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:تهیه کننده

:استاد

از.دهیمتوضیحجذابهنراینبامرتبطموضوعاتوجوانبتماممورددرداریمسعیمطلبایندر
فعالانهنرمندمعرفیتاهنراینازاستفادهبهمربوطنکاتاز.آنآموزشهایتابعدیسهنقاشیتاریخچه

Anamorphicیابعدیسهنقاشیحوزهدر Painting.

رویبریرتصویککهباشیددیدهاجتماعیشبکههاییاوسایتهادررامختلفیعکسهایکنونتاشاید
درداردانبرایشتصاویراینکهجذابیتیبخاطرمردم.استحجمدارایمیرسدنظربهوشدهکشیدهزمین

واندوستبهراآنهایعکسهمچنین.میکنندایجادخودبرایراشادیلحظات.میگیرندعکسکنارش
.شدهاندمعروفبعدیسههاینقاشیبههانقاشیاین.میدهندنشانخودآشنایان

شبهرگوندگنقاشی.میشودعنوانمردمبینکهاستهنراینبرایغلطاسمیکبعدیسهنقاشیالبته
آنازهمماعنواناینشدنرایجدلیلبهاما.استهنریتکنیکایندرستودقیقعنوانبعدیسه

.میکنیماستفاده

مختلفندانهنرمتوسطتکاملوتجربهسالهاحاصلبلکه.استنیامدهوجودبهیکبارهبهبعدیسهنقاشی
.میشودتقسیمبخشدوبهبعدیسهنقاشیتاریخچه.است

Anamorphic)دگرگوننقاشی Painting)بعدی۳نقاشیهایپیدایشاولمرحلهآن،پیدایشو
درکهنحویهب.کننداجرادیگرایگونهبهراتصاویرمیتوانندکهیافتندهنرمندانیکهزمانی.استامروزی
.شوددیدهعادیحالتبهخاصایزاویه

انردکهحالتی.استمحیطبانقاشیبعدیسهارتباطبهمربوطما،صحبتموضوعتکاملدوممرحله
توضیحبهمهادادر.استبعدیسههنرپیدایشسیردومبخشاین.گرفتهشکلبعدیسهتصویریکانگار

.میپردازیمبخشدواینتاریخچه

ابهزمانیکههنرمندانییافتندکهمیتوانندتصاویرر.بعدیامروزیاست۳اولپیدایشنقاشیهایمرحله
.بهنحویکهدرزاویهایخاصبهحالتعادیدیدهشود.گونهایدیگراجراکنند

رانحالتیکهد.مرحلهدومتکاملموضوعصحبتما،مربوطبهارتباطسهبعدینقاشیبامحیطاست
مهبهتوضیحدرادا.اینبخشدومسیرپیدایشهنرسهبعدیاست.انگاریکتصویرسهبعدیشکلگرفته

.تاریخچهایندوبخشمیپردازیم

پیدایش هنر نقاشی آنامورفیک

ابهدوهنرنقاشیسهبعدیوتاریخچهاشر.پیروتوضیحاولدرموردهنرسهبعدیوتاریخپیدایشآن
هبعدیدریعنیهنرس.عمالبخشاولیعنیطراحیدگرگونسرفصلکلیتریاست.بخشتقسیمکردیم

.دلآنوبخشکوچکیازآناست

احی و عکس پایین از آثار صالح سخندان است که به صورت دیجیتال طر
.چاپ شده است

دیونقاشیالبتهبیشترینپیشرفتوتکاملطراحیسهبع.دوممربوطبهقرنبیستمیالدیاستدوره
تولد.یداردنقاشیسهبعدیبافضاسازیسهبعدی،دنیایمتفاوت.دگرگونبعدازدههنوداتفاقافتادهاست
عنواناززمانیکهآرتیستهایخیابانیبرایجمعکردناعانهبه.اینهنرازنقاشیهایخیابانیشروعشد

