاشان مستقل خیابانی است. او در زمینرمکو هنرمند اهل هلند است 

 25صص دارد. رمکو بیش از هنرهای سه بعدی خیابانی و توهمات بصری تخ
ده و از سبکهای متنوعی برای ارائه ها مختلف بوبکسال درگیر نقاشی در س

فارغ التحصیل در رشته دکوراسیون است اما کند. او آثارش استفاده می
 .ه بعدی باعث شد وارد این حوزه شوداش به نقاشی سعالقه 

     

www.takbook.com
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 Victor Splashکتور اسپلشیو

اهل روسیه است. او در   دیبع   ویکتور اسپلش جزو نقاشان دیواری سه
سه بعدی  به طور جدی درگیر بررسی توهمات بصری پنج سال گذشته

برنده جشنواره نقاشی سه بعدی در  ۲۰۱۴بوده است. ویکتور در سال 
دی دیواری های نقاشی سه بع آلمان شد. ویکتور در حال حاضر به پروژه

عروف م مشغول است. آثار نقاشی دیواری او در دنیا بسیار شاخص و 
 .هستند

     

 Adry del Rocio & Carlos Alberto  ارلوس آلبرتوروسیو و کآدری دل

این زوج هنری اهل مکزیک بیشتر آثار خود را با هم طراحی و اجرا 
ند و  کنند. آدری و آلبرتو از هنرمندان مستقل خیابانی هستمی 

 .شان در دنیا معروف استهای دگرگوننقاشی 

www.takbook.com
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 کارلوس  روسیو وآثار دل

 Vera Bugatti ورا بوگاتی 

های  لیا است. طراحی نقاشی سه بعدی اهل ایتا های  ورا یکی از آرتیست
اقع گرایانه هستند. او در نمایشگاه های مختلف  او بیشتر فیگوراتیو و و

ی خیابانی های نقاشدر سراسر جهان شرکت کرده است. وی در رویداد
 .ستجوایز بسیاری را بدست آورده ا

     

www.takbook.com
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 Roben Poncia  پونسیاروبن 

آغاز کرد. او چند   ۱۹۹۶این حوزه را از سال روبن پونسیا فعالیت خود در 
ها و سال آغازین کار خود را در تئاتر و سینما سپری کرد. و برای فیلم

داد. او  ید. سپس کارش را گسترش کشها نقاشی تبلیغاتی می تئاتر 
یرا باید در زمان محدود ای هنرمند است زهنر یک چالش بر   گوید: اینمی 

 .خلق کند و محیط باز خیابان آثار را

     

  

www.takbook.com
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 سه بعدی   نقاشاندستمزد 

صحبت درباره این این موضوع بسیار سخت است. چرا که به وجو آمدن 
یک اثر هنری مانند تولید کردن یک مداد نیست. یک اثر هنری به 

فعالیت آرتیست و    . سابقهشوداسطه موضوعات مختلف ارزشمند می و
انی که داشته و صد البته نمونه آثاری که خلق کرده. درجه اعتبار مشتری

ر است. دستمزد هنرمندان شاخص کیفیت آثار او در دستمزد او تاثیرگذا
این حوزه بسیار متغیر است. هنرمندان این حوزه به دو سبک فعالیت 

 .کنندمی 

شود و تجاری هستند.  ه می استفاد  هایی که برای تبلیغات از آنفعالیت
 .شودها انجام می نمایشگاه ها وهایی که برای فستیوالیا فعالیت 

ها و نمایشگاهایی که به این هنرمندان پیشنهاد همکاری  فستیوال
شوند. خدماتی از قبیل  های آنها را متقبل می دهند تمام هزینه می 

نقدی که حدود   و جوایزها  رهایی مانند دیده شدن در رسانهکسب اعتبا
 .پنج تا ده هزار دالر است

ت. دستمزد هنرمند بستگی اری این عدد متغیر اس های تج در مورد پروژه
به سطح و میزان فعالیت و فاصله او تا مکان مورد نظر دارد. دستمزد 

،   Leon Keer  ،Tracy Lee Stum هنرمندان پیشتاز در این حوزه مانند
Kurt Wenner   ،Julian Beeve ۱۵۰۰۰تا    ۱۰۰۰۰ای هر پروژه متغیر بین  بر  

 .دالر است

  

www.takbook.com
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 ی کشید؟نقاشی سه بعدشود چطور می 

نقاشی سه بعدی یک اصطالح است. اصطالحی برای نقاشی دگرگون 
شبه سه بعدی. این موضوع را در قسمت تاریخچه نقاشی سه بعدی به 

ند. این نقاشی ها واقعا سه بعدی نیستصورت مفصل توضیح دادیم. 
رسند. باید توجه داشته بخاطر طراحی خاص، سه بعدی به نظر می بلکه  

ی ها فقط از یک زاویه به شکل حجم دار و سه بعدشیم که این نقاشی با
شوند. بهترین تصویر خروجی که حالت سه بعدی دارد از دیده می 

ل و یا دوربین عکاسی تواند دوربین موبایدریچه دوربین است. می 
  توانید به طور دقیق آن تصویری که هنرمند ا می ن حالت شمباشد. در ای

 .دهد، را ببینید سعی داشته نشان 

های مختلف است. این ای از توانمندیبعدی مجموعه ۳هنر نقاشی 
ها در زمینه پیاده سازی ایده یا طرح مورد نظر در فضای  توانمندی

ح دگرگون تر توانایی پیاده کردن طرر سادهپرسپکتیو است. یا به طو
 .روی سطوح مختلف

سازی طراحی بعدی شامل توانایی پیاده اصل تکنیک نقاشی سه
های  توان طرح ن روی سطوح است. با استفاده از این تکنیک می دگرگو

مختلف را به صورت دگرگون روی سطوح منتقل کرد. اما در این تکنیک  
که کند ی در فضای پرسپکتیوی کمک می توانایی رنگ آمیزی و طراح 

شود شیم. ولی این موضوع باعث نمی آل را داشته بایک نقاشی ایده
این حوزه شوند از این کار ناامید شوند. زیرا   که میخواهد وارد کسانی 

بعدی که در ادامه به آن اشاره های نقاشی سهبا استفاده از تکنیک
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 بعدی اجرا کنید. نقاشیرت سههایتان را به صوتوانید ایدهشده، می 
ب برای منتقل کردن محتوا به کاری بسیار جذاب و جالبعدی راه سه

 .مخاطب است

 طراحی دگرگون  اجرای  هایتکنیک 

های مختلفی دارد. هر آرتیستی به علت بعدی تکنیکاجرای نقاشی سه
ای که در نقاشی دارد روش خاص خود را برای اجرای نقاشی سه تجربه

ام شده متوجه شدیم که های انجکند. با برسی استفاده می بعدی 
  ۴یا  ۳ف به های مختلاجرای این نوع آثار در آرتیستهای تکنیک

ها روش خاص  شود. هر کدام از آرتیستک ثابت محدود می تکنی
 .کنندخودشان را در آثار پیاده می 

، البته همه چیز تکنیک پیاده کردن طرح نیست. توانایی های طراحی 
های کنیک ، بسیار مهم هستند. تمامی تآمیزیایده پردازی طراحی و رنگ 

یر دگرگون که شوند به یک تصوی سه بعدی در نهایت تبدیل م نقاشی 
ها  کند. در نتیجه خروجی همه تکنیکاز قوائد هندسی پیروی می 

شود، ایده یکسان است. آن چیزی که باعث شاخص شدن اثر می 
حی دگرگون سبک هنری و اجرای دقیق تکنیک طراهنرمند برای اجرا، 

 .روی سطح است

ها از روش رتیست با بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم که بیشتر آ
کنند. با استفاده از دریچه دوربین نقاشی چشمی و شابلون استفاده می 

کنند که از طرح اصلی پیروی کرده باشند. یا  خودشان را مدام چک می 
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را به صورت دگرگون کنند. یعنی اول طرح استفاده می  اینکه از شابلون
کنند. ا می کنند و سپس روی زمین اجر کوچک طراحی می شده در ابعاد 

کنند در نود درصد موارد یک سطح صاف که روی آن کار می سطحی 
های بسیار محدودی توانایی است. یا روی دیوار یا روی زمین. آرتیست 

 .سطح را دارند اجرای نقاشی سه بعدی روی چند

روش  ۵اشی سه بعدی را به ای پیاده کردن نقهدر مجموع تکنیک
 .توان تقسیم کردمی 

 می روش چش -۱

کند. نرمند نقاشی خود را از زاویه دید دائما رصد می در روش چشمی ه
اش در محدوده درست اجرا شود. اگر کند طرح او با این کار بررسی می 

