
فصل 2

چهره پردازي
فصل 5

گريـم يـا چهره پـردازي يكـي از شـاخه هاي هنـر نمايشـي اسـت كـه در 
سـاخت برنامـه تلويزيونـي جايگاه ويـژه اي دارد. هنرمند چهره پـرداز با توجه 
بـه نيـاز يـك برنامـه تلويزيونـي و ماهيـت و هـدف آن، به طراحـي و اجراي 
گريـم مي پـردازد. ايـن شـاخه تخصصي نيز مانند سـاير مهارت هـاي الزم در 
سـاخت برنامه  هـاي تلويزيونـي، از دانش و مهارت هايی تشـكيل شـده اسـت 

كـه هنرجويـان بـراي انجـام كار بايد فـرا بگيرند.     
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گريم شخصيت )متعادل سازي (

برای گريم شخصيت)متعادل سازی(، هنرجويان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجويـان مهـارت انتخـاب گريـم، ترسـيم و رفـع معايب آن را كسـب می كننـد، و برای شـخصيت های يك 
برنامـه  تلويزيونـی  بـا توجـه به  شـفارش عوامل توليـد، طراحی و اجـرای گريم را انجـام دهند.

1

استاندارد عملکرد

اجراي گريم ساده يا متعادل سازي روي انواع چهره در طول 40 دقيقه
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پيدايش گريم

كاربرد گريم

تصوير 3تصوير 2تصوير 1

واژة گريـم1 ، از ريشـة )گريمـو2 ( گرفتـه شـده كـه بـه معنـي چيـن و چـروك و خطـوط چهـره اسـت. در 
ابتـدا گريـم در مراسـم آئينـي و مذهبـي بـا ايجـاد تغييراتـي در چهـره انجـام مي گرفت. مثاًل صـورت خود 
را بـا رنگ هـاي طبيعـي نقاشـي مي كردنـد يـا صورتك هايـي از پوسـت درختـان مي سـاختند و در مقابـل 
صـورت خـود مي گرفتنـد. در طـول تاريـِخ هنـر نمايـش، همـراه بـا دگرگوني هـاي تاريخـي و جغرافيايـي، 
هنـر چهره پـردازي نيـز دچـار تغييراتـي مي گرديـد. مثـاًل در نمايـش يونـان باسـتان در مراسـم آئينـي از 
ماسـك اسـتفاده مي شـد كـه خود نشـانگر حضـور گريـم در آن دوره اسـت. همچنيـن آفريقائيـان عالوه بر 
اسـتفاده از رنگ هـاي شـاد و زنـده بـرروي چهـرة خـود، سـر و مـوی خـود را نيـز بـا پرهـاي رنگـي تزئين 

 كـرده و از صورتك هايـي بـا پـر و رنگ هـاي شـاد اسـتفاده مي كردنـد.

گريـم )چهـره پـردازي( در سـينما و تلويزيـون بـه عنـوان يك صنعت پركاربرد شـناخته شـده اسـت. بيشـترين 
اسـتفاده از چهره پـردازي در برنامه هـای تلويزيونـی و سـينما اسـت و هـدف از قـرار گرفتـن عوامـل مختلف در 

تهيـة تصاويـر تلويزيونـي در واقـع انتقـال يك پيام اسـت.
كارگـردان در كنـار نورپـرداز، طـراح صحنه و سـاير عوامل برنامه، صحنة مـورد نظر خود را مي سـازد و در نهايت 

بـا هنر گريم، شـخصيت هاي داسـتان با مشـورت كارگردان به وجـود مي آيند.
چهره پـرداز، به وجـود آورنـدة حـاالت مختلف بـر روي چهرة بازيگر اسـت. مثاًل حاالتـي از قبيل زيبايي، زشـتي، 
خشـونت، وحشـت و ... از حـاالت روحـي و ذهنـي انسـان هسـتند كـه توسـط گريـم و بازيگـر بـه نظـر بيننـده 
مي رسـند. بنابرايـن، چهره پـرداز يكـي از عوامـل تأثيرگـذار در نشـان دادن شـخصيت واقعـي داسـتان توسـط 

اسـت. بازيگر 

1. Grime 
2. Grimo 
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شـما از گريم يا چهره پردازي چه مي دانيد؟
بـا توجه بـه تصاوير زير، آيا ميتوانيـد چهره پردازي را تعريف كنيد.

تصوير 4
گريم ساده

تصوير 5
بدون گريم

تصوير 6
گريم شخصيت

تصوير 7
گريم شخصيت

- آيا مي توان اصالح معايب چهره را »گريم« ناميد ؟
گفت وگوي 
كالسي

تعريف گريم

به تغيير يا اصالح چهرة شـخصيت براسـاس متن يا موضوع داده شـده »گريم« مي گويند.
گريم يا )چهره پردازي( بر اسـاس و اصول نقاشـي، طراحي و مجسمه سـازي پايه گذاري شـده است.
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- بـه نظـر شـما، گريـم بـا كداميـك از هنر هـاي پايه شـامل طراحی، نقاشـی و مجسـمه سـازی ارتباط 
دارد؟ بيشتري 

گفت وگوي 
كالسي

فعالیت 
- هنرجويـان تصاويـري از چهره هـای گوناگـون را بـا خود بـه كالس بياورند و زير آنها معايـب چهره ها را به كارگاهی

دو دسـتة قابـل حـذف يا تغييـر و غير قابل حـذف طبقه بندي كنند.
- از بين تصاوير زير، چهره هاي گريم شده را مشخص كنيد.