.یکمنبعدرآمد،درخیابانهانقاشیمیکردند

ازهماندورهاستفادهازپاستلگچیدرنقاشیهایخیابانی.ایننقاشیهابیشترباپاستلگچیاجرامیشد
هحتیامروزههمتعدادزیادیازنقاشیهایس.همینهمبهعنوانیکسنتکماکانرایجاست.رایجشد

بعداز.بودکارکردنباپاستلگچیبرایهنرمندانبسیارراحت.بعدیباپاستلرویزمینکشیدهمیشود
.بینمیرسیدبهاینترتیببهسطحخیابانوسنگفرشهاآسی.اتمامنقاشیمیتوانستندآنراپاککنند
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وانمیترادگرگوننقاشینمونهاولین
Hansازاثریدر Holbeinمشاهده
عجیبینقاشی۱۵۳۳سالدراو.کرد
Theنامبه Ambassadorsکشید
ودوجنامفهومقسمتیآنپاییندرکه

مشاهدهبانامفهومقسمتاین.داشت
یگشایرمزپایینبسیارایزاویهاز

.میشد

سهشینقاآرتیستهایازکدامهرمثالبرای.آوردبوجودرامتنوعیآثارمیتواندیدخطایتکنیکهایترکیبازاستفادهبا
خیابانیاننقاشاینازبرخی.میگرددبرحوزهاینبهشدنوارادازقبلآنهاهنریسابقهبهموضوعاین.دارندخاصیسبکبعدی

شیدنکبهشروع.شدندبعدیسهدیدخطایتکنیکهایفضایواردتدریجبهآنها.میکشیدندنقاشیزمینسطحرویبر
.آلمانیهنرمندمولرادگاردمثلکردندزمینرویبردیدخطایدگرگوننقاشیهای

.بیاورندودبوجبعدیسهنقاشیدرراجدیدیفضایشدباعثهمین.میدادندانجامگرافیتیکارآرتیستهااینازدیگربعضی
ابراسبکایننیزدیگریهنرمندان.آوردندبوجودراخاصیفضایکدامهرهنرمنداناین.پرتغالیهنرمندOdeithمثل

احجامباراتالدیجیدگرگوننقاشیایرانیهنرمندسخندانصالحمثال.آوردندبوجودترکیبیهنروکردندترکیبدیگرهنرهای
.کردترکیب

سخندانصالحایرانی،آرتیستآثارازونیز،اثرایننام.ببینیدرااحجامباشدهترکیببعدیسهاثرمیتوانیدپایینعکسدر
اثراینرد.شدهچاپبعدیسهاستیکرصورتبه.استشدهاجراوطراحیدیجیتالبعدیسهنقاشیتکنیکبااثراین.است

.استکردهترجذابرااثروشدهترکیببعدیسهنقاشیباحجماین.استساختهقایقشکلبهحجمی

ایجاداطبمخبرایراجالبیفضایدگرگونتصاویروبصریتوهمازاستفادهبابعدیسهنقاشیهنرمندان
هانجسراسردر«مخاطببهجذابشیوهایبهموضوعانتقال»بهتکنیک،ایندلیلهمینبه.میکنند
.استمشهور

شاخصبسیارهنرمنداناینازاندکیتعداداما.میکنندفعالیتزیادیبسیارهنرمندانحوزهایندر
.میکنیممعرفیراآرتیستهااینازتعدادیادامهدر.هستند

هلنددر۱۹۸۰سالدرکیلئون
هنرمندانازیکیاو.شدمتولد

نیخیاباهنرسبکدرجهانبرجسته
ازبسیاریخیابانهایدراو.است
نلئو.استکردهنقاشیجهاننقاط
نرهبصریخطایازاستفادهبرعالوه
تکنولوزیهایازاستفادهباراخود
ترکیبافزودهواقعیتمانندجدید
.استکرده

مانزدرآمریکاییهنرمنداستاملیتریسی
درمدادتوانستاینکهمحضبهکودکی
شینقاکشیدنبهشروعبگیرددستانش