ید، این ته باشد خودش با رفتن به زاویه دابزار کافی برای این کار نداش
و آمد  بررسی این موضوع باید دائما در حال رفتکند. او برای کار را می 

د به محل نقاشی باشد. استفاده از دوربین و مانیتور این از محل دی
تواند در هر می    کند. به کمک دوربین و مانیتورروش را بسیار ساده می 

کار به او  کند را ببیند. این که نقاشی می  ایای که هست صفحهنقطه 
د. خواهد، را در اثرش بوجود آور عدی که می ب کند حالت سهکمک می 

است. نقاشی   کوچک بسیار ساده و مناسب ترهای  اشی این روش در نق
های سه بعدی روی بوم یا کاغذ را به راحتی میتوان با این روش پیاده 

وبسایت آموزشی ویدیویی ای در کرد. برای یادگیری این روش دوره 
توانید وجود دارد. این دوره آموزشی رایگان است و می   آقای خطای دید

 .چک یاد بگیریدد کو روش چشمی را در ابعا
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 روش سایه اجسام یا تابش  -۲

کند. رست طراحی می دا طرح خود را در حالت ددر این تکنیک هنرمند ابت
ت دیده شود. سپس طرح  خواهد در نهاییعنی همان تصویری که می 

کند. به عبارت ساده تر یعنی خود را روی سطح مورد نظر نگاشت می 
توان ندازد. در این تکنیک می امی ح مورد نظر ساده تصویر را روی سط

تری است روش، تکنیک قدیمی از اسالید پروژکتور استفاده کرد. این 
استفاده  کنند. سپس باکه در آن تصویر را روی ورق شفاف پیاده می 

کنند. البته از سایه آن طرح را روی سطح مورد نظر خود منتقل می 
ندن تصویر روی سطح کار  تاباتر مانند ویدیو پرژکتور برای  ابزارهای مدرن
ین معنی نیست که حتمًا کند. دقت کنید ساده بودن به ارا راحت تر می 

ید. الزم است آحالت سه بعدی هم به همین سادگی به وجود می 
ای از ایده و یادآوری کنیم که یک نقاشی سه بعدی مجموعه

 .های مختلف اجرا استتکنیک
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 روش هندسی -۳

تواند قی است. در این روش هنرمند می تا دقیروش هندسی روش نسب
کار طراحی را شروع کند. البته که باید   بدون شابلون یا تاباندن تصویر، 

توان هندسی بیشتر می  ی کند. در روشنتیجه طراحی را دائمًا بررس 
ها را پیاده کرد. هنرمندان از این تکنیک اشکال اصلی را، خطوط و زاویه

کنند. یعنی خطوط اصلی را و اشکال ی فاده مبیشتر در شروع کار است
. در ادامه نیز جزئیات را با استفاده کننداساسی را روی سطح پیاده می 

نیک هندسی گرچه کنند. تکی می از روش چشمی و تجربه خود طراح 
قواعد مخصوصی دارد. ولی بیشتر هنرمندان این رشته بنا بر تجربه خود 

از آزمون و خطا ها در روش  ی بعد گیرند. یعناین تکنیک را یاد می 
ی خطوط در نقاشی به چه چشمی یا شابلون کردن در میابند که همگرای

نهایت با دی دارند. در  شکلی است. نقاط گریز چه فرقی با نقاشی دو بع 
فهم تفاوت های نقاشی سه بعدی و دو بعدی، به یک سری از اصول 

 .رسندبرای خودشان می 

 بلون روش الگو کردن یا شا -۴

های ابعاد های پرتره از عکس ر روش الگو کردن مانند اجرای نقاشی د
شود. در این روش هنرمند ابتدا از سطح مورد ک استفاده می کوچ

گیرد. سپس شروع به خواهد عکس می ای که می اویهنظرش، از ز 
کند. طرح خود را با استفاده از نقاشی کردن طرح در همان زاویه می 

 .کندرده بر روی صفحه شطرنجی آماده می دست آوالگوهایی که به 
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ا  زمین است روی سطح زمین را ب  برای مثال اگر سطح مورد نظرش
رحش را با کند. سپس طهای یک متری شطرنجی می استفاده از مربع

 .کنداستفاده از جانمایی در مربع ها روی سطح منتقل می 

اه او نگ مثال هنرمند در حال نقاشی قسمتی از صورت خرس است.
کند که چشم خرس در مربع سوم افقی و چهارم عمودی است. توجه می 
را اشغال کرده است. با این روش  کند که چه قسمتی از آن مربعمی 

افزارهای  طح شطرنجی منتقل کرد. حتی بدون نرمن طرح را به س میتوا
کی  توان این کار را انجام دارد. البته نرم افزاهای گرافیگرافیکی نیز می 

کنند تا های کشیده کردن تصویر یا بزرگنمایی زیاد کمک می قابلیت  با  
 .ن مراحل ساده تر شودای

 روش الگوریتمی  -۵

های مورد نظرش را با  زهتواند ابعاد و اندادر این روش هنرمند می 
ترین روشی انواع سطوح پیاده کند. این روش دقیق   باالترین دقت روی
سه  راحی دگرگون را در فضای شبهتوانید تکنیک طاست که با آن می 

اده مانند مکعب و استوانه گرفته  بعدی اجرا کنید. از کشیدن احجام س 
 .تا احجام پیچیده

ک نقطه در صفحه دو بعدی تبدیل در این روش هر نقطه فضایی به ی
 صالح سخندانتوسط  ۲۰۱۴ن روش نخستین بار در سال شود. ایمی 

فرمول های ریاضی است که تابعی معرفی شد. این تکنیک مجموعه از  
از نقطه دید و محل صفحات نقاشی هستند. در این فرمول ها هر نقطه  
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صفحه دو بعدی در فضای سه بعدی تبدیل به یک مختصات در 
هایی را ابعاد دقیق طی این روش میتوان به سادگی طرح  شوند. مثالمی 

تری را کشید.  توان دقیقا یک مکعب یک ممورد نظر پیاده کرد. مثال می 
به نحوی که اگر یک جعبه یک متری در همان محل قرار دهیم هیچ  

 .تفاوتی از نظر بیننده در آنها وجود نداشته باشد

تدوین شده  صالح سخندانتن با همکاری الزم به ذکر است که این م
است. بسیاری از اطالعاتی که در این متن جمع آوری شده برای اولین 

بعدی و های اجرای نقاشی سهشود. او تمام روشی بار است که ارائه م
اند را در آثار خود های جهان انجام دادههای مختلفی که آرتیستتکنیک

ود را در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم او تجربیات خ  است.  امتحان کرده
  .این مطلب کامل درباره نقاشی سه بعدی را تالیف کنیم

 شود؟ ی چگونه یک نقاشی سه بعدی م 

رو قابل دیدن هستد. اگر ها از زاویه روبههای دو بعدی طرح در نقاشی 
 زاویه دیگری نقاشی را ببینیم به صورت فشرده و نامفهوم دیده

بعدی این قضیه برعکس است. ما از زاویه  ۳در نقاشی شود. حال می 
بینیم. ولی از زاویه رو و عادی تصویری کشیده و بهم ریخته می روبه

بینیم. تعریف شده برای آن اثر تصویر سه بعدی و درست را می خاص 
بعدی است باید طرحی  ۳ترین هدف نقاشی بر همین مبنا که اصلی 

صورت درست دیده شود. هر چقدر این ای خاص به  یهبکشیم که در زاو
آید. غیر عادی تر باشد نقاشی جالب تر به نظر می  زاویه یا محل دید

 .عادی در بخش پیدایش این هنر توضیح دادیم درباره زاویه دید غیر
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همانطور که گفتیم همه چیز این زاویه خاص دید و تکنیک های طراحی 
 .نکته مهم است ترکیبی از دو دگرگون نیست. نقاشی سه بعدی

 .ای بکشیم که از زاویه خاص به صورت درست دیده شودنقاشی  - اوالً 
 گرگون روی سطحهای طراحی دیعنی پیاده کردن دقیق تکنیک

ای که روی آن بعدی با محیط پیرامون و صفحهنقاشی ارتباط سه - دوماً 
م مشغول یعنی اگر ما بر روی یک بو  .شود داشته باشدنقاشی می 

بعدی وم ارتباط سههستیم، طرح و نقاشی ما باید با فضای ب نقاشی 
 .داشته باشد

چوبی را نقاشی  خواهید یک جعبه برای مثال یک در نظر بگیرید که می 
کنیم. نکته اول پیش از هر چیز دیگر، در نظر گرفتن زاویه دید است. 

