دسـ ـ ــتورالعــمل و راهنمای طـ ــراحی پی ـ ـ ـ ــکرنــما
در این فراخوان« ،پیــکرنــما» عبارتست از:
تصویر قرارگیری (مونتاژ) آرایه بر روی شیء که به موکاپ ( )Mockupمشهور است.
از آنجــا کــه محــل قرارگیــری آرایــه طراحیشــده بــر روی شــیء مــورد نظــر طــراح ،نشــاندهنده ایــده و نحــوه بکارگیــری
آن اســت ،طراحــی پیکرنمــا و ارائــه آن همــراه بــا ارائــه «طــرح اصلــی آرایــه» در «پوســتر ارائــه اثــر» الزامــی اســت.

شیوههای طراحی پیـــکرنما
برای ساختن پیکرنما میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:
 .1اســتفاده از فایلهــای مــوکاپ آمــاده :انــواع فایلهــای Mockup
آمــاده بهصــورت  PSDیــا  Aiدر اینترنــت ارائــه شــده و پــس از دانلــود
کافــی اســت بــه جــای الیــهای کــه بهصــورت پیشفــرض نقــش یــا
نشــانهای در آن قــرار گرفتــه ،تصویــر آرایــه طراحیشــده را قــرار دهیــد.
اســتفاده از ایــن شــیوه بــرای تیشــرت مردانــه ،بلــوز کــودکان و
مجموعــه نوشــتافزار کار شــما را آســان میکنــد.
 .2جانمایــی روی تصویــر آمــاده :در ایــن شــیوه الزم اســت تــا تصویــر
شــیء مــورد نظرتــان را از اینترنــت دانلــود کنیــد یــا از آن شــیء عکــس
بگیریــد؛  -تصویــر شــیء بهتــر اســت خــام (بــدون نقــش و طــرح) باشــد -
ســپس بــا اســتفاده از نرمافــزار ،آرایــه طراحیشــده را بــر روی آن جانمایــی
کنیــد.
شــاید بــرای ســوژههایی ماننــد مجموعــه کاســه ،بشــقاب و لیــوان ،نگیــن زیــورآالت و روســری زنانــه ،ایــن روش شــما را
زودتــر بــه مقصــد برســاند.
 .3نمونهســازی محصــول و عکاســی از آن :میتوانیــد بــا اســتفاده از انــواع شــیوههای پرینــت ،آرایــه طراحیشــده را
روی شــیء مــورد نظــر پرینــت کنیــد و ســپس از آن عکــس بگیریــد.
بــرای ارائــه پیکرنمــای جانمــاز و ســجاده ،روســری زنانــه یــا جعبههــای محصــوالت نــان قــدس (بخــش ســوم) ،ایــن
شــیوه مناســب بــه نظــر میرســد.
 .4نمونهســازی س ـهبعدی :بــا اســتفاده از نرمافزارهــای طراحــی  3Dشــیء مــورد نظرتــان را طراحــی و آرایــه را بــر روی
آن قــرار دهیــد .همچنیــن میتوانیــد بــا اســتفاده از دیگــر نرمافزارهــای ترســیمکننده نظیــر  Photoshopنیــز پیکرنمــا
را طراحــی کنیــد .بــه عنــوان مثــال بــرای ســوژههای بخــش ســوم ،یــک مکعــب مســتطیل بــا ابعــاد تعریفشــده (کــه
نمایشــگر جعبــه بســتهبندی اســت) را ترســیم و ســپس آرایــه را روی آن جانمایــی کنیــد.
تصــور میشــود بــرای ســوژههایی ماننــد تابلــو نقــش برجســته و الم ـپ تزئینــی ســقفی ،دیــواری یــا ایســتاده بهتــر
اســت از ایــن شــیوه اســتفاده شــود.
نـــکته مـــــهم:
اســتفاده از هرگونــه روشــی بــرای طراحــی پیکرنمــا آزاد میباشــد و ارائــه شــیوههای فــوق و پیشــنهادات زیــر هــر کــدام،
صرفـ ًا بــرای راهنمایــی افــرادی اســت کــه آشــنایی کمتــری بــا ایــن موضــوع دارنــد.