سالدروبوددیوارینقاشیعاشقاو.کرد
.کردآغازراخیابانینقاشی۱۹۹۸

انجهدربودنرنگیدلیلبهاونقاشیهای
۲۰۰۶سالدرتریسلی.هستندمشهور
نقاشیبزرگترینبرایراگینسرکورد

.زدخیابانی

دنیابهایراندر۱۹۹۰سالدرسخندانصالح
تجاریپروژهیکانجامبا۲۰۱۱سالازاو.آمد

عدیبسهآرتیستعنوانبهرسماراخودفعالیت
یشترببعدیسهنقاشیازغیربهصالح.کردآغاز

او.میبردکاربهرادیدخطایتکنیکهای
.استادنیدردیجیتالبعدیسهنقاشیپیشگام

موزهساختوطراحیبهموفق۲۰۱۸سالدر
.شدتهراندربعدیسهودیدخطای
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نقاشانازواستهلنداهلهنرمندرمکو
هنرهایزمینهدراو.استخیابانیمستقل

صتخصبصریتوهماتوخیابانیبعدیسه
درنقاشیدرگیرسال۲۵ازبیشرمکو.دارد

عیمتنوسبکهایازوبودهمختلفسبکها
فارغاو.میکنداستفادهآثارشارائهبرای

امااستدکوراسیونرشتهدرالتحصیل
اردوشدباعثبعدیسهنقاشیبهعالقهاش

.شودحوزهاین

سهدیوارینقاشانجزواسپلشویکتور
سالپنجدراو.استروسیهاهلبعدی
ماتتوهبررسیدرگیرجدیطوربهگذشته
السدرویکتور.استبودهبعدیسهبصری
ردبعدیسهنقاشیجشنوارهبرنده۲۰۱۴
بهحاضرحالدرویکتور.شدآلمان

مشغولدیواریبعدیسهنقاشیپروژههای
اربسیدنیادراودیوارینقاشیآثار.است

.هستندمعروفوشاخص

آدری دل روسیو و کارلوس آلبرتو 
Adry del Rocio & Carlos Alberto

بیشترمکزیکاهلهنریزوجاین
اجراوطراحیهمباراخودآثار

نهنرمنداازآلبرتووآدری.میکنند
یهاینقاشوهستندخیابانیمستقل

.استمعروفدنیادردگرگونشان

سهنقاشیهتاریخچقسمتدرراموضوعاین.بعدیسهشبهدگرگوننقاشیبرایاصطالحی.استاصطالحیکبعدیسهنقاشی
.میرسندنظرهببعدیسهخاص،طراحیبخاطربلکه.نیستندبعدیسهواقعاهانقاشیاین.دادیمتوضیحمفصلصورتبهبعدی
کهخروجیویرتصبهترین.میشونددیدهبعدیسهودارحجمشکلبهزاویهیکازفقطنقاشیهااینکهباشیمداشتهتوجهباید

طوربهوانیدمیتشماحالتایندر.باشدعکاسیدوربینیاوموبایلدوربینمیتواند.استدوربیندریچهازداردبعدیسهحالت
.ببینیدرادهد،نشانداشتهسعیهنرمندکهتصویریآندقیق

درنظرموردطرحیاایدهسازیپیادهزمینهدرتوانمندیهااین.استمختلفتوانمندیهایازمجموعهایبعدی۳نقاشیهنر
.مختلفسطوحرویدگرگونطرحکردنپیادهتواناییسادهترطوربهیا.استپرسپکتیوفضای

میتوانکتکنیاینازاستفادهبا.استسطوحرویدگرگونطراحیسازیپیادهتواناییشاملسهبعدینقاشیتکنیکاصل
فضایدرطراحیوآمیزیرنگتواناییتکنیکایندراما.کردمنتقلسطوحرویدگرگونصورتبهرامختلفطرحهای

اینواردواهدمیخکهکسانینمیشودباعثموضوعاینولی.باشیمداشتهراایدهآلنقاشییککهمیکندکمکپرسپکتیوی
نیدمیتواشده،اشارهآنبهادامهدرکهسهبعدینقاشیتکنیکهایازاستفادهبازیرا.شوندناامیدکاراینازشوندحوزه