عنی سپس باید جعبه را در وضعیت و حالت درست طراحی کنیم. ی
رسپکتیوی که اگر واقعا یک جعبه آنجا بود، به آن شکل دیده زاویه و پ

وبی های دگرگون پیاده شود نتیجه خمیشد. حاال اگر این طرح با تکنیک 
خواهد داشت. یک جعبه چوبی که با سطح زمین همخوانی دارد و باور 

 .پذیر است
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 کار کنیم؟ بعدی باید چه سه نقاشی  یادگیریبرای 

ها و ه از تکنیککه نقاشی سه بعدی مجموعار اشاره کردیم چندین ب
هنرها است. از طراحی عادی گرفته تا رنگ گذاری. در نهایت یکی از 

های پیاده سازی نقاشی سه بعدی است که کمک ها یا تکنیک روش
 .کند طرح را روی سطح پیاده کنیدمی 

ید باید خوب بکشبنابراین برای اینکه بتوانید یک نقاشی سه بعدی 
باید به اصول اولیه طراحی و نقاشی راحی خود را قوی کنید. ابتدا ط

و  مسلط شوید. باید بتوانید آنچه در ذهن دارید را روی کاغذ بیارید
طراحی کنید. از طراحی فیگور تا طراحی نما و پرسپکتیو. همه این 

 .کند تا نقاشی بهتری بکشیدتوانایی ها کمک می 

لعاده بخواهید یک نقاشی فوق ای زمانی است که نها براالبته همه ای
را بکشید. چرا که روش و تکنیک نقاشی های سه بعدی برای همه  

حصول گرفته تا یک معلم. هر کسی میتواند مفید باشد. از یک طراح م
که بخواهد ایده هایش را به روش جذاب تری نمایش دهد میتواند از 

 .این هنر استفاده کند

ید تمرین دگیری نقاشی سه بعدی باها برای شروع یامام اینبعد از ت
تجسم کنید. یعنی باید بتوانید هر جسمی را که در نظر دارید. هر 

د. بتوانید آن را در خیال خود تجسم کنید. بینیجسمی که اطرافتان می 
ها  باید بتوانید آن را به راحتی در ذهن خود بچرخانید و از همه زاویه

را درک  نید. قواعد فیزیک اجسامنید که بهتر ببیتمرین کببینید. باید 
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های کنید. اینکه چطور یک گلدان روی میز قرار میگیرد. وقتی از زاویه
شود. نید چه حالتی باعث طبیعی شدن آن می مختلف به آن نگاه میک

های اجرای هنر سه بعدی ابزار کار شما خواهد در ادامه تمرین ها روش 
عنی ن دارید بر روی صفحه. یکردن آنچه در ذهپیاده  بود. ابزاری برای
 .های اجرا که در بخش قبل توضیح دادیمیادگیری تکنیک 

ا روش چشمی است. ترین روش اجرای هنر سه بعدی تکنیک یساده
این روش برای شروع کار بسیار عالی است. یادگیری این روش بسیار  

وبسایت ر  دیویی دراحت و کارآمد است. آموزش این روش به صورت وی
ن دوره ویدیویی رایگان است. شما به  قرار گرفته. ای آقای خطای دید

شوید. حتی میتوانید نقاشی های نیک آشنا می سرعت با کلیات این تک
خوبی با این آموزش بکشید. این شروع خوبی برای یادگیری نقاشی 

های دیگر و آموزش های رفصلبعدی است. برای یادگیری س سه
محصوالت آموزشی های آموزشی یا توانید به بخش دورهه می پیشرفت

 .مراجعه کنید در وبسایت

 بعدیهای کاربردی در نقاشی سه مهارت 

یک نیست. باید  همان طور که در قبل به آن اشاره کردیم، همه چیز تکن
کامال فضای هنر سه بعدی را درک کنید. باید مهارت هایی داشته 

ن، طراحی در فضای پرسپکتیویی، سایه زد ها شاملباشید. این مهارت
شود به آموزشگاها و رنگ گذاری و ... است. برای این کار پیشنهاد می 

ها  اساتید مربوط مراجعه کنید و از آنها کمک بگیرید. با این مهارت
 .هایی که دارید را روی کاغذ بیاوریدها و ایدهتوانید طراح می 
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حی دگرگون به شما کمک اصلی ترین روشی که برای کشیدن طرا
در فضای پرسپکتیوی و سه بعدی است. یعنی شما  کند، طراحی می 

بعدی طراحی ۲بعدی را در صفحه به صورت بتوانید احجام و اشکال سه
های طراحی شما با یادگیری هر کدام از روش  کنید. بعد از این مراحل

 .العاده را اجرا کنیدتوانید یک اثر شاخص و فوق دگرگون می 

 ناسب است؟ چه سنی برای یادگیری هنر سه بعدی م 

هایی دارد. بعدی مانند هر مهارت دیگری پیش زمینه   ۳یادگیری نقاشی  
ار مانند نقاشی دو بعدی که شاید سخت باشد که به یک کودک چه

ساله آموزش داد. این هنر هم نیاز به مقدماتی دارد. حداقل سنی که 
سال است. دلیل   ۱۵یه میکنیم برای شروع آموزش هنر سه بعدی توص

وع توانایی تجسم و درک فضای سه بعدی است. کمتر دیده این موض
شود که فردی کمتر از پانزده سال آمادگی پذیرش این آموزش ها را می 

 .داشته باشد

 موزش نقاشی سه بعدی در دانشگاه آ

های هنرهای تجسمی خبری از آموزش ها، در رشتهمتاسفانه در دانشگاه
هایی مثل  رفصلهای نقاشی سه بعدی نیست. البته س یکتکن

بندی ، تصویرسازی، علم مناظر و مرایا که نکات مهم در حوزه ترکیب
سرفصل    شود. اما به طور خاص هیچنقاشی سه بعدی است تدریس می 

ها وجود ندارد. بنابراین  بعدی در دانشگاهمشخصی مربوط به نقاشی سه
ییم  آکادمیک در این حوزه هستید باید بگواگر شما به دنبال تحصیالت  
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که این امکان وجود ندارد. عالوه بر آن در زمان نگارش این مقاله  
 .آموزشگاهی نیز وجو ندارد که این تکنیک را آموزش دهد

وضوع نو بودن این تکنیک بخصوص در ایران است. عمر دلیل این م
روش  رسد. پسسال می  ۲۰مفید این تکنیک نقاشی به کمتر از 

توانید با استفاده از رد. شما می آکادمیک در این تکنیک وجود ندا
تحقیق در آثار هنرمندان این رشته نکات مختلفی را یاد بگیرید. 

نرمندان مستقل که در های آموزشی ههمچنین استفاده از دوره
کند. کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند کمک زیادی به شما می 

یش هنرمندان روش و تکنیک خود را به نماالبته بعضی از این 
های انحصاری خودشان است و کمتر عالقه گذارند. زیرا آنها روش نمی 

 .ها را با بقیه به اشتراک بگذارندمند هستند این روش 

های  از معدود هنرمندانی است که در جهان تکنیک صالح سخندان
ا دیگران به ی خود را بها دهد. او روشنقاشی دگرگون را آموزش می 

های خطای دید و  رتیست به تمامی تکنیکگذارد. این آاشتراک می 
های مربوط به این  نقاشی دگرگون سه بعدی مسلط است. او آموزش 

خود  وبسایتبه صورت رایگان و در قالب محصوالت آموزشی در هنر را 
د. برای  های محدود آموزشی برگزار میکنقرار داده است. همچنین دوره

ها میتوانید از طریق صفحه دوره های آموزشی در این دورهشرکت 
 .پیش ثبت نام کنید
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 دیجیتال چیست؟ نقاشی سه بعدی 

همان طور که در توضیحات قبل گفتیم نقاشی دگرگون شبه سه بعدی 
 .شود. روش دیجیتال و روش دستی دو روش اجرا می   به

با استفاده   د کل نقاشی راروش دستی که معروف و رایج است. هنرمن- ۱
 .کنداز پاستل گچی یا رنگ روی سطح مورد نظرش اجرا می 

نرمند نقاشی خود را به صورت دیجیتال روش دیجیتال در آن ه- ۲
کند. سپس روی سطحی خاص در محل مورد نظر نقاشی و چاپ می 

 .چسباندمی 

هایی مقاوم  های دیجیتال سه بعدی معموال بر روی برچسبنقاشی 
ها از شود. این نقاشی محل مورد نظر چسبانده می  شود و درپ می چا

های  نسبت به نقاشی های بیشتری نظر کیفیت و ماندگاری قابلیت 
دستی دارند. زیرا زمان کافی برای اجرای این آثار در اختیار طراح قرار  
دارد. عالوه بر آن امکان اصالح اشتباهات احتمالی برخالف نقاشی دستی 

 .دوجود دار 
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 !عدی یا استیکر سه بعدی یا نقاشی دیجیتال؟ پوستر سه ب