آيا تصوير شمارة 10 داراي گريم است؟

تصویر 8
گریم شخصيت

تصویر 11
گریم شخصيت

تصویر 12
گریم شخصيت

تصویر 9
تصویر گریم نشده )پرسنلي(

تصویر 10
تصویر گریم متعادل

- هنرجويان عكس هاي پرسـنلي رتوش نشـده ای را به كالس بياورند و دربارة كاربرد رتوش در عكاسـي 
صحبـت كننـد. تصاوير را بـه تابلو كالس نصب كنيد. بـا رتوش چه تغييراتي در چهـره ايجاد كرديد؟

در تصوير شمارة 10 گريم متعادل  انجام شده است كه تا حدودي عيوب چهره را بر طرف مي كند.

گفت وگوي 
كالسي
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- از چهره هاي يكديگر عكس بگيريد و سپس تصاوير را چاپ كرده و در كالس نصب كنيد.
- كداميك از تصاوير به رتوش عكاسي نياز دارد؟

- آيا با گريم ساده مي توان همان عمل رتوش را انجام داد؟
- كـدام تصاويـر بـه تغييـر بيشـتري نيـاز دارنـد؟ مي توان به نسـبت مقـدار، تغييـر آن هـا را درجه بندي 

كرد؟
- با توجه به اصالح انجام شده در تصاوير، تعريفي از چهرة متعادل ارائه كنيد؟

فعالیت 
گروهی

بـا توجـه به شـناختی كـه از متون نمايشـی پيدا كرده ايـد، يك نمايشـنامه كوتاه انتخاب كنيـد. پس از 
مطالعـه و تعييـن سـبك آن، شـخصيت هاي اصلـي آن را جـدا كرده و از بين همكالسـي ها خـود افرادي 

را بـراي بـازي در ايـن نقش ها انتخـاب كنيد.
افراد براساس چه ويژگي هايي انتخاب شده اند؟

چـه ويژگي هايـي در چهـرة ايـن افـراد، باعـث مي شـود كـه يكـي از آن هـا بـراي نقش شـخصيت اصلي 
نمايـش انتخاب شـود؟

هنگام تمرين و حس گرفتن بازيگران، به اجرای آنها دقت كنيد و سپس به پرسشهای زير پاسخ دهيد:

1- ميميك 1 چهره چقدر در انتقال حس و حال نقش تأثير دارد؟
2-گريم چقدر به نقش و اجراي آن كمك مي كند؟

با توجه به متن نمايشي خود، به پرسشهای زير پاسخ دهيد:

1- مكان داستان كجاست؟
2- متن نمايشی مربوط به چه زمان و دورة تاريخي است؟

3- آيا شخصيت هاي نمايشي از نظر مكان، زمان، نژاد و مليت چهره هاي متفاوتي دارند؟

1. Mimic 

فعالیت 
گروهی

در گذشـته بـه چهـره اي كـه به شـكل بيضي نزديك تـر و تعـادل در آن بهتر بود، چهرهـای متعادل 
ميشد. گفته 

نكته
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فعالیت 
- از چنـد شـخصيت سـينمايي خـاص در فيلـم هـا، تصاويري بـه كالس بياوريـد و از هنرجويـان بخواهيد كارگاهی

شـخصيت آن هـا را حـدس بزننـد. مثـاًل )خشـن، راننـده ، ماليم، پـدر ، منزوي و مـادر(.
- چگونه مي توان از بازيگري آرام، تصويري خشن ساخت؟

- آيا اين عمل فقط با چهره پردازي شخصيت انجام مي گيرد؟ 

فعالیت 
- چند برنامه تلويزيوني و نمايشـي را فهرسـت كنيد. شـخصيت هاي اصلي را جدا كرده و شـيوة گريم آن ها كارگاهی

را يادداشـت كنيـد. سـپس در كالس با ديگـران دربارة شـيوة گريم ها گفت وگو كنيد.
آيا مجري خبر يك شخصيت نمايشي است؟ چه گريمي براي او مناسب است؟

به شخصيت هاي سريال امام علي )عليه السالم( دقت كنيد. آيا گريم مالك اشتر يك گريم ساده است؟
گريـم متعادل سـازي يـا سـاده، تنهـا معايـب يـا ايـراد چهـره را بر طـرف كـرده و آن را بـراي دوربين 

آمـاده مي سـازد.

شخصيت تركيبي است از ويژگي  هاي ظاهري و دروني يا باطني فرد. نكته

گريم به دو روش انجام مي شود:

1- گريمـي كه از آن به عنوان متعادل سـازي نام مي بريم.
2- گريمي كه براي شـخصيت نمايشـي به كار مي رود.