مخاطبهبمحتواکردنمنتقلبرایجالبوجذاببسیارراهکاریبعدیسهنقاشی.کنیداجراسهبعدیصورتبهراایدههایتان
.است

روش می توان تقسیم ۵مجموع تکنیک های پیاده کردن نقاشی سه بعدی را به در 
:کرد

اگر.شوداجرادرستمحدودهدرطرحاشمیکندبررسیکاراینبااو.میکندرصددائمادیدزاویهازراخودنقاشیهنرمندچشمیروشدر:چشمیروش-۱
محلبهدیدلمحازآمدورفتحالدردائمابایدموضوعاینبررسیبرایاو.میکندراکارایندید،زاویهبهرفتنباخودشباشدنداشتهکاراینبرایکافیابزار

.باشدنقاشی

.شودهدیدنهایتدرمیخواهدکهتصویریهمانیعنی.میکندطراحیدرستحالتدرراخودطرحابتداهنرمندتکنیکایندر:تابشیااجسامسایهروش-۲
اسالیدازمیتوانتکنیکایندر.میاندازدنظرموردسطحرویراتصویرسادهیعنیترسادهعبارتبه.میکندنگاشتنظرموردسطحرویراخودطرحسپس

موردسطحرویراطرحآنسایهازاستفادهباسپس.میکنندپیادهشفافورقرویراتصویرآندرکهاستقدیمیتریتکنیکروش،این.کرداستفادهپروژکتور
.میکنندمنتقلخودنظر

بایدکهتهالب.کندشروعراطراحیکارتصویر،تاباندنیاشابلونبدونمیتواندهنرمندروشایندر.استدقیقینسبتاروشهندسیروش:هندسیروش-۳
کارشروعدربیشترتکنیکاینازهنرمندان.کردپیادهرازاویههاوخطوطرا،اصلیاشکالمیتوانبیشترهندسیروشدر.کندبررسیدائماًراطراحینتیجه

.میکنندپیادهسطحرویرااساسیاشکالورااصلیخطوطیعنی.میکننداستفاده

سطحازابتداهنرمندروشایندر.میشوداستفادهکوچکابعادعکسهایازپرترهنقاشیهایاجرایمانندکردنالگوروشدر:شابلونیاکردنالگوروش-۴
ستدبهکهالگوهاییازاستفادهباراخودطرح.میکندزاویههماندرطرحکردننقاشیبهشروعسپس.میگیردعکسمیخواهدکهزاویهایازنظرش،مورد
.یکندمشطرنجیمترییکمربعهایازاستفادهبارازمینسطحرویاستزمیننظرشموردسطحاگرمثالبرای.میکندآمادهشطرنجیصفحهرویبرآورده
.میکندمنتقلسطحرویهامربعدرجانماییازاستفادهباراطرحشسپس

استوشیردقیقترینروشاین.کندپیادهسطوحانواعرویدقتباالترینبارانظرشمورداندازههایوابعادمیتواندهنرمندروشایندر:الگوریتمیروش-۵
.یچیدهپاحجامتاگرفتهاستوانهومکعبمانندسادهاحجامکشیدناز.کنیداجرابعدیسهشبهفضایدررادگرگونطراحیتکنیکمیتوانیدآنباکه

.دستیروشودیجیتالروش.میشوداجراروشدوبهبعدیسهشبهدگرگوننقاشیگفتیمقبلتوضیحاتدرکهطورهمان

اجراشنظرموردسطحرویرنگیاگچیپاستلازاستفادهبارانقاشیکلهنرمند.استرایجومعروفکهدستیروش-۱•
.میکند

حلمدرخاصسطحیرویسپس.میکندچاپونقاشیدیجیتالصورتبهراخودنقاشیهنرمندآندردیجیتالروش-۲•
.میچسباندنظرمورد