ند. بیایید قبل از هر  این سبک آثار با نام های مختلفی معرفی شده ا
ای که بعدی داشته باشیم. نقاشی  ۳چیز یک تعریف کلی برای نقاشی 

زاویه دید مشخص دارد. یعنی از زاویه ای دیگر حالت سه بعدی ندارد. 
توانید شود. به چنین اثری می دیده می   اویه به درستیو تنها از همان ز 

باشد. یا اینکه  بگویید نقاشی سه بعدی. میخواهد این اثر روی زمین
 .روی دیوار یا حتی چند سطحی باشد

های قبل درباره نام های رایج این هنر صحبت کردیم. در البته در بخش 
اشی سه خالل متن قرار شد به خاطر مصطلح شدن همین عنوان نق

ا هم همین عنوان را استفاده کنیم. در مورد نقاشی دیجیتال  بعدی م
ارد. با این تفاوت که به خاطر عمر سه بعدی هم چنین فضایی وجود د

 .بسیار کمترش هنوز عنوانی برای آن رایج نشده است

گویند. عنوان هایی مانند  بعضی به این آثار استیکر سه بعدی می 
شود. ولی کلمه پوستر برای ی آن استفاده م پوستر سه بعدی هم برای

 اثری که روی زمین نصب شده کمی بی معنی است. شاید عبارت چاپ
سه بعدی هم بتوان برای این آثار استفاده کرد. البته این عنوان هم 
با پرینتر سه بعدی مشابه است. بهترین پیشنهاد ما برای این آثار  

 .نقاشی سه بعدی دیحیتال است
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 بعدیل سه نقاشی دیجیتا کیفیت یک 

کیفیت استیکر سه بعدی یا نقاشی سه بعدی دیجیتال به نکات  
بعدی رایج مشترک  ۳. اولین نکته که با نقاشی مختلفی بستگی دارد

است ایده طراحی است. همان چیزی که به عنوان مهم ترین نکته در 
ط بعدی معرفی کردیم. در یک اثر سه بعدی باید ارتبا  ۳کیفیت نقاشی  

سوژه و محیط پیرامونش وجود داشته باشد.تصویر نباید  معنایی بین 
 .باشدیک فضای بی ارتباط به محیط داشته 

های دیجیتال، بحث اجرای طراحی به دومین نکته در کیفیت نقاشی 
صورت دیجیتال است. این بخش رابطه مستقیمی با توانایی طراح در 

تیو دارد. در فضای پرسپکسازی احجام، نورها و اشکال پیچیده پیاده
این مرحله ممکن است در برخی موارد همراه با عکاسی استودیویی، 

 .عدی، نقاشی دیجیتال و مونتاژ تصاویر باشدبمدلسازی سه

بعدی به کیفیت چاپ سومین مورد در کیفیت نقاشی دیجیتال سه
مربوط است. این موضوع به معنی استفاده درست از متریال های 

العاده است. ب به همراه طیف رنگی فوق تگاه چاپ مناس موجود و دس 
های زنده  کردن رنگنقاشی در اختیار نقاش است امکان پیاده    آنچه در

و پر کنتراست است. این موضوع در چاپ بسیار تخصصی است و به  
 .شود به آن دست یافتراحتی عنوان »چاپ کردن« نمی 
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و چاپ جرای دیجیتال وجود هر سه نکته، یعنی ایده طراحی، کیفیت ا
آورد. و خروجی با کیفیت، یک اثر خوب سه بعدی را به وجود می 

 .سه بعدی با کیفیت شود ک پوستر و استیکر تواند منجر به یمی 

 رمز ماندگاری اثر سه بعدی، نقاشی بهتر است یا چاپ؟ 

بعدی به نحو دیگری نگاه کرد. در اینجا باید به موضوع نقاشی سه
را باید از موضوع اجرای آن جدا کرد.  ک اثر سه بعدیموضوع طراحی ی

شی سه بعدی بسیار ساده با این کار بررسی عوامل تاثیرگزار و کاربرد نقا
بعدی هم در ابتدا از اتود دستی برای شود. چون طراحان نقاشی سهمی 

کنند. با داشتن طرح قابل اجرا تصمیم  هایشان استفاده می ی نقاش
وی سطح اجرا کنند یا به صورت صورت نقاشی ر گیریم طرح را بهمی 

ندگاری  چاپ شده. نوع متریال به کار رفته در چاپ تعیین کننده ما
بعدی است. بیشتر نقاشی های سه بعدی روی زمین پوستر یا چاپ سه 

تردد و استهالک باال. پس متریال اجرا چه هستند، همین موضوع یعنی  
 .ارداثیر مستقیم ددر نقاشی و چه در چاپ در ماندگاری ت

ای در مثال استفاده از پاستل گچی منجر به ماندگاری یک هفته 
های متنوع  شود. در حالی که استفاده از رنگ بعدی می های سه نقاش 

ی، ماندگاری های اپوکسهای ماشین به همراه پوششآلکیدی یا رنگ 
 دهد. از طرف دیگر متریالبعدی می  ۳های ساله را به نقاشی  چندین

های یتال هم بسیار متنوع است. میتواند با پوشش های چاپ دیج
ری بسیار زیادی داشته متنوعی که امروزه در دسترس است ماندگا

باشد. اما نکته مهم در ماندگاری آثار دیجیتال متریال نیست. بلکه 
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اجرای مجدد سریع و ارزان اثر است. یعنی میتوان اثر را به راحتی امکان  
 .نصب کرد دوباره چاپ و

 شود با هزینه ای نه چندان زیاد بتوانیم نقاشیموضوع باعث می  این
دد چاپ کنیم. سپس روی سطح مورد نظر بعدی را مج ۳دیجیتال 

قبلی  بچسبانیم. این به معنی نو شدن اثر بعد از مدتی است که چاپ
کیفیت خود را از دست داده است. این درحالی است که ترمیم 

با هزینه و دشواری زیادی رو به رو عدی ممکن است ب ۳های نقاشی 
 .باشد

 تفاوت بستر اجرای نقاشی با چاپ سه بعدی 

خیابانی   مورد نیاز برای چاپ دیجیتال سه بعدی با نقاشی  فضای
هر سطحی نقاشی را اجرا کنیم. متفاوت است. ما میتوانیم تقریبا روی  

 ک تصویر را درولی در چاپ محدودت هایی داریم. وقتی میخواهیم ی
ابعاد بزرگ روی سطوح ناهموار پیاده کنیم نقاشی بسیار کارآمد است. 

های ساختمان، روی دیوار آجری، روی زمین  وی نردهنقاشی را میتوان ر
 .آسفالت و هرجای دیگری پیاده کرد

دو حالت وجود دارد. یا سطح زیرین کامال صاف است یا نا  اما در چاپ 
چاپ شده را روی سطح چسباند.  توان تصویر ی هموار. اگر صاف باشد م

این یعنی روی متریالی چاپ کرد که خودش پشت چسب دارد است. به  
گویند که خودش تنوع زیادی از نظر نوع چسب و متریال استیکر می 
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د نظر صاف نباشد تصویر روی سطح دیگری  ماندگاری دارد. اگر سطح مور 
 .گیردشود و در محل قرار می نصب می 

ه شیوه دستی روی هر سطحی اتفاق ممکن است. اجرای نقاشی بدر 
ر است، اما مشکل بزرگی گرچه این کار در کیفیت تصویر نهایی اثر گذا

آید. البته امروزه با امکانات جدید و مدرن چاپ مانند به حساب نمی 
 .مستقیم روی سطوح، این موضوع نیز قابل اجرا استچاپ 

 ل کاربرد نقاشی سه بعدی دیجیتا

ه بعدی دستی به دلیل زمان اجرای زیاد )با جزئیات بسیار  های س نقاشی 
ان را دارند. از این گونه از آثار بیشتر باال( ، کارکرد مخصوص به خودش

 ۳د. اما نقاشی شوهای تبلیغاتی استفاده می ها یا رویداددر فستیوال
ت یا  بعدی امکان استفاده در اتفاقاهای سه بعدی دیجیتال یا استیکر 

توان آنها را در تیراژ باال چاپ کرد. ی تبلیغاتی را دارند. زیرا می هاکمپین
های مختلف، تغییرات و اصالحات بوجود آورد. سخهتوان در نحتی می 

شود که عث می های سه بعدی بااین ویژگی منحصر به فرد استیکر
 .کارکرد آنها از نظر تبلیغاتی مورد توجه قرار گیرد
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 ی با نقاشی سه بعدی دستی یجیتال سه بعدفرق نقاشی د

تر به همان طور که اشاره کردیم نقاشی دیجیتال سه بعدی در کامپیو
 ۳ترین فرق تکنیک نقاشی شود. این اصلی صورت دیجیتال طراحی می 

