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6  ــ2ــ اکولىن )جـوهـرهـاى رنگى( و پاک کننده 
)سفىدکننده ها(

و  مى باشد  آب  در  حالل  رنگ هاى  از  رنگى  جوهرهاى 
به عبارتى »آبرنگ ماىع« است، که با اضافه کردن آب به آن مى توان 
آن را به هر مقدار که ماىل باشىم رقىق کرد. اىن گونه رنگ ها از 
شفافىت و درخشندگى باالىى برخوردار مى باشند که به دلىل جذب 
باالى آن بر کاغذ و اىجاد بافت هاى تصادفى و زىبا که از ترکىب 
رنگ ها با ىکدىگر به دست مى آىد و همچنىن سهولت نسبى آن نسبت 
به آبرنگ، تصوىرگران از آن استفاده مى کنند. شىؤه استفاده از 

رنگ هاى جوهرى درست مشابه آبرنگ است و براى رنگ آمىزى 
از رنگ هاى روشن به تىره   رنگ آمىزى مى نماىىم. و از ترکىب دو 
به  رنگ گذارى  هنگام  در  و  مى آىد.  به دست  سوم  رنگ  رنگ، 
به  تا رنگ  جهت رنگ دهى زىاد آن بهتر است قدرى دقت کرد 
اندازٔه کافى برداشته شود. و اغلب در ظروف شىشه اى با دهانٔه 
گشاد و ىا ظروف شىشه اى قطره چکان دار به بازار عرضه مى گردد.

وساىل الزم
قلم موى  پاک کننده،  کاغذى،  دستمال  رنگى،  جوهرهاى 

الىاف مصنوعى و ىا چوب کبرىت )تصوىر 54(.

تصوىر 54ــ در تصوىر وساىل مورد نىاز شىوۀ جوهرهاى رنگى و پاک کننده )سفىد کننده( دىده مى شود
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در اىن شىوه ابتدا دستمال کاغذى را با آب مرطوب مى کنىم. 
را  دلخواه  رنگ  از  قطره  چند  قطره چکان  از  استفاده  با  سپس 
همان گونه که در تصوىر 55 مشاهده مى کنىم برروى دستمال کاغذى 
مرطوب که چند تا خورده مى چکانىم. و با توجه به خىس بودن 
سطح دستمال رنگ به راحتى و به صورت اتفاقى برسطح دستمال 
پخش مى شود. و با همىن شىوه رنگ هاى دىگر را به آن اضافه 
مى کنىم. نتىجٔه حاصله رنگ هاىى با شکل هاى غىرمنتظره و زىبا 

مى باشد )تصوىر 56ــ الف و ب(.
بعد از اىن که رنگ گذارى به اتمام رسىد، تاى دستمال را 
به دقت باز نموده و صبر مى کنىم تا کامالً خشک شود و سپس با 
اجرا  را  خود  موردنظر  طرح  آن  برروى  )سفىدکننده(  پاک کننده 
مى کنىم )تصوىر56ــ الف تا ج (. و طرح به صورت خطوط نگاتىو 
)سفىد( برسطح دستمال کاغذى بوجود مى آىد و پاک کننده به خوبى 

رنگ را پاک مى کند.

تصوىر 55 ــ تصوىر نشان دهندۀ مرحله اول شىوۀ جوهرهاى رنگى و پاک کننده است که با قطره چکان بر 
دستمال کاغذى مرطوب اکولىن مى چکانىم
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تصوىر 56ــ الف ــ نشان دهندۀ مرحلۀ دوم رنگ آمىزى با جوهرهاى رنگى و پاک کننده است.

تصوىر 56 ــ ب ــ نشان دهندۀ مرحلۀ سوم ىعنى باز کردن تاى دستمال کاغذى بعد از رنگ آمىزى است و بافت زىباىى که به صورت 
کامالً اتفاقى به دست آمده مشاهده مى گردد.
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تصوىر 57ــ الف ــ تصوىر مرحلۀ نهاىى را که با استفاده از قلم مو و ىا چوب کبرىت طرح نگاتىو 
اىجاد شده را نشان مى دهد. اثر دانشجو مهناز سىداختىارى

تصوىر 57ــ ب ــ اثر دانشجو مهناز سىداختىارى
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تصوىر 57ــ ج ــ اثر دانشجو مهناز سىداختىارى
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با استفاده از جوهرهاى رنگى و پاک کننده ها ىک موضوع آزاد ىا شعر کودکانه را به تصوىر بکشىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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