این.میشودچسباندهنظرموردمحلدرومیشودچاپمقاومبرچسبهاییرویبرمعموالبعدیسهدیجیتالنقاشیهای
درآثاراینجرایابرایکافیزمانزیرا.دارنددستینقاشیهایبهنسبتبیشتریقابلیتهایماندگاریوکیفیتنظرازنقاشیها
.داردوجوددستینقاشیبرخالفاحتمالیاشتباهاتاصالحامکانآنبرعالوه.داردقرارطراحاختیار
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صلیترینااین.میشودطراحیدیجیتالصورتبهکامپیوتردربعدیسهدیجیتالنقاشیکردیماشارهکهطورهمان
اجرامختلفسطوحرویبرکهدستیبعدی۳نقاشیهایگرچه.استدستیودیجیتالبعدی۳نقاشیتکنیکفرق

صورتهبطرحابتدانقاشی،وچاپصورتدوهردریعنی.شوندطراحیدیجیتالصورتبهاستممکننیزمیشوند
دریکتکندواینمهمتفاوتاما.باشدبررسیقابلاثرخروجیمیشودباعثموضوعاین.میشودطراحیدیجیتال
.استآنهاازبرداریبهرهنحوهی

هزینهوباالترتیراژدر.بهرهبرداریدرسهولتیعنی.کردنصبوچاپسرعتبامیتوانرادیجیتالبعدی۳نقاشی
.کردایجادآندرانمیتوبیشتریجزئیاتوکیفیت.نقاشیبهنسبتهزینهکمتکثیریعنی.کردسازیپیادهکمتر
.استعمومیتبلیغاتومحصولتبلیغاتدرسهبعدیاستیکرازاستفادهبرایمهمیدلیلموضوعاین

درمخاطببامیتواندنقاشیحیندرنقاش.میشودمحلدرنقاشیصرفزیادیزماندستیبعدی۳نقاشیدر
دراشینقحیندرمخاطبمیشودباعثاین.استبعدیسهنقاشیجالبهایویژگیازیکیخوداین.باشدارتباط
فرهنگیوتبلیغاتیرویدادهایوفستیوالهامناسبخاطرهمینبه.کندگووگفتوبپرسدسوال.باشدحاضرمحل
.است

انزماین.کندنظرموردمحلدرطراحاجرایصرفرازیادیبسیارزمانهنرمندکهاستالزمدستینقاشیهایدر
تال،دیجینوعدر.نظرموردسطحرویبرنقاشیاجرایومحلدرهنرمنداستقرارباالیهزینهبااستمساویزیاد

طراحینبنابرا.میدهدمکانآندراستیکروپوسترنصببهراجایششود،محیطدرنقاشیصرفبایدکهزمانی
بهمقرونبسیاراثرمجددچاپامکاناینبرعالوه.میکنداثردیجیتالطراحیصرفخودکاردفتردرراخودزمان
.باشدنقاشیکاملاجرایبهالزمکهاستزمانیازاقتصادیتربسیارآناجرایهزینهزیرا.استصرفه

دهدمیاجارهقابلیتاین.استالعادهفوقامکانیکنظرموردمنطقهدرچاپحتییاچاپارسالقابلیتهمچنین
.دهدمیانجامراطراحیخوددفتردرهنرمند.کرداستفادهبعدیسهاثرازبتواننیزمناطقوکشورهادورتریندر

اثرهکچرا.شودارسالنظرموردمحلبهاثرخودتنهامیتواندحاال.میشودچاپاثردهندهسفارشتاییدباسپس
درنیزاپچعملیاتچاپی،فایلارسالبامیتواندحتییا.شودبهرهبرداریونصببومیمجرییکتوسطمیتواند
.شودانجامنظرموردمحل

طحیسرویراخوداثرآنها.کردجابهجارااثربتوانکهمیکننداستفادهروشیازنقاش،هنرمندانازبرخیالبته
.بگذارندنمایشبهجدیدمحلهایدرراخوداثرمیتوانندروشاینبا.میکننداجرابومپارچهمانند