بعدی دستی که بر  ۳های رچه نقاشی بعدی دیجیتال و دستی است. گ
ال به صورت دیجیتشوند نیز ممکن است روی سطوح مختلف اجرا می 

طراحی شوند. یعنی در هر دو صورت چاپ و نقاشی، ابتدا طرح به صورت 
شود خروجی اثر قابل شود. این موضوع باعث می می دیجیتال طراحی 

ی بهره برداری از بررسی باشد. اما تفاوت مهم این دو تکنیک در نحوه
 .آنها است

ی نصب کرد. یعن توان با سرعت چاپ وبعدی دیجیتال را می  ۳نقاشی 
برداری. در تیراژ باالتر و هزینه کمتر پیاده سازی کرد. سهولت در بهره

کم هزینه نسبت به نقاشی. کیفیت و جزئیات بیشتری   یعنی تکثیر
برای استفاده از  توان در آن ایجاد کرد. این موضوع دلیل مهمی می 

 .بعدی در تبلیغات محصول و تبلیغات عمومی استاستیکر سه

شود. دستی زمان زیادی صرف نقاشی در محل می بعدی  ۳نقاشی در 
ارتباط باشد. این خود یکی   تواند با مخاطب درنقاش در حین نقاشی می 

شود از ویژگی های جالب نقاشی سه بعدی است. این باعث می 
نقاشی در محل حاضر باشد. سوال بپرسد و گفت و گو   مخاطب در حین

یدادهای تبلیغاتی و ها و روتیوالکند. به همین خاطر مناسب فس
 .فرهنگی است
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 ؟ چه مزیتی نسبت به نقاشی دستی دارداستیکر یا پوستر 

توان در مورد این موضوع در بخش قبل توضیحاتی ارائه شد. اما می 
با حالت اجرای نقاشی را در موارد زیر بیان   های چاپ سه بعدیتفاوت

وش ها بر دیگری  یکی از این ر کرد. این تفاوت ها به معنی برتری
نیست. بلکه به معنی تفاوت در کارکرد آنها است. به صورت خالصه  

ت استفاده از چاپ در اثر سه بعدی روشی تجاری و شاید بتوان گف
 .تر نسبت به نقاشی استاقتصادی

 رار اثر یا چاپ مجدد امکان تک

اجرا کنیم.  شود بتوانیم اثر را با بیش از یک باراین امکان باعث می 
لبته این کار در نقاشی سه بعدی دستی نیز امکان پذیر است. اما این  ا

را از نو اجرا کند. این کار برابر است با هزینه   کار یعنی هنرمند باید اثر
ل به دلیل وجود فایل اثر، امکان  باال تر. اما در نقاشی سه بعدی دیجیتا

  جیتال چاپ روی چاپ مجدد امکان پذیر است. مزیت دیگر فایل دی
کند. متریال های مختلف است. تکنولوژی چاپ هر روز پیشرفت می 

توانیم روی سطوح آورد. می غان می های جدید را به ارماین قابلیت
ی دیجیتال توان از آن بر روی نمایشگرهابیشتری چاپ کنیم. حتی می 

نیز استفاده کرد. یعنی به جای چاپ آن را روی سطح مورد نظر آن را  
ن قابلیت پیش زمینه یا اساس آثار پروجکشن مایش دهیم. این

 .است Projection Mapping مپینگ
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 ی ساز امکان سفارشی 

در زمان طراحی میتوان بخشی را به سفارشی سازی در تیراژ اختصاص  
ر تنها را با تغییر یک اسم در دفعات مختلف داد. یعنی میتوان یک اث

یغاتی کارآمد باشد.  های تبل کمپینتواند در چاپ کرد. این قابلیت می 
های یا حتی میتواند کاری کند که یک اثر سه بعدی در موقعیت یا زمان 

 .فت با تغییرات کوچک مجدد استفاده شودمخل

 مشاهده اثر پیش از اجرا 

اثر را پیش از چاپ به طور دقیق بررسی  توانیمدر روش دیجیتال می 
ر با تمام جزییات  فضای مورد نظ کنیم. به راحتی قبل از چاپ، اثر را در

توانیم از مشاهده کنیم. این قابلیت بسیار مهمی است. یعنی می 
طمئن شویم و جلوی اشتباهات احتمالی را بگیریم. حتی نتیجه کار م

کن است طرح از نظر زیبایی  اگر اشتباهی هم وجود نداشته باشد، مم
ک میکند، خوانی نداشته باشد. این روش دیجیتال کمبا محیط هم

ه را قبل از اجرا ببینیم. اشکاالت را رفع کنیم و با رضایت کامل کار  نتیج
 .نیمرا به مرحله اجرا برسا
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 بعدی دیجیتال  ۳هزینه اقتصادی نقاشی 

یار زیادی را صرف های دستی الزم است که هنرمند زمان بسدر نقاشی 
با هزینه  اجرای طراح در محل مورد نظر کند. این زمان زیاد مساوی است  

ی استقرار هنرمند در محل و اجرای نقاشی بر روی سطح مورد نظر. باال
باید صرف نقاشی در محیط شود، جایش را در نوع دیجیتال، زمانی که 

طراح زمان خود دهد. بنابراین  به نصب پوستر و استیکر در آن مکان می 
ین امکان کند. عالوه بر ارا در دفتر کار خود صرف طراحی دیجیتال اثر می 

مجدد اثر بسیار مقرون به صرفه است. زیرا هزینه اجرای آن بسیار  چاپ  
 .که الزم به اجرای کامل نقاشی باشدتر از زمانی است اقتصادی

یک امکان   همچنین قابلیت ارسال چاپ یا حتی چاپ در منطقه مورد نظر
دهد در دورترین کشورها و فوق العاده است. این قابلیت اجاره می 

از اثر سه بعدی استفاده کرد. هنرمند در دفتر خود طق نیز بتوان منا
فارش دهنده اثر چاپ دهد. سپس با تایید س طراحی را انجام می 

شود. حاال میتواند تنها خود اثر به محل مورد نظر ارسال شود. چرا می 
برداری شود. یا تواند توسط یک مجری بومی نصب و بهرهاثر می  که

اپی، عملیات چاپ نیز در محل مورد نظر  ارسال فایل چ تواند باحتی می 
 .انجام شود

کنند که بتوان اثر استفاده می البته برخی از هنرمندان نقاش، از روشی  
کنند. اجرا می   جا کرد. آنها اثر خود را روی سطحی مانند پارچه بومبهرا جا

 .گذارندهای جدید به نمایش بتوانند اثر خود را در محلبا این روش می 
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 نقاشی بیشتر است یا چاپ سه بعدی؟  کیفیت 

جیتال کیفیت یک اثر سه بعدی چه به صورت دستی، چه به صورت دی
رابطه مستقیم به نوع طراحی و کیفیت اجرای اثر دارد. بنا براین موضوع 

ثار را باید از دو نظر بررسی کرد. اوال کیفیت اجرای کیفیت در این آ
دارد. این موضوع مستقل از در خروجی اثر هنرمند که تاثیر مستقیم 

نوع تکنیک طراحی به معنی طراحی دیجیتال یا نقاشی است. مشخصه 
وم، کیفیت خروجی کار یا امکان اجرای با کیفیت است. به این معنا  د

ها بیشتر است. جواب در کدام یک از روش  که حداکثر کیفیت قابل اجرا
جزئیات به صورت  طراحی پر  اد.توان پاسخ داین سوال را به راحتی می 

دیجیتال و کیفیت باالی چاپ به مراتب جزئیات بیشتری نسبت به 
دارد. یعنی اجرای یک نقاشی سه بعدی و یک استیکر سه اجرای دستی  

پذیر نیست. یک  امکان بعدی با جزئیات مساوی در یک زمان مشخص 
د چرا که ها زمان ببر نقاشی سه بعدی با جزییات زیاد ممکن است ماه

مجبور اجرای جزئیات بیشمار در زمان اجرای نقاشی است. در  نقاش 
اتفاق با استفاده از ابزارهای موجود  صورتی که در طراحی دیجیتال این

سرعت بسیار  شود. و با تکنیک چاپ دردر زمان بسیار کمتر انجام می 
 .باال قابل چاپ است

  

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   60 | P a g e  

 هنرمندان نقاشی دیجیتال سه بعدی 

بل از اینکه وارد این سبک شوند نقاشانی اشی سه بعدی ق هنرمندان نق
نرمندان به خاطر تبحر  کردند. این هبودند که به صورت دو بعدی کار می 

گذاری و اجرای آثار وقتی وارد این حوزه شدند بسیار موفق  در زمینه رنگ
و سبک این هنرمندان در آثارشان بسیار مشهود است.  بودند. ایده

ن شاخص منجر به خلق آثار بسیار  میان هنرمندا ین موضوع درهم
ر بخش  توانید دجذاب و خاص شده است. هنرمندان این حوزه را می 