تصوير 14تصوير 13
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گريم شخصيت نمايشي 

گريم شخصيت نمايشی به سه روش انجام می گيرد:

1- نمايش: در نمايش، چهرة بازيگر با دو هدف چهره پردازي مي شود:

الـف( بـا توجـه بـه اينكه در صحنـه نمايش به علـت تابش نور پروژكتـور، چهرة بازيگـر رنگ پريده و مسـطح به 
نظـر مي آيـد و حفـرة چشـم و ابـروی او جلـوه اي تيـره مي يابد، اجـراي گريم به رفـع اين عيوب منجر مي شـود.

چهره پـرداز بـه چهـرة بازيگـر رنـگ طبيعـي مي بخشـد، بـا سـايه روشـن برای چهـره حجـم مي سـازد و حاالت 
چهـرة بازيگـر بيان بيشـتري پيـدا ميكند .

ب( شـخصيت پردازي روي چهـرة بازيگـر كـه براسـاس مـواردي خـاص انجـام مي پذيـرد. چهره پـرداز تنهـا بـه 
چهـرة بازيگـر نمي پـردازد بلكـه براي او شـخصيت جديدی مي سـازد. در نمايش صحنـه، چهرة بازيگـر از فاصلة 

دور ديـده مي شـود و چهره پـرداز بايـد بـه ايـن مهـم توجـه كند. 

2- سينما: در سينما نيز چهره پردازي با دو هدف انجام مي شود:

الـف( رفـع كـم رنگـي و ضعف چهـره در برابـر دوربين، رفع منافذ پوسـت و جـوش، كك و مك، انعـكاس چربي 
پوسـت و درخشـان كردن رنـگ دندان ها و چشـم ها.

ب( شخصيت بخشيدن به چهرة بازيگر كه براساس متن انجام مي شود.

تصوير 16تصوير 15
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3- عکاسي: نوع ديگر چهره پردازي در عكاسي انجام مي گيرد.

به طور قطع كمتر چهره اي را مي توان يافت كه از تعادل كامل برخوردار بوده و عيبي نداشته باشد.
در گذشـته عـكاس چهـره را پـس از عكاسـي رتوش نمـوده معايب را تا جايي كه مي توانسـت بر طـرف مي نمود. 
امـا امـروزه چهره پـرداز بـه واسـطه نرم افـزار، چهـره را تـا جايي كه مي شـود تغييـر داده و پس از كسـب رضايت 

مشـتري، چهره پـردازي را بـه همـان سـبك انجام مي دهـد. اين عمل نوعي رتوش قبل از عكاسـي اسـت.

تصوير 18تصوير 17

تصوير 19
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فعالیت 
هنرجويان به سـه دسـته تقسـيم شـوند سـپس مجموعه اي عكس از چهرة نمايش هاي متفاوت، فيلم هاي كارگاهی

سـينمايي و ... بـه كالس بياوريـد. تصاويـر را به تخته كالس نصب نموده دربارة شـيوه گريم آن ها با يكديگر 
گفت وگـو كنيد.

طراحي چهره

چهـرة تمامـي افـراد بـه يكـي از اشـكال هندسـي ماننـد مربـع، مسـتطيل، بيضـي، گـرد، مثلـث، ذوزنقـه اي1، 
ذوزنقـه اي 2 و لـوزي گرايـش دارد.

تصوير 20
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گاهـي در يـك چهـره دو شـكل هندسـي مشـاهده مي شـود كه با هـم تركيـب شـده اند. چهره هاي فوق به سـه 
دسـته چهره هـاي تخـت، چهره هـاي گونـه دار و چهره هـاي بـدون گونه تقسـيم مي شـوند. اولين شـناخت شـما 
از چهـرة بازيگـر، شـكل هندسـي چهرة اوسـت. پـس از آناليـز كانل و دقيـق چهره، ايجـاد تغييـرات الزم در آن 
امكان پذيـر خواهـد بـود. طـراح گريـم بررسـي مي كنـد كـه چـه تغييـري در چهـرة بازيگـر، او را به نقـش مورد 
نظر مي رسـاند. گاه ممكن اسـت مجبور شـود شـكل هندسـي چهـره را نيز تغييـر دهد و چهرة گـرد را به بيضي 
تبديـل كنـد. طـراح در اين رابطه به پرسشـهای بسـياري پاسـخ مي دهـد از جمله اينكـه آيا اين چهـره به ريش 

و سـبيل نيـاز دارد؟ آيـا مي تـوان صـورت مثلث را به دايـره تبديل كـرد؟ و ... .

- هنرجويـان عزيـز، از خـود عكـس بگيريـد و چهرة خـود را طراحي كنيد؛ بهتر اسـت قالـب چهرة خود 
را پيـدا كـرده و دربـارة ويژگـي چهره ها بـا يكديگـر گفت وگو كنيد.

