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کتابی که در دست دارید، شامل ده فصل است که در جهت آموزش اصول و مبانی ماسک و گریم در نظر گرفته شده است. درهر فصل، 
مطالب در نهایت سادگی برای هنرجوی نوجوان شرح داده شده و سعی بر این بوده است که برای این گروه سنی، قابل فهم، و تمرین ها قابل اجرا 

باشد. چهره پردازی ها، در تصاویر، بر روی دو چهرهٔ دختر و پسر اجرا شده است.
امید است هنرجویان عالقه مند، با مطالعٔه این کتاب و گذراندن بخش های نظری و عملی، با مبانی اولیٔه این رشتٔه هنری ــ فنی آشنا شوند.