 .بعدی دنبال کنید ۳معرفی نقاشان 

های دو بعدی همان طور که گفتیم این هنرمندان در زمینه نقاشی 
د فضای کردند. پس از آشنایی و عالقه به این تکنیک وار فعالیت می 

ها  د. به این دلیل تعداد کمی از این آرتیستی سه بعدی شدننقاش
ارند. شاید هم این روش توانایی اجرای نقاشی به صورت دیجیتال را د

 .شوندنمی   دانند. بنابراین وارد این حوزهدیجیتال را فاقد ارزش هنری می 

ارکت برخی از هنرمندان این حوزه با یک همکار یا استودیوی طراحی مش
که برخی از آثارش را به صورت  Tracy Lee Stum د. مانندکننمی 

تال نیز کمتر به طراحی دیجیتال طراحی کرده. از طرف دیگر طراحان دیجی
اند. کمتر دیده شده است که طراحان دیجیتال عالقه نشان داده

دیجیتال وارد فضای طراحی آثار دیجیتال شده باشند. در نهایت 
دیجیتال سه بعدی را   ی طراحی نقاشی ه صورت تخصص هنرمندانی که ب

 .دهند بسیار معدود استانجام می 
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 لیغاتنقاشی سه بعدی و کاربرد آن در تب

های مهم این تکنیک استفاده از آن در تبلیغات است. یکی از کاربرد
این کار مناسب تبلیغات محیطی، دیجیتال مارکتینگ، رویدادهای  

استفاده از  فی محصول است.های معر وشنها و پرومتبلیغاتی، کمپین 
های نو ظهور و جذاب یکی از کارهایی است که در تبلیغات برای پدیده

 .شودردن پیام استفاده می همراه ک

بعدی   ۳شود؟ نقاشی  اما چطور از این تکنیک در تبلیغات استفاده می 
بعدی و   ۳به طرز شگفت انگیزی یک محتوای جذاب است. هر نقاشی  

، به علت عجیب بودن و جذاب شودگرفته می  یی که با آنهاعکس
با این  ای برای صحبت کردن و انتقال پیام است. مخاطبان بودن بهانه

گیرند و آن را در صفحات مجازی خود به اشتراک ها عکس می نقاشی 
شود اصل پیام به راحتی به افراد بسیار گذارند. این کار باعث می می 

 .زیادی منتقل شود

نیک بیشتر با هدف تولید محتوا جذاب  ان گفت این تکتو براین می بنا
یک رویداد  شود. این تکنیک ممکن است دردر تبلیغات استفاده می 

اتفاق بیافتد و به دلیل جذابیت باعث تجمع مردم شود. ولی در این 
اتفاق تعداد محدودی از مخاطبین توانایی بازدید و عکاسی از این 

در تبلیغات ارزشمند  این تکنیک را ای کهنکته  ها را دارند.نقاشی 
ها  کند، استفاده هوشمندانه از محتوای تولید شده یعنی فیلممی 
 .های آن اثر استسوعک

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   62 | P a g e  

برای مثال برند لوازم تحریر جیوتو در یک رویداد تبلیغاتی و مسابقه از  
این تکنیک استفاده کرد. محصوالت لوازم تحریر جیوتو برند دوم شرکت 

وارد بازار ایران شد.   ۲۰۱۳حصول اواخر سال یا است. این مال در ایتال فی
به مشتریانی که  شرکت نماینده این محصوالت در ایران با توجه

ای بود. در کنار توانست داشته باشد به دنبال تبلیغات هوشمندانهمی 
ی تبلیغاتی مواجه بود. او یکی این موضوع با مشکل محدودیت بوجه

ی تبلیغاتی را انتخاب کرد. این ایدهبعدی    ۳نقاشی  ی مرتبط با  هااز ایده
آمد. به همین منظور با  به اجرا در ۲۰۱۴ال در س  صالح سخندانتوسط 

یک رویداد نه چندان بزرگ طراحی شد.  نقاشی سه بعدیاستفاده از 
های مرتبط با حوزه روابط عمومی و تبلیغات ن رویداد با تمام متغیر ای

 .جتماعی بودهای اشبکه

بلیغاتی طی مدت یک هفته در مرکز خربد پاالدیوم تهران این رویداد ت
برگزار شد. بیش از پنج هزار نفر از نقاشی جیوتو بازدید کردند. و در این 

های اجتماعی ر شبکهرویداد بیش از هزار محتوا توسط مخاطبین د
مسابقه   منتشر شد. این محتواها با یک عامل انگیزشی که برگزاری یک

شدند. جایزه مسابقه این رویداد سفر به ایتالیا   سی بود هدفمندعکا
های خود در صفحات مجازی با  بود. بازدیدکنندگان با انتشار عکس 

در کنار هشتک و فالو کردن صفحه جیوتو در این مسابقه شرکت کردند.  
های اجتماعی چند کمپین  اینگونه تولید محتوا و انتشار آن در شبکه

های  د. با استفاده از این کمپینکردنعالیت می ک دیگر هم ف کوچ
کوچک روابط عمومی طی مدت یک ماه محتوای زیاد و ارزشمندی خلق 

ها و مجالت خبر این رویداد های مجازی، روزنامهشد. در اینترنت، شبکه
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به دست شد. همین موضوع باعث افزایش آگاهی نسبت به دست 
 .حضور این برند در ایران شد

های تبلیغاتی برای شرکت جیوتو از کمپین ی این اتفاقهگرچه هزین
دیگری که به آنها پیشنهاد شده بود، بسیار کمتر بود. اما بازخورد 

انجام  توانستند ای برای آنها داشت. کارهای دیگری که می العادهفوق 
هایی  های متداول تبلیغات محیطی بود. روشدهند استفاده از روش 

ای در ها، تبلیغات نقطه یغاتی، لمپستهای تبللبوردتفاده از بیمانند اس 
ها  ها میزان بازدید این رسانه های دیگر. گرچه این روز ها و محل پاساژ

است.   ذ آنها به شدت در حال کاهشافزایش یافته اما اثربخشی و نفو 
های  های متفاوت در اندازه ها پر شده اند از مدیوم زیرا امروزه شهر

ارنگ. مخاطب بیشتر بدون اینکه یش تصاویر رنگلف برای نمامخت
 .شودتوجهی به آنها بکند از کنارشان رد می 
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ها شده است. مخاطب توجه باعث کم شدن اثر بخشی رسانه کاهش
شود همین اتفاق باعث می  اشباع شده است از پیام های مختلف.

با   ها قرار بگیرد. نه آنکهمخاطب در حالت کوری موقت در مقابل پیام 
ار را انجام دهد. بلکه این اتفاق طبیعی مغز برای افزایش قصد این ک

مورد عالقه است. تمرکز مخاطب امروز در  توجه و تمرکز روی موضوع
ل اش! باید بتوان  اش است. یعنی صفحه موبایفضای امن و مورد عالقه

 .از این فضای چند اینچی استفاده کرد

تی را در بیننده که بتواند شگفبعدی یا هر محتوای جذابی  ۳نقاشی 
د. شود مخاطب آن را با دوستانش به اشتراک بگذار ایجاد کند باعث می 

 .با حیرت آن را ببیند و در مقابل آن عکس العمل نشان دهد

های متفاوتی دارد. ه نوع اجرا کاربردالبته نقاشی سه بعدی بسته ب
اجرا شود.  تواند به صورت نقاشی توسط یک هنرمند شناخته شدهمی 
خروجی آن به صورت چاپ سه بعدی روی زمین نصب شود. حالت  یا

محتوای دیجیتال از اثر است. مراحل چنین اول بیشتر با هدف تولید 
نقاشی سه بعدی شود. در این حالت از اتفاقی تبدیل به محتوا می 

 .کنیماستفاده می 

امکان  در روش دوم، استفاده از چاپ دیجیتال به این دلیل است که
توانیم اثر طراحی و  ما می  دد و استفاده از تیراژ وجود دارد. چاپ مج

 .های مختلف تکرار کنیمنچاپ شده را در مکا
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. در حالت اول داستان تولید محتوا از اهمیت بیشتری برخوردار است
در حالت دوم احتمال بیشتر دیده شدن توسط مخاطب. در کل استفاده 

های زیر اجرا شده است و یغات در نمونهبعدی در تبل ۳از نقاشی 
 .شود از این تکنیک در تبلیغات استفاده کردمی 

در رویدادهای معرفی محصوالت برای ورود به بازار یا استفاده  •
 برای جلب توجه مخاطبین 

نوان یک عامل انگیزشی برای عکاسی و افزایش استفاده به ع •
 ها ارتباط مخاطبین در نمایشگاه