-  تصاويـر را در كالس نصـب كـرده، آمـار بگيريـد كـه چنـد درصـد از چهره هـا بيضي و چنـد درصد 
مثلث هسـتند؟

- يـك طراحـي خطـي پرتـره را بـه تعـداد زيـاد كپـي كنيـد و بـا هاشـور زدن آن را بـه چهره هـاي 
متفـاوت تبديـل كنيـد.

چه ويژگي هايي چهره را زيباتر مي كند؟

فعالیت 
گروهی

تصوير 23تصوير 22تصوير 21
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آناتومي چهره

آگاهـي از دانـش آناتومـي چهـره، بـراي گريمـور يـا چهره پـرداز الزم اسـت. بـا شـناخت كامـل سـاختار 
صـورت، گريـم، كامـل و بـدون نقـص خواهـد بـود. ايـن خطـوط عبـارت انـد از:

پيشاني 1- خطوط 
 2- خط چشم 
3- خط شقيقه 

4- خط كاسه چشم 
5- خطوط گوشة چشم

 6- خط مدور چشم
 7- خط بيني
 8- خط گونه
 9- خط فك

 10- خط چانه
 11- خط شكاف لب

 12- خط ماضغه 
 13- خطوط اطراف لب

 14- خط لب.   

اسـتخوان بندي سـر از دو قسمِت كاسة سـر و چهره تشكيل شده است.
تصوير 24

تصوير 25
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عضله هاي سر و صورت

عضله هـا روي اسـتخوان ها را مي پوشـانند و حـركات آن هـا سـبب ايجـاد حـاالت گوناگون چهـره مي گردد. 
عضـالت سـر و صـورت شـامل عضله هـاي پوسـتي و عضله هـاي َجَونده اسـت كه اولي سـبب ايجـاد حركت 

در ظاهـر صـورت و دومـي باعث حركـت اسـتخوان فك پايين مي شـود.

متعادل سازي در عكس

بر طرف كردن معايب چهره در عكس را رتوش يا ويرايش عكس مي گويند. به اين تصاوير نگاه كنيد. 
چـه تغييراتـي در ايـن تصويـر انجـام شـده اسـت. در رتـوش عكـس خال هـا، لك هـا و چروك هـاي زودرِس دور 

چشـم حـذف مي شـوند. گاهـي در ويرايـش افتادگـي ابـرو يـا پلك هـم اصالح مي شـود.

پژوهش

- مقابـل آينـه قـرار بگيريـد و به صـورت خـود نـگاه كنيـد. صـورت را بـه شـكل هاي مختلـف حركت 
دهيـد. آيـا مي توانيـد عضـالت را احسـاس كنيد؟

- با دست پيشاني را لمس كنيد، عضالت پيشاني شما در كدام جهت حركت مي كنند؟
- گونه ها را حركت دهيد، عضالت گونه در كدام جهت حركت مي كند؟

- بـا كمـك اينترنـت يـا كتاب هـاي مرتبـط، عضـالت چهـره را ببينـد و شـكل آن هـا را روي كاغـذ 
كنيد. ترسـيم 

تصوير 27تصوير 26
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- از تصاويـر پرسـنلي خـود كپـي تهيه كرده و با تقسـيم بندي متعادل قياس كنيد. سـپس با اسـتفاده 
از هاشـور زدن، بـه چهره عمـق و بُعد دهيد.

- از خـود عكـس بگيريـد و بـه كمـك نرم افزار هـاي رتـوش يـا پالگين هاي قابـل نصب روي فتوشـاپ 
چهرة خـود را رتـوش كنيد.

- چه تغييري مشاهده مي كنيد؟  

فعالیت 
گروهی

منظور از  شخصيت چيست؟

»شـخصيت« يـا پرسـوناژ )Personality( همـة آن چيـزي اسـت كـه مـا از يـك فـرد به عنـوان رفتـار بيرونـي 
مي بينيـم. الگوهـاي مشـخصي از تفكـر، هيجـان و رفتـار كـه در تعامـل بـا محيـط اجتماعـي ديـده مي شـود.
به عنـوان مثـال وقتـي مي گوييـم فالنـی قصـاب اسـت، )اشـاره به شـغل فـرد داريـم(، اما اگـر بگوييـم او قصاِب 

زود رنجي اسـت، اشـاره به شـخصيت او اسـت.

- براي خود چند شخصيت در نظر بگيريد مثاًل خسيس- شرور- مغرور و ... .
- از عكس پرسنلي خود فتوكپي A4 تهيه كنيد و با سايه - روشن، براي آن شخصيت تعريف كنيد.

- تصاوير را به دوستانتان نشان دهيد؛ آيا شخصيت طراحي شده براي ديگران قابل درك است؟
- كـدام قسـمت چهـره، در طراحـي شـخصيت بيشـتر مؤثـر اسـت؟ در ايـن مـورد بـه يكديگـر بـه 

بپردازيـد. گفت وگـو 

فعالیت 
گروهی

ابزار چهره پردازي

1- انواع  قلم مو )براي سايه كاري و محو كردن خطوط چهره(؛
2- كاردك چوبي )براي چسباندن ريش و سبيل(؛

3- آبفشان و سشوار؛
4- برس و شانة كوچك.

