
 هوالمصور

 (ع) پيامبر يوسف سريال

هاي بصري سريال حضرت يوسف پرداختيم. اكنون در پايان جلوه بشرح تفصيليهمانطور كه تاكنون با ما بوديد 

اين  هاي بصري بكار رفته در اين سريال را دسته بندي و مرور خواهيم نمود.اين مجموعه تلويزيوني كليه جلوه

هاي جلوهدقيقه  65فيلمبرداري و  BLبا دوربين ميليمتري  35به روش اي است كه در نوع خود اولين نمونهسريال 

مثال خوبي از است و  اجرا گرديده توسط استوديو صبا 2kبا استاندارد  بصري آن نيز بر روي راشهاي اسكن شده

ر آن پنهان و هاي بصري دپالنهايي كه جلوه است هاي بصري از ديدگاه مخاطبانواع محسوس و نامحسوس جلوه

هاي بصري ذف و اضافات از انواع نامحسوس جلوهدكورهاي مجازي، ح . فضاسازيها،يا بطور محسوس آشكار هستند

اند. اين سريال ميباشند كه در تكثير شهرها و روستاها و معماريهاي عظيمي چون اهرام كاربرد موثري داشته

همچون خواب حضرت يوسف و حضرت يعقوب، خوابهاي  روندخوابهاي اين سريال از انواع محسوس به شمار مي

 .ها و خوابهاي فرعونزنداني

 (نامحسوس) نماي اكستريم النگ شات روستاي فدان

در نماي حركت عرضي در كادر اكستريم النگ شات از روستاي فدان همانطور كه در تصاوير مربوطه مشاهده 

ها و نخلها بطور زنده و متحرك تكثير عرضي و و خانه هاي پشت صحنه پاكسازي شده،گردد روستا از نشانهمي

اند، نيمه ناقص معبد كامل شده و فضاي اطراف معبد نيز اصالح گرديده است. از آنجا كه پالن از نوع عمقي شده

 متحرك است، تراكينگ عناصر متحرك و تثبيت لرزشهاي دوربين جزو الينفك مراحل اجرايي بشمار ميروند.

>> 

>> 
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هاي موجود و در اين نماها سولهنماهاي فيكس كه ساده تر از اين نما هستند نيز روستاي فدان تكثير گرديده،  در

پرنده و عناصر زنده اضافي در نما حذف گرديده، نميه ناقص آتشكده ساخته شده، شهر بطور عرضي تكثير گرديده، 

 به كادر مربوطه اضافه گرديده است.

>> 
 

 

 (نامحسوس) محكوم پالنهاي آتش زندن

كه قرار بر آتش زدن محكوم و بازي جادوگر در كنار آتش بوده عمال امكان نزديك شدن بازيگران به  در نماهايي

آتش وجود نداشت از اين رو در اين نماها حتي بدون نياز به استفاده از پرده آبي آتش با پالن اصلي تركيب 

در پالنهاي مورد نظر   difference matteمبرداري شده و با روش در اين نماها پالنهاي آتش مستقل فيل گرديد.

جاسازي گرديد. اصالح نور و جنس آتش و ايجاد هورم از جمله اقداماتي هستند كه براي ايجاد حس واقعي در اين 

هت و تركيب آتش ميتوان از اكسپوز بهتر آتش ج ساخت از مزاياي اين روش براي نماها كاربرد موثري داشته اند.

خطر بودن اجراي اين نماها براي بازيگران و تسريع در روند فيلمبرداري با روش تعريف رويت آن در نور روز، بي

 نامبرد.شده 

>> 
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 (نامحسوس) نماهاي روز به شب

از آنجا كه فيلمبرداري در شب براي نماهاي النگ شات و اكستريم النگ شات بدليل عدم امكان نورپردازي اين 

باشد از روش روز به شب استفاده ميشود. از مزاياي اين روش ميتوان به عدم نياز به زرگ امكانپذير نميفضاهاي ب

نورپردازي، نزديك بودن جنس نور به واقعيت نور شب، عدم ايجاد نورهاي موضعي با افت مسافتي و امكان اصالح 

و ماه  گردد درج ستارها وقتي آسمان رويت ميگاما و كنتراست در مرحله پس توليد اشاره نمود. البته در اين نماه

رود زيرا در فيلمبرداري از نماهاي شب، اكسپوز ماه و ستاره در با اكسپوز مناسب نيز از مزاياي اين روش بشمار مي

 كنار اجزاي ديگر هميشه كاري دشوار با نتيجه نامطمئن بوده است.

>> 
 

نما نياز به حضور نوري  تغيير نورعالوه بر  ،بود(ع) قوب كه نماي نيايش حضرت يع شبدر يكي از نماهاي 

موضعي بر روي حضرت يعقوب وجود داشت. در اين نما نور موضعي كه با حركتي آرام بازيگر را ميپوشاند بطور 

رود چرا كه حركت آرام نور به اين نما از نوع محسوس بشمار مي حجمي ساخته و بر روي نما تركيب گرديد.

 رود.اتفاقي ناممكن در ادراك بشمار ميسمت پايين 

>> 

 خواب چوبدستي حضرت يوسف (ع) (محسوس)

اصل سند قرآني طراحي و ساخته شده است. در اين خواب حضرت  خواب چوبدستي حضرت يوسف (ع) بر اساس

ه شده و كند و چوبدستي زندبيند كه در كنار برادرانش چوبدستي خود را بر زمين فرو ميدر كودكي خواب مي

هاي افكند. اين خواب در اجراي جلوهگردد و سايه بر سر او و برادرانش ميرشد كرده به درخت تنومندي تبديل مي
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گردد. اي در زمان كوتاه به درختي زنده و تنومند تبديل نميباشد زيرا هيچ چوب مردهبصري از نوع محسوس مي

ين سكانس از نوع انيميشن سه بعدي بوده كه بر روي فيلم عنصر درخت كه قرار بود زنده و متحرك باشد، در ا

 اصلي با روش كليد آلفا تركيب گرديده است.

 

>> 

 

 محسوس)نا(ع) ( يعقوبحضرت  گرگهايخواب 

كند. بنا به نياز اي سقوط مياين خواب تعقيب كودكي توسط يازده گرگ است كه در نهايت كودك به دره

چهره كودك تصميم بر اين شد تا اتفاق در فضاي شب حادث گردد. از آنجا كه داستان مبني بر عدم تاكيد بر 

نورپردازي فضاهاي النگ شات طبيعي در شب با القاي نور مهتاب و عدم حضور نورهاي موضعي مشكالتي از جمله 

اين گرفته  ، تصميم برنمايدميرويت منابع نوري بكار رفته و عدم يكدستي نور در سراسر فضاي تصويري را ايجاد 

شد تا فيلمبرداري در روز انجام گردد و سپس كل سكانس به شب تبديل شود. از آنجا كه نماي حضرت يعقوب از 

ها هم بود، بنابر اين از تكنيك تراكينگ بهره برديم و شد پس نياز به رويت ستارهزاويه پايين فيلمبرداري مي

كرديم. نكته بعدي كه بسيار حائز اهميت است عدم امكان ها را در نماي متحرك از حضرت يعقوب تركيب ستاره

حركت چندين گرگ با هم در يك مسير جلوي دوربين است كه براي ساخت اين نماها از تكثير گرگها در 

نماهاي النگ شات و كروماكي در نماهاي بسته استفاده شد. در نماي سقوط كودك به دره نيز از ادواتي جهت 

 فاده شد تا به او آسيبي وارد نيايد و در نهايت همه