یغاتی بر روی زمین در فروشگاها،  وان رسانه تبلاستفاده به عن •
 ها و مراکز خریدرستوران

های متداول رسازی سه بعدی در رسانهاستفاده به عنوان تصوی •
 تبلیغاتی مانند بیلبوردها 

های ای تولید شده در رسانهها و محتو استفاده از عکس •
 دیجیتال 

  

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   66 | P a g e  

بعدی را در  های دیگری از تبلیغات با استفاده از نقاشی سهنمونه 
 .های زیر ببینیدکسع

 

 صالح سخنداناثر  سه بعدی تبلیغاتینقاشی 

 

 

 اثر لئون کی سه بعدی تبلیغاتینقاشی 
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 وینر اثر کورتسه بعدی تبلیغاتی نقاشی 
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 نقاشی سه بعدی در ایران

اطالعات دقیقی از اولین نقاشی مدرن سه بعدی در اختیار نداریم. اما  
سه بعدی  بیست ساله شاهد اولین نقاشی در ایران با تاخیری حدودا 

یم. مقدمه ورود این تکنیک در ایران پخش شدن تصاویر این  بوده ا
های اجتماعی مانند این  ها در اینترنت بود. قبل از اینکه شبکهنقاشی 

ها بیشتر در  های این نقاشی روزها رونق فراوان داشته باشد. عکس
هایی با عنوان . ایمیلشدهای ایمیلی پخش می فیسبوک و خبرنامه

هایی که زنده های برجسته یا نقاشی ی ی سه بعدی، نقاشنقاش
 .شدشوند بین کاربران دست به دست می می 

هنرمندان ایرانی هم با این تکنیک آشنا  همین موضوع باعث شد که 
اتفاق   شوند. آثاری با این تکنیک خلق کنند. با این حال این تکنیک 

اعث ند. این موضوع بمخاطبین با آن آشنایی نداشتای بود و  بسیار تازه 
شد استقبال چندانی از آثار هنرمندان تازه وارد ایرانی نشود. می 

های دیگر نه نیز مانند بسیاری از پدیدهمتاسفانه مولد نبودن در این زمی
 .وارداتی موثر بوده

 فرهنگ استفاده از نقاشی سه بعدی در ایران 

ایران شد.  و تکنولوژی های مختلفی وارددر سالهای اخیر محصوالت 
آن که ابتدا فرهنگ استفاده از آن به وجود بیاید. ورود این  بدون

تفاده، باعث مشکالتی ها بدون وجود فرهنگ و آموزش اس تکنولوژی
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شده است. این مشکالت باعث شده نتوانیم از آن تکنولوژی به درستی 
 .استفاده کنیم و از آن لذت ببریم

سابقه بیست  توان جای داد.ی ه بعدی را هم در این دسته منقاشی س 
و چند ساله نقاشی های سه بعدی و تکامل آن در ایران وجود نداشته.  

حوه استفاده از نقاشی های سه بعدی در خیابان هنوز آشنایی در مورد ن
 .و در مواجهه با آنها بین مخاطبان ایرانی وجود ندارد

فاده از ی کمک خواهد کرد. فرهنگ استساز چند موضوع به این فرهنگ
ه بعدی به این معناست که در مواجهه با این نقاشی ها چه  نقاشی س 

وان لذت ببریم و عکس  عکس العملی باید نشان داد. چطور از آنها میت
ها چه واکنشی نشان  ی نقاشی بگیریم. یا در برخورد با هنرمند اجرا کننده 
اینها موضوعات بسیار مهمی  دهیم. چطور از هنرمند حمایت کنیم.

 .شوندیشرفت و ارتقاء می هستند که باعث ب

زاویه   در مواجهه با نقاشی های سه بعدی، نکته مهم در نظر گرفتن
ها است. در صورتی که از زاویه برای این سبک از نقاشی دید مناسب 

نادرست به این نقاشی ها نگاه شود یک تصویر کامال کشیده و بی 
سه بعدی  ن در زاویه دست،هیم دید. در صورت قرار گرفت معنی را خوا

 .شوندو در زاویه غلط به بی معنی دیده می 

راهنمایی های الزم   در این شرایط بهتر است از راهنما، یا آرتیست اثر
های جذاب و  را برای نحوه عکاسی بپرسید. یا خود به دنبال موقعیت

ورت حتما از این کار و  صمناسب عکاسی و ژست گرفتن بگردید. در این 
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کنار نقاشی سه بعدی لذت بیشتری خواهید   عکس های خود در دیدن
ه او دلگرمی های ارتباط با او را بخواهید. این کار ببرد. از هنرمند راه

هایش بی فایده نیست. حتی اگر شود که تالشدهد. متوجه می می 
اید با کیفیت   بینید در مقایسه آثاری که در اینترنت دیدهاثری که می 
ئن باشید خود آرتیست میتواند اثرش را نقد نکنید. مطم نیست. اثر را

 .با دیگران مقایسه کند. تکامل هر هنری نیاز به گذر زمان دارد

 های ایرانی نقاشی سه بعدی آرتیست 

همان طور که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم، به دلیل آشنا نبودن 
بال چندانی ار هنرمندان تازه وارد استقمخاطبان با این تکنیک از آث

به این دلیل هنرمندانی که به این تکنیک آثاری خلق کردند به  نشد.
مناسب فعالیت هنرمند با   سرعت این کار را رها کردند. نبودن بستر

شود. بستر مناسب فعالیت در چنین راحتی باعث ناامیدی او می 
های برابر، دسترسی تای حاصل موارد مختلفی است. وجود فرصزمینه

ی، وجود ظرفیت اقتصادی خرید و فروش،  های اطالع رسان به روش
های هنری اقتصادی از جمله چرخه اقتصادی مطلوب، فعالیت سازمان

اش همان بستر فعاللیت در هنر و به خصوص یک واردی که نتیجهم
 .زمینه جدید هنری است

اشی های سه بعدی هنرمندان زیادی برای خلق نق ۲۰۱۰از حدود سال 
الیل گفته شده تنها چند اثر محدود اجرا . اما به خاطر دتالش کردند

سخندان شاید کرده اند. بیشتر آنها نیز آثار غیر انتفاعی بوده اند. صالح  
تنها هنرمند ایرانی است که همچنان به این کار مشغول است. از دیگر 
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توان به احمد زنگنه، بعدی فعالیت کردند می   ۳هنرمندانی که در نقاشی  
نیکبخت و میالد رضایی اشاره کرد. قطعا اهور، محمد رضا کاوه م

عاتی از  اطال  دوستان و هنرمندان دیگری نیز بوده اند. اما ما توانستیم
 .این دوستان پیدا کنیم

 

 
 تهران پارک هنرمندانصالح سخندان، اثر 
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 مشهد در احمد زنگنهآثار 

     
 آثار کاوه ماهور 
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 یکبخت، پارک قیطریه تهران محمدرضا ناثر 

 
 دانشکده هنر یزدیی، میالد رضااثر 
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 بعدی در ایران پیشرفت نقاشی سه 

های  شود. چرا در خیابانرابطه پرسیده می یک سوال همیشه در این 
صالح سخندان به این سوال اینگونه   بینیم؟ایران نقاشی سه بعدی نمی 

  :پاسخ داده است

ها انجام دادم بیشتر تجاری هستند. آثاری  لآثاری که من طی این سا»
هستند. کمتر آثار هنری را در   مرتبط با حوزه تبلیغات و دکوراسیون  که

توانید پیدا کنید. این موضوع به این علت است که ی این رشته م
هایی که در آن، این نوع آثار امکان اجرا داشته باشند، وجود سازمان

ده اند. من نیز مانند تمام آرتیست های  ندارد. یا بسیار ضعیف عمل کر 
دیدم عمل کردم. شروع کارم با آثار مستقل و بدون سفارش می   هدنیا ک

زمان هایی که در ایران فعال بودند عالقه ای نشان دهنده بود. ولی سا
شد. منطقی نبود که اثری اجرا نمیدادند. حمایت خاصی از این آثار نمی 

ها در دنیا فستیوال . در همان سالشود و عمر کوتاهی داشته باشد
شد. آثاری با پاستل اجرا میشد که یابانی برگزار می خهای نقاشی 

همکاری با   د. من تمام سعی خودم را براینهایت یک هفته پا برجا بو 
سازمان های شهری کردم. یکی دو اثر هم انجام دادم. اما همکاری با  

سان نبود. من هم ترجیح دادم ها و برخورد با سلیقه آنها آاین سازمان 
بلیغات و دکوراسیون شوم. امروز در کشورهای توارد فضای تجاری 

ها  و سازمان های دولتی و شرکت ها واسط بین هنرمنداروپایی گالری 
دهند. حمایت های هستند. به هنرمندان خیابانی سفارش کار می 