به كارگاه گريم برويد و ابزار را از نزديك ببيند و كاركرد آن ها را امتحان كنيد.
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تصوير 29تصوير 28

تصوير 30

تصوير 33تصوير 32

تصوير 31
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فعالیت 
- به كمك هنرآموز خود ابزار كارگاه را طبقه بندي كنيد.كارگاهی

مواد چهره پردازي

در گريم به مواد و ابزار زيادي نياز داريم كه در اين جا به مهم ترين آن ها مي پردازيم.

1- فون يا پودر پوشش دهندة صورت در سه نوع مختلف شامل:
. )Liquid make up( و فون مايع  )Pant stick( فون چرب  ، )Pant cake( فون خشك

2- جعبة رنگ )رنگ هاي اصلي و رنگ هاي فون(؛
3- مداد گريم؛

4- پودر بي رنگ؛
5- موي طبيعي؛

6- مايع سفيد كنندة مو؛
7- شير پا ك كن؛

8- الكل سفيد ˚96 و اَِستون كه براي رقيق كردن چسب گريم و پاك  كردن؛
9- پشم ِكِرپ در رنگ هاي مختلف، براي درست كردن ريش و سبيل؛

10- خميـر )بتانـه( كـه تقريبـاً بـه شـكل صابون بـوده براي تكه سـازي ماننـد اضافه كـردن فرِم گونـه و بيني و 
نيز درسـت كـردن زخم از آن اسـتفاده مي شـود.

11- مايـع O.S.P كـه بـرای پيـر كـردن چهرة بازيگـر )ايجاد چين و چروك( از آن اسـتفاده مي شـود. اين مايع، 
رقيـق كننده و پاك كننـدة مخصوص دارد.

12- التكـس )شـيرة السـتيك خـام( كـه به صورت مايـع ديده مي شـود. از اين مـاده براي درسـت كردن زخم 
و سـاختن قطعه هـاي مختلـِف سـر و صـورت مثـل بينـي و گونه و ديگر قسـمت هاي صـورت و نيز برای درسـت 

كردن َكپ )طاسـي(  نيز اسـتفاده مي شـود.
13- روژگونة خشك به رنگ قرمز؛

14- چسب گريم براي چسباندن ريش و سبيل؛
15- فيكس بلود1  يا خون منعقد شده براي نشان دادن خون لخته شده؛

16- فيكساتور براي تثبيت مو، ريش و سبيل.

1. Fix blood 
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تصوير 36

تصوير 35تصوير 34

تصوير 37
گريم اغراق شده

تصوير 38
گريم ترسناك

به تصاوير زير نگاه كنيد.
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- اين يك گريم اغراق شده است.
- مواد و ابزار به كار رفته را حدس بزنيد؟ قلم موهاي به كار رفته را تعيين كنيد؟

- كدام تصوير داراي موي مصنوعي است؟ در كدام تصوير از تركيب مواد و رنگ استفاده شده است؟
- در كدام تصوير از التكس استفاده شده است؟

در گريم از دو نوع رنگ استفاده مي شود.

1- رنگ هـاي اصلـي )زرد، آبـي، قرمـز( و سـياه و سـفيد بـراي ايجـاد تيرگي و روشـني كه جـزء فون هاي چرب 
هسـتند. از تركيـب ايـن رنگ هـا ميتـوان رنگ هـاي ثانويه را به دسـت آورد.

2- رنگ هاي فون صورت كه از تيره ترين تا روشن ترين براي متعادل سازي به كار مي روند.

- با توجه به تصوير به دو پرسش زير پاسخ دهيد:

- بـه نظـر شـما رنگ هاي تنـد چه كاربـردي در 
گريـم دارند؟

- آيـا ايـن، يك گريِم سـاده اسـت؟ در اين مورد 
بـا يكديگر گفت وگـو كنيد.

در  كاربـردي  چـه  روشـن  و  تيـره  فون هـاي   -
كنيـد. ند؟ گفت وگو  ر ا د زی  چهرهپردا

چگونـه مي فهميـم كه فـردي غمگين يا افسـرده 
است؟

چگونـه مي تـوان از روي چهـرة يـك فـرد، حـال 
روحـي او را تشـخيص داد؟

فعالیت 
كالسی

تصوير 39

تعـداد زيـادي تصويـر چهـره بـه كالس بياوريـد و آن هـا را در چند دسـته طبقه بندي كنيد. )مسـتند 
اجتماعي، سـينمايي، سـادة خانوادگي و پرسـنلي(.

تصاويـر را بـه ديـوار كالس نصـب كنيـد. سـپس بـا توجـه بـه تصاويـر، در مـورد ويژگي هـاي فـردي 
چهره هـا بـه گفت وگـو بپردازيـد. 