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روش طراحی پیکرنما در هر بخش جشنواره:
الــف -بــرای شــرکت در بخــش اول ،کافــی اســت یکــی از  8ســوژه تعریفشــده را انتخــاب کنیــد و آرایــه را بــرای آن
طراحــی کــرده و ســپس بــر روی پیکرنمــا جانمایــی کنیــد .الزم اســت بدانیــد در مــورد مجموعــه کاســه ،بشــقاب و لیــوان
منظــور نمایــش آرایــه بــر روی هــر ســه مــورد اســت و ایــن ســه شــیء یــک ســوژه محســوب میشــوند؛ امــا در مــورد
المــپ تزئینــی ،انتخــاب نــوع المــپ (ســقفی ،دیــواری یــا ایســتاده) بــا طــراح اســت و ارائــه یکــی از مــوارد کفایــت
میکنــد.
ب -بــرای شــرکت در بخــش دوم بایــد بــرای کلیــه مــوارد تعریفشــده (جلــد دفتــر و دفترچــه یادداشــت ،بدنــه کالســور،
بدنــه جامــدادی) طــرح پیکرنمــا ارائــه شــود .در ایــنبخــش منظــور از طراحــی هدیــه ( )Giftارائــه یــک محصــول فانتــزی
براســاس آرایــه طراحیشــده و بــا ســلیقه طــراح میباشــد .ایــن شــیء میتوانــد هــر ســوژهای را دربرگیــرد کــه بــرای
مخاطــب محصــول (کــودک یــا بزرگســال) جــذاب و قابــل توجــه باشــد؛ امــا در نهایــت بایــد تصویــر آن کنــار دیگــر مــوارد
ایــن بخــش قــرار گیــرد.
ج -شــرکت در بخــش ســوم ،طراحــی بــرای بســتهبندی را دنبــال میکنــد .بــرای شــرکت در ایــن بخــش کافــی اســت،
طراحــی آرایــه بــرای بســتهبندی یکــی از ســه محصــول تعریفشــده ارائــه شــود .از آنجــا کــه طراحــی در ایــن بخــش
نیازمنــد توجــه بــه نــکات فنــی مربــوط بــه آن اســت ،حتم ـ ًا پیــش از طراحــی ،راهنمــای مربــوط بــه شــرکت در بخــش
ســوم را از وبــگاه جشــنواره دانلــود و مطالعــه کنیــد.

مقـــــررات:
 .1طراحی پیکرنما باید به نحوی باشد که تمامی ایده طراح برای جانمایی آرایه ،کام ًال قابل درک باشد.
 .2ارائــه حداقــل یــک پیکرنمــا بــرای هــر شــیء الزامــی اســت امــا در صــورت نیــاز و صالحدیــد طــراح ،اســتفاده بیــش از
یــک تصویــر بــرای نمایــش پیکرنمــا (نمایــش از زوایــای مختلــف) بالمانــع اســت.
 .3استفاده از رنگها برای زمینه اشیاء (رنگ بدنه شیء) و پسزمینه تصویر ،آزاد است.
 .4تصویر یا تصاویر پیکرنما ،صرف ًا باید در کادری که در «پوستر ارائه اثر» مشخصشده قرار گیرند.
 .5در بخــش اول از ارائــه پیکرنمــا بــرای چنــد ســوژه در یــک پوســتر خــودداری شــود و در صــورت قابلیــت بکارگیــری آرایــه
طراحیشــده بــرای چنــد ســوژه ،هــر کــدام در پوســتر جداگانــه ارائــه شــود.
 .6در ایــن دوره از برگــزاری جشــنواره ،طراحــی ســاختار محصــول (فــرم کلــی شــیء) مــورد نظــر نمیباشــد؛ امــا بهتــر اســت
در انتخــاب تصویــر شــیء بــرای طراحــی پیکرنمــا ،حداکثــر دقــت در تناســب فــرم کلــی شــیء و آرایــه طراحیشــده لحــاظ
شــود.
یــادآور میشــود کــه انتخــاب ســوژههایی کــه ســاختاری پیچیــده در فــرم کلــی ندارنــد ،سیاســت جشــنواره در ایــن دوره
بــوده اســت تــا در گام اول ترویــج اهــداف جشــنواره ،بــا فرآینــدی ســادهتر و آســانتر ،توجــه بــه اســتفاده از آرایههــا،
در اولویــت قــرار گیــرد.
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