فکر میکنم شود. این اتفاق  ها انجام می مختلفی از هنرها توسط دولت
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ن باعث شده است با وجود ی برای بیشتر هنرمندان یکسان است. هم
 «ینیمزمان زیادی که سپری شده، در خیابان نقاشی سه بعدی نب

های دیگر  نقاشی سه بعدی خیابانی در ایران متاسفانه مانند کشور 
گیری نداشته است. این موضوع به عوامل متعددی پیشرفت چشم

 :مرتبط است. مانند

 آن امکان اجرا داشته باشنددر  هایی که این نوع آثار  بودن سازمان و ارگانن •
 هادیگر کشور بعدی مانندهای نقاشی سهبرگذار نشدن فستیوال •
عدم حمایت مردمی و سازمانی از آثار هنرمندانی که وارد این حوزه  •

 .شوندمی
 ها و معرفی هنرمنداننبود دسترسی عادالنه به رسانه •
 جدیداقتصادی و مشوق برای هنرهای نوپا و نبود بستر  •

از موارد اصلی و تاثیر گذار در گسترش نقاشی خیابانی سه بعدی   اینها
های دیگر در هستند. زیرا تمامی هنرمندان خیابانی که در کشور ایران

های نقاشی سه کنند، با شرکت کردن در فستیوالاین حوزه فعالیت می 
ا، هها نیز توسط شرکتند. این فستیوالبعدی این کار را آغاز کرده ا

شود. به این ترتیب وقتی های بخصوص اداره می ا و سازمان هگالری 
ها در خیابان مشغول پیاده شوند و آرتیستها برگزار می این فستیوال

بینند. شوند، مردم رهگذر و مخاطبین آنها را می سازی نقاشی خود می 
گیرد. به دلیل جذابیت زیاد ارتباط بین آرتیست و مخاطب شکل می 

گیرند و با دوستان خود به با این آثار عکس می  ها مردمشی این نقا
این ترتیب حمایت از هنرمند و دیده شدن اثرش   گذارد. بهاشتراک می 

 .گیردشکل می 
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 های نقاشی سه بعدیوزهم

ها است که از نقاشی سه بعدی به عنوان یک اتفاق جذاب در سال
رمی و یجاد سرگشود. یک اتفاق جذاب برای اتفاده می ها اس رویداد

ح  که اولین نمایشگاه نقاشی سه بعدی افتتا  ۲۰۱۵عکس گرفتن. از سال  
خوش تغییر شد. یعنی با کنار هم قرار گرفتن  شد، این ماجرا دست

های سه بعدی یک مرکز تفریحی متفاوت به وجود آمد. مکانی نقاشی 
ر  ها کنادی. با قرار گرفتن این نقاشی های سه بع که پر بود از نقاشی 

ها را در یک محل ببینند. عکس توانستند این نقاشی م می هم مرد
خوشی را در آن مکان سپری کنند. تا پیش از آن مردم    بگیرند و لحظات

هایی ها، یا عکس ها را به صورت پراکنده و اتفاقی در خیاباناین نقاشی 
 .دیدنداز آن در صفحات اینترنت می 

ن اتفاق تبدیل به یک بعدی ای های سهبا به وجود آمدن موزه نقاشی 
ها به سرعت تبدیل به یک  برنامه تفریحی برای مردم شد. و این موزه 

 ۲۰۱۶های سوژه جذاب عکاسی و گردشگری در کل دنیا شدند. در سال
ها بوجود آمدند. این ها در بیشتر کشور تعداد زیادی از این موزه  ۲۰۱۸تا  

مندان مختلف  توسط هنر ها پر شده است از آثار سه بعدی که موزه
 .خلق شده

ها به علت تعدد آثار و تمایل به بهره برداری اقتصادی گرچه این موزه
های سه بعدی مستقل کیفیت کمتری دارند، اما  نسبت به نقاشی 

های نقاشی استقبال بسیار خوبی از آنها در دنیا شده است. در بین موزه
د به یک هنرمنمواردی است که به صورت مستقل توسط  سه بعدی
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ای در مکزیک تماما توسط کورت وینر آرتیست وجود آمدند. مثال موزه
ی سه بعدی تهران با نام رویا آمریکایی طراحی واجرا شده است. یا موزه

 .پارک توسط صالح سخندان طراحی و اجرا شده است

ر حال گسترش هستند. خبر  د این موزه ها به خاطر جذابیتشان هر روز 
هر چند ماه یک بار    دید سه بعدی در نقاط دنیاهای جهافتتاح موز 
ی موزه ۱۰های انجام شده ی مطلب با بررسی شود. در ادامهشنیده می 

 .کنیمبرتر سه بعدی را در دنیا معرفی می 

گویند. تمام ها اصطالحًا »تم پارک« یا »پارک موضوعی« می به این موزه
ژه خاص طراحی یش یک سو ر و اجزای یک پارک موضوعی برای نمااآث

های خطای  شوند. هر تم پارک مخاطب خاص خودش را دارد. اما موزه می 
اند مخاطب بسیار گسترده ای را جذب کنند. این به خاطر  وانستهنتدید  

 .جذابیت آثار سه بعدی و خطای دید است

بسیار متفاوت هستند.    ،دیشناس های قدیمی که می ها با موزه تم پارک 
ها قرار ل یک پارک موضوعی معمواًل پشت شیشه قات داخآثار و اتفا

ها جزو اصلی اتفاقاتی هستند که درون این نگرفته است. بازدید کننده
توانند بخشی از آثار شوند و با آنها  گیرد . می ها شکل می تم پارک 

 .عکس بگیرند

  

www.takbook.com



 نقاشی سه بعدی، همه چیز درباره این هنر جذاب و شگفت انگیز
 

SALSO.CC   78 | P a g e  

 لیادر شهر ملبورن استرا  artvoموزه -۱

 14توسط  Artvo .استرالیا است ی دراین موزه اولین موزه نقاشی سه بعد
 .مترمربع ساخته شده است ۱۹۰۰هنرمند در متراژ 

     

 در شهر یوکاتان مکزیک wonder موزه -۲

توسط هنرمند مشهور نقاشی سه بعدی به نام کورت وینر، که  wonder  موزه
 .طراحی و اجرا شده استهای قبلی بسیار از او یاد شده در بخش
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 واقع در تهران ایران ویاپارک ر موزه -۳

توسط صالح  رویاپارکترین موزه خطای دید در جهان است. این موزه کامل
 .سخندان طراحی و ساخته شده است

    

 Trick eye موزه -۴

های زیر از شعبه شهر سنتوسا رد. عکسدر چهار کشور شعبه دا Trickeye موزه
 .اپور استدر سنگ
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 در کشور تایلند  art in paradise موزه -۵

های بانکوک، پاتایا و چینگمای واقع در تایلند شعبه دارد. این موزه در شهر
این موزه  بینید از موزه شهر بانکوک است. متراژتصاویری که در پایین می

 .متر است ۲۵۰۰

     

 ر ژاپندر شهر اودایبا واقع در کشو  trick art موزه- ۶
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 کره در شهر سئول واقع در    wonder 3D black art موزه  -۷

     

 در فیلیپین  واقع art in island موزه -۸
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 واقع در نیویورک آمریکا   Museum of Illusions موزه -۹

     

 در مالزی  Penang 3D Trick Art موزه -۱۰
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 بخش پایانی یا نتیجه گیری

ب و ضوعات مختلفی مطرح شد. سعی کردیم جواندر این مطلب مو 
موضعات مربوط نقاشی سه بعدی را تمام کمال بررسی کنیم. از معرفی 

های آن  این هنر شروع کردیم. تاریخچه آن را بیان کردیم. از تکنیک
ی حتی معرفی هنرمندان این های آموزش و یادگیرصحبت کردیم. راه

ان کردیم. هدف از این مطلب  هنر جذاب. کاربرد هنر سه بعدی را بی
چه بیشتر مخاطب این آثار در ایران بوده است. شاید اقراق آشنایی هر  

نباشد که چنین مطلبی با این میزان اطالعات درباره هنر سه بعدی بی 
 .سابقه بوده است

ادی برده است. زحمت بسیار زیادی تالیف این مطلب زمان بسیار زی
ا دو خواهش داریم. اوال این مطلب  برای آن کشیده شده است. از شم

ای که در اختیار دارید ر برای دوستان خود ارسال کنید یا در رسانهرا د
منتشر کنید. با این کار افراد بیشتری با این هنر و کاربردش آشنا  

تشار مطلب منبع آن را بنویسید. شوند. دوما لطفا و حتما در زمان انمی 
تالیف شده است و  SALSO یداین مطلب توسط تیم آقای خطای د

 .منتشر شده است وبسایت آقای خطای دیددر نخستین بار 
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