كدام گروه حقيقت بيشتري را نمايان مي سازد؟ چرا؟

فعالیت 
گروهی
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فعالیت 
بـا مراجعـه بـه اينترنت )گالـري گردي مجـازي(، بـه چند گالري نقاشـي چهـره مراجعه كـرده، چهره هاي كارگاهی

نقاشـي شـده را بررسـي كنيد و نتيجة را بـه كالس بياوريد.
در تفكيك شخصيت ها براي چهرهپردازی ، بايد به عوامل زير توجه داشت:

1- مليـت: نـژاد و مليت از لحاظ فيزيكي، آناتومي و رنگ پوسـت، بر چهره تأثير دارد. آشـنايي با مـوارد فوق براي 
طراح گريم ضروري اسـت. مثالً آناتومي چهرة يك بازيگر آسـيايی با، چهرة بازيگر آفريقايی متفاوت اسـت.

2-تاريخ: دورة زماني، تأثير بسـياري بر چهره ها دارد مثالً و آراسـتن و پيراسـتن چهره در دورة هخامنشيان 
با دورة عباسـيان فرق مي كند

3-  مـکان وقـوع: مـكان وقـوع نمايش اسـت. گريم افرادي كه در قصر سـاكن هسـتند با كسـاني كه در 
جنگل زندگـي مي كنند متفاوت اسـت.

4- موقعيـت طبقاتـي: آيـا چهره يك گـدا و يـك تاجر به هم شـبيه اسـت؟ موقعيت طبقاتـي آن ها در 
گريم چهـره نيز متفاوت اسـت.

قسمت هايي از چند فيلم مربوطه دوره هاي مختلف سينما، در كالس نمايش داده شود.

تصوير 40
امير کبير

تصوير 41
محمد رسول

تصوير 42
هفت سامورايي

تصوير 43
چاپلين

تصوير 44
سربداران
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شباهت ها و تفاوت هاي آن ها را با چهره هاي امروزي مشخص كنيد.
اكنون قسمت هايي از فيلم هايي سينمايي را كه در سبك هاي مختلف ساخته شده اند، مشاهده  كنيد.

تصوير 45
چهره جنگي، فيلم دوئل

تصوير 46
دراکوال، ترسناك

تصوير 47
 اتللو، تراژديك

تصوير 48
دکتر ژيواگر، رومانتيك

آيا چهرهة شخصيت ها نسبت به ژانر1  )گونه( يا سبك سينمايي متفاوت است؟
آيا يك چهرة ترسناك را مي توان در فيلم رومانتيك مشاهده كرد؟

روند تغيير چهرة نمايشي در فيلم سوپراستار2  را ببيند و دربارة اين تغيير در كالس گفت وگو كنيد.

1. Genre 
سوپراستار، تهمينة ميالني،1387 )شهاب حسيني، افسانة بايگان(.2.
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تصوير 49

- بـا اسـتفاده از منابـع اينترنتـي )فيلم هـا، سـريال هاي تاريخـي، معاصـر و ...( تصاويري تهيـه كنيد و 
دربـاره گريـم آن هـا در كالس گفت وگـو كنيد.

چهره هـا از نظـر موقعيـت طبقاتـي نيـز تفاوت هايـي بـا يكديگر دارنـد. چهره هـاي زيـر را در فيلم ها و 
سـريال ها جسـت وجو كنيـد و همراه خـود بـه كالس بياوريد.

1- كشاورز؛ 2- پزشك؛ 3- آهنگر؛  4- معدنچي.
تيپ هاي شخصيتي زير را طراحي كنيد.

1- مهربان؛ 2- عبوس؛ 3- خشمگين؛  4- بداخالق.
طرح هاي آماده شده را در كالس نصب كنيد و نظرات ديگران را در نقد و بررسی آنها يادداشت نماييد.

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
در سـطح شـهر، متـرو، اتوبـوس و خيابـان بـه چهرة مـردم دّقت كنيد. خطـوط چهره و خصوصيـات فردي كارگاهی

آن هـا را بـه خاطـر بسـپاريد. در صورت امـكان از آن ها عكاسـي كنيد و بـه كالس بياوريد.
- تصاويـر افـراد جـوان و مسـن را در كنار هم روي تابلوی كالس نصب كنيـد و دربارة تفاوت آن ها با يكديگر 

كنيد. گفت وگو 
چهره هـا در موقعيت هـاي متفـاوت، يكسـان نيسـتند. آيـا چهـرة افراد در مراسـم عزا و عروسـي و يـا كار و 

اسـتراحت يكسـان است؟

شخصيت هاي بازيگري

در هر نمايش، شـخصيت ها به سـه گروه تقسيم مي شوند:

1- شخصيت هاي مثبت 
و  اخالقـي  خصوصيـات  داراي  كـه  شـخصيت هايي 
انسـاني ماننـد مهربانـي، راسـتي، دانايـي، شـجاعت، 

... هسـتند. و  نجابـت  گذشـت، 
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منفي شخصيت هاي   -2
اخالقـي  داراي خصوصيـات  كـه   شـخصيتهايی 
و  تنـدی  دروغگويـی،  ماننـد  انسـاني  غيـر 
 ... و  خيانـت  موزيگـري،  پسـتي،  خشـونت، 

. هسـتند

تصوير 50

تصوير 51

هنـروران  يـا  معمولـي  3-شـخصيت هاي 
معمـوالً  نمايـش  صحنـه  در  شـخصيت هايی كه 
در حـال رفـت و آمـد هسـتند و نسـبت بـه دو 
گـروه قبـل، بـه مراتـب تأثيرگـذاری كمتری بـر 
مخاطـب دارنـد؛ ماننـد سـربازان، ميهمانان و ... 