تبلیغاتی،یدادهایرومارکتینگ،دیجیتالمحیطی،تبلیغاتمناسبکاراین.استتبلیغاتدرآنازاستفادهتکنیکاینمهمکاربردهایازیکی
ردنکهمراهبرایتبلیغاتدرکهاستکارهاییازیکیجذابوظهورنوپدیدههایازاستفاده.استمحصولمعرفیپروموشنهایوکمپینها

.میشوداستفادهپیام

وبعدی۳نقاشیهر.استجذابمحتواییکانگیزیشگفتطرزبهبعدی۳نقاشیمیشود؟استفادهتبلیغاتدرتکنیکاینازچطوراما
نقاشیهاینابامخاطبان.استپیامانتقالوکردنصحبتبرایبهانهایبودنجذابوبودنعجیبعلتبهمیشود،گرفتهآنباکهعکسهایی

منتقلزیادیبسیارافرادبهراحتیبهپیاماصلمیشودباعثکاراین.میگذارنداشتراکبهخودمجازیصفحاتدرراآنومیگیرندعکس
.شود

اتفاقرویدادیکدراستممکنتکنیکاین.میشوداستفادهتبلیغاتدرجذابمحتواتولیدهدفبابیشترتکنیکاینگفتمیتوانبنابراین
.دارندرااشیهانقاینازعکاسیوبازدیدتواناییمخاطبینازمحدودیتعداداتفاقایندرولی.شودمردمتجمعباعثجذابیتدلیلبهوبیافتد
.استراثآنوعکسهایفیلمهایعنیشدهتولیدمحتوایازهوشمندانهاستفادهمیکند،ارزشمندتبلیغاتدرراتکنیکاینکهنکتهای

شرکتدومبرندوجیوتتحریرلوازممحصوالت.کرداستفادهتکنیکاینازمسابقهوتبلیغاتیرویدادیکدرجیوتوتحریرلوازمبرندمثالبرای
کهمشتریانیبهتوجهباایراندرمحصوالتایننمایندهشرکت.شدایرانبازاروارد۲۰۱۳سالاواخرمحصولاین.استایتالیادرفیال

ازیکیاو.ودبمواجهتبلیغاتیبوجهیمحدودیتمشکلباموضوعاینکناردر.بودهوشمندانهایتبلیغاتدنبالبهباشدداشتهمیتوانست
بامنظورهمینبه.آمددراجرابه۲۰۱۴سالدرسخندانصالحتوسطتبلیغاتیایدهیاین.کردانتخابرابعدی۳نقاشیبامرتبطایدههای
یغاتتبلوعمومیروابطحوزهبامرتبطمتغیرهایتمامبارویداداین.شدطراحیبزرگچنداننهرویدادیکبعدیسهنقاشیازاستفاده

.بوداجتماعیشبکههای

.نمونه های دیگری از تبلیغات با استفاده از نقاشی سه  بعدی را در عکس های زیر ببینید
:سخنداننقاشی پایین اثر صالح 

اهدشسالهبیستحدوداتاخیریباایراندراما.نداریماختیاردربعدیسهمدرننقاشیاولینازدقیقیاطالعات
.بودترنتایندرنقاشیهااینتصاویرشدنپخشایراندرتکنیکاینورودمقدمه.ایمبودهبعدیسهنقاشیاولین
فیسبوکردبیشترنقاشیهااینعکسهای.باشدداشتهفراوانرونقروزهااینماننداجتماعیشبکههایاینکهازقبل
زندهکهایینقاشیهیابرجستهنقاشیهایبعدی،سهنقاشیعنوانباایمیلهایی.میشدپخشایمیلیخبرنامههایو

.میشددستبهدستکاربرانبینمیشوند

حالاینبا.ندکنخلقتکنیکاینباآثاری.شوندآشناتکنیکاینباهمایرانیهنرمندانکهشدباعثموضوعهمین
ازچندانیبالاستقمیشدباعثموضوعاین.نداشتندآشناییآنبامخاطبینوبودتازهایبسیاراتفاقتکنیکاین
وارداتیگردیپدیدههایازبسیاریمانندنیززمینهایندرنبودنمولدمتاسفانه.نشودایرانیواردتازههنرمندانآثار
.بودهموثر

استقبالدوارتازههنرمندانآثارازتکنیکاینبامخاطباننبودنآشنادلیلبهکردیم،اشارهآنبهقبلقسمتدرکهطورهمان
مناسبستربنبودن.کردندرهاراکاراینسرعتبهکردندخلقآثاریتکنیکاینبهکههنرمندانیدلیلاینبه.نشدچندانی
وجود.استمختلفیمواردحاصلزمینهایچنیندرفعالیتمناسببستر.میشوداوناامیدیباعثراحتیباهنرمندفعالیت

الیتفعمطلوب،اقتصادیچرخهفروش،وخریداقتصادیظرفیتوجودرسانی،اطالعهایروشبهدسترسیبرابر،فرصتهای
.استهنریجدیدزمینهیکخصوصبهوهنردرفعاللیتبسترهماننتیجهاشکهمواردیجملهازاقتصادیهنریسازمانهای

اثردچنتنهاشدهگفتهدالیلخاطربهاما.کردندتالشبعدیسههاینقاشیخلقبرایزیادیهنرمندان۲۰۱۰سالحدوداز
اینبهنانهمچکهاستایرانیهنرمندتنهاشایدسخندانصالح.اندبودهانتفاعیغیرآثارنیزآنهابیشتر.اندکردهاجرامحدود

رضامحمدماهور،کاوهزنگنه،احمدبهمیتوانکردندفعالیتبعدی۳نقاشیدرکههنرمندانیدیگراز.استمشغولکار
پیدادوستاناینازاطالعاتیتوانستیممااما.اندبودهنیزدیگریهنرمندانودوستانقطعا.کرداشارهرضاییمیالدونیکبخت

.کنیم
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سوالاینهبسخندانصالحنمیبینیم؟بعدیسهنقاشیایرانخیابانهایدرچرا.میشودپرسیدهرابطهایندرهمیشهسوالیک
:استدادهپاسخاینگونه

آثارکمتر.ندهستدکوراسیونوتبلیغاتحوزهبامرتبطکهآثاری.هستندتجاریبیشتردادمانجامسالهااینطیمنکهآثاری»
داشتهاجراامکانآثارنوعاینآن،درکهسازمانهاییکهاستعلتاینبهموضوعاین.کنیدپیدامیتوانیدرشتهایندرراهنری
آثارباارمکشروع.کردمعملمیدیدمکهدنیاهایآرتیستتماممانندنیزمن.اندکردهعملضعیفبسیاریا.نداردوجودباشند،
آثاریناازخاصیحمایت.نمیدادندنشانایعالقهبودندفعالایراندرکههاییسازمانولی.بوددهندهسفارشبدونومستقل
برگزارنیخیابانقاشیهایفستیوالدنیادرسالهاهماندر.باشدداشتهکوتاهیعمروشوداجرااثریکهنبودمنطقی.نمیشد
شهریهایسازمانباهمکاریبرایراخودمسعیتماممن.بودبرجاپاهفتهیکنهایتکهمیشداجراپاستلباآثاری.میشد
ایفضوارددادمترجیحهممن.نبودآسانآنهاسلیقهبابرخوردوسازمانهااینباهمکاریاما.دادمانجامهماثردویکی.کردم
هاشرکتودولتیهایسازمانوهنرمندبینواسطگالریهااروپاییکشورهایدرامروز.شومدکوراسیونوتبلیغاتتجاری
.میشودانجامدولتهاتوسطهنرهاازمختلفیهایحمایت.میدهندکارسفارشخیابانیهنرمندانبه.هستند

۲۰۱۵الساز.گرفتنعکسوسرگرمیایجادبرایجذاباتفاقیک.میشوداستفادهرویدادهادرجذاباتفاقیکعنوانبهبعدیسهنقاشیازکهاستسالها
بهمتفاوتفریحیتمرکزیکبعدیسهنقاشیهایگرفتنقرارهمکناربایعنی.شدتغییردستخوشماجرااینشد،افتتاحبعدیسهنقاشینمایشگاهاولینکه