.

پژوهش

هـر هنرجـو فيلمـي را در نظـر گرفته، شـخصيت هاي مثبت، منفـي و هنرور را در آن مشـخص كند. 
سـپس تصاويـري از شـخصيت مثبـت و منفي فيلم را بـه كالس بياورد.

در همـة صورت هـا مي تـوان فـرم هندسـي ديـد؛ ولـی هـر چه شـكل افـراد به فـرم بيضـي نزديكتر 
شـود، مطلوب تر اسـت.

بـراي تبديـل و يـا تطبيـق ديگـر اشـكال هندسـي صورت هـا بـا بيضـي، بايـد قسـمت هايي از يـك 
صـورت را حـذف و يـا بخش هايـي را بـه آن اضافـه كـرد.

بـه دسـت آوردن فرم بيضـي مطلوب، فقـط در ارتباط با مجريـان تلويزيوني، گويندگان و شـخصيت 
هاي بسـيار خاص سـينما و تلويزيـون كاربرد دارد.

اگـر بازيگـري نقـش منفـي را به عهده بگيرد و قرار نباشـد نقش دوسـت داشـتني و مطلوب داشـته 
باشـد، بايـد شـكل هندسـي سـورت او را از فـرم بيضـي بـه فـرم و شـكل مثلـث نزديـك كـرد تا به 

شـكل خشـن تر و نامطلوب تـر نزديك شـود.
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- فرم هندسي چهرة خود را پيدا كنيد.
- حال، چهرة خود را در فرم هاي هندسي ديگر قرار دهيد.

- طراحي ها را در كالس نصب كرده، درباره فرم و شكل چهره ها گفت وگو كنيد.
- در كدام فرم، نسبت هاي چهره بهتر ديده مي شود.

فعالیت 
گروهی

مراحل متعادل سازي صورت

برای متعادل سـازی صورت الزم اسـت مراحل زير به ترتيب و با دقت انجام شـوند:

1- صورت با كرم پاك كننده و يا شـير پاك كن به طور كامل شـود.
2- متناسـب با صورت، فون مناسـب انتخاب شود.

3- با قلممو و در صورت نياز با سـايه زدن، برای رفع عيوب صورت اقدام شـود.
4- برای روشـن كردن سـايه های زير پلك از فون روشـن استفاده شود.

5- مقـداری رژ گونـة پـودری قرمـز بـر روی گونـه، چانـه و پيشـانی زده شـود تا رنـگ چهـره، طبيعيتر به 
برسـد. نظر 

بـه طـور  را  متعادلسـازی صـورت  از شـروع   قبـل 
كامـل كامـل پاك كـرد. بعـد از پاك كـردن صورت 
پاك كـن،  شـير  يـا  و  كننـده  پـاك  كـرم  به وسـيلة 
بـراي شـروع كار و زدن فـون بايد فون را نسـبت به 
رنـگ چهـرة بازيگـر انتخاب كرد و بعـد از فون زدِن 
زمينـه توسـط قلم مـو و در صـورت نيـاز بـا سـايه  
زدن، بـراي رفـع عيـوب صـورت اقـدام  نمـود. براي 
روشـن كـردن سـايه هاي زيـر پلـك از فـون روشـن 
پـودري  روژگونـة  مقـداري  و  مي كنيـم  اسـتفاده 
قرمـز بـر روي گونـه، چانـه و پيشـاني مي زنيـم تـا 

رنـگ چهـره طبيعي تـر بـه نظـر برسـد.
تصوير 52
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متعادل سـازي صـورت بايـد طـوري انجـام شـود كـه صـورت بـه فـرم بيضـي نزديـك شـود و اگـر 
صـورت شـخص )مجـري برنامـه(، عيوبـي مثل لك و يا خال سـياه داشـته باشـد، براي بهتر شـدن 

چهـره، بـه  وسـيلة رنگ هـاي صـورت آن هـا را حـذف مي كنيم.

نكته

بـراي طراحـي گريـم افـراد، بايـد قباًل با چهرة بازيگران آشـنا باشـيم و يـا تصويري از آنـان در اختيار 
داشـته باشـيم )نيمـرخ  و تمام رخ( تـا بتوانيم طراحـي را دقيق تر انجـام دهيم.

نكته

بـراي شـروع گريـم، در ابتـدا بايـد بـا مراجعه به متن، شـخصيت نمايشـي را شـناخت. طبق متن، هر شـخصيت 
داراي ويژگي هايـي خواهـد بـود. شـخصيت هاي متـن را ماننـد نمونة زير جدا كـرده و در يك جـدول قرار دهيد.

شخصيت اول:  ) پير، جوان،  زن،  مرد،  جنوبي،  شمالي، كارمند، كارگر و ... (
به همين ترتيب براي شخصيت هاي ديگر هم جدولي درست كنيد.