وبگیرندکسع.ببینندمحلیکدررانقاشیهااینمیتوانستندمردمهمکنارنقاشیهااینگرفتنقراربا.بعدیسهنقاشیهایازبودپرکهمکانی.آمدوجود
ینترنتاصفحاتدرآنازعکسهایییاخیابانها،دراتفاقیوپراکندهصورتبهرانقاشیهااینمردمآنازپیشتا.کنندسپریمکانآندرراخوشیلحظات

.میدیدند

وعکاسیبجذاسوژهیکبهتبدیلسرعتبهموزههااینو.شدمردمبرایتفریحیبرنامهیکبهتبدیلاتفاقاینبعدیسهنقاشیهایموزهآمدنوجودبهبا
کهبعدیسهآثارازاستشدهپرموزههااین.آمدندبوجودکشورهابیشتردرموزههاایناززیادیتعداد۲۰۱۸تا۲۰۱۶سالهایدر.شدنددنیاکلدرگردشگری

.شدهخلقمختلفهنرمندانتوسط

آنهاازخوبیبسیاراستقبالامادارند،کمتریکیفیتمستقلبعدیسهنقاشیهایبهنسبتاقتصادیبرداریبهرهبهتمایلوآثارتعددعلتبهموزههااینگرچه
توسطاتماممکزیکدرموزهایمثال.آمدندوجودبههنرمندیکتوسطمستقلصورتبهکهاستمواردیبعدیسهنقاشیموزههایبیندر.استشدهدنیادر

.استشدهاجراوطراحیسخندانصالحتوسطپارکرویانامباتهرانبعدیسهموزهییا.استشدهواجراطراحیآمریکاییآرتیستوینرکورت

در.میشودشنیدهباریکماهچندهردنیانقاطدربعدیسهجدیدموزههایافتتاحخبر.هستندگسترشحالدرروزهرجذابیتشانخاطربههاموزهاین
.دمیگوین«موضوعیپارک»یا«پارکتم»اصطالحاًموزههااینبه.میکنیممعرفیدنیادررابعدیسهبرترموزهی۱۰شدهانجامبررسیهایبامطلبادامهی
دیدخطایموزههایاما.داردراخودشخاصمخاطبپارکتمهر.میشوندطراحیخاصسوژهیکنمایشبرایموضوعیپارکیکاجزایوآثارتمام

بسیاراسیدمیشنکهقدیمیموزههایباپارکهاتم.استدیدخطایوبعدیسهآثارجذابیتخاطربهاین.کنندجذبراایگستردهبسیارمخاطبتنوانستهاند
تماینروندکههستنداتفاقاتیاصلیجزوکنندههابازدید.استنگرفتهقرارشیشههاپشتمعموالًموضوعیپارکیکداخلاتفاقاتوآثار.هستندمتفاوت
.بگیرندعکسآنهاباوشوندآثارازبخشیمیتوانند.میگیردشکلپارکها

در شهر یوکاتان مکزیک wonderموزه -۲

توسطهنرمندمشهورنقاشیسهبعدی wonderموزه
یادبهنامکورتوینر،کهدربخشهایقبلیبسیارازاو

.شدهطراحیواجراشدهاست

استرالیاملبورنشهردرartvoموزه-۱

.تاساسترالیادربعدیسهنقاشیموزهاولینموزهاین
Artvoمترمربع۱۹۰۰متراژدرهنرمند۱۴توسط
.استشدهساخته

Trick eyeموزه -۴

عکسهایزیر.درچهارکشورشعبهداردTrickeyeموزه
.ازشعبهشهرسنتوسادرسنگاپوراست

موزه رویاپارک واقع در تهران ایران-۳

.اینموزهکاملترینموزهخطایدیددرجهاناست
رویاپارکتوسطصالحسخندانطراحیوساختهشده

.است