تصوير 53

فعالیت 
يـك تصويـر از چهـره اي خام را در نظر بگيريد و به كمك هنرآموز خود آن را هاشـور )سـايه( بزنيد. تا تصوير كارگاهی

خام به يك شـخصيت نمايشـي مثالً دزد، پزشـك، پيرمرد و ... تبديل شود.
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پـس از خوانـش متـن، كارگـردان بـراي هماهنگـي، يـك جلسـة گروهـي بـا عوامـل اصلـي ماننـد 
)نورپـرداز، طـراح صحنه، مسـئول گريـم و بازيگران( تشـكيل ميدهد و در اين مرحلـه، گريمور بايد 

طـرح گريـم را بـر مبناي متـن انجام داده باشـد.

نكته

فعالیت 
متنـي را انتخـاب كـرده و بـر مبناي آن، شـخصيت اول و دوم را مشـخص كنيد. سـپس ويژگي  آن هـا را در كارگاهی

جـدول نشـان دهيد ماننـد مثال زير عمـل كنيد:
متن نمايش: داستان رستم و سهراب 

شخصيت اول: رستم
ويژگيهای شخصيت اول: مرد، ميانسال، قوي، چهره آفتاب سوخته، ريش دوفاق و ابروان گره خورده.

شخصيت دوم:  سهراب 
ويژگيهای شخصيت دوم: جوان، بدون ريش و سبيل، زيبا.

 داستان: ژانر حماسي
 زمان: كهن، تاريخي 

مكان: ايران قديم، پارس، سيستان.

 1- اكنـون كـه شـخصيت ها مشـخص شـدند، نـوع گريـم آن ها را طراحـي كنيد. سـپس فردي را كـه قرار 
اسـت روي صـورت او گريم انجام شـود آمـاده كنيد.

مراحل را با كمك هنرآموز خود به شرح زير فهرست كنيد.
1- فون زدن؛

2- سايه زدن خطوط اصلي؛
3- چسباندن ريش؛
4- تغيير در ريش؛

5- تغيير رنگ در ريش؛
6- تثبيت كننده.

مراحل اجرا براي شخصيت پيشنهادي )رستم(
1- فـون زمينـه روي صـورت زده شـود. 2- مرحلـه سـايه زدن و ايجاد خطوط اصلي روي چهرة شـخصيت 
رسـتم انجـام  شـود. 3- ريـش بلند دو فـاق كه روي تور بافته شـده با چسـب مخصوص گريـم روي صورت 
چسـبانده  شـود. 4- در صـورت نيـاز به وسـيلة ابـزاري مانند برس، مسـواك و سـفيد كنندة مو، بخشـي يا 

تمامي ريش، سـفيد  شـود.
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فعالیت 
اكنـون بـه تصاويـري كـه مربوط به موضوع گريم شـخصيت اسـت، نـگاه كنيد ) تصاوير 54 تا 60 (. سـپس كارگاهی

در مـورد هريـك در كالس با دوسـتان خود گفـت وگو كنيد.
به نظر شما كدام يك از عكسها به موارد زير مي پردازد؟

-  طراحي گريم شخصيت
-  لوازم و ابزار و اتاق گريم 

-  ترميم يا اصالح گريم در صحنه فيلمبرداري
-  عكاسي از طراحي گريم شخصيت 

تصوير 55تصوير 54

تصوير 57تصوير 56
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تصوير 59تصوير 58

تصوير 61 تصوير 60



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجو در اين واحد يادگيري پس از آگاهي از ويژگي هاي متن و شخصيت هاي آن و با انتخاب مواد و تجهيزات الزم براي نمايش هاي تلويزيوني ماسك مي سازد.

 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسك شخصيت بر مبناي متن تعيين شده و هماهنگي با تهيه كننده

شاخص ها:
- خوانش متن و تعيين جايگاه شخصيت از نظر فضا، تاريخ، ژانر و مانند آن

- طراحي شخصيت نمايشي براي اجراي ماسك
- انتخاب مواد و ساختن ماسك به شيوة مورد نظر تهيه كنندة برنامه تلويزيوني و ترميم و رتوش نهايي آن

شرايط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 2 ساعت

مكان:  استوديو يا كارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات: نرم افزار طراحي - چهره

معيار شايستگی:

 

ارزشيابی شايستگی ساخت ماسك شخصيت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1خوانش متن1

                 1طراحي ماسك2

                 2انتخاب مواد و تجهيزات3

                 2ساخت ماسك نمايشي بر مبناي شخصيت متن4

شايســتگی هــای غيرفنــی، ايمنــی، بهداشــت، توجهــات زيســت محيطــی و نگــرش: 
ــه روش  ــد ب ــواد زائ ــع م ــاس ايمــن در كارگاه ، دف ــك، ماســك و لب اســتفاده از عين
ــه خصــوص چســب، اجتماعــي  ــواد ب ــه م ــي روي ــري از مصــرف ب ــح - جلوگي صحي

)  15N( ــودن ب

2                 

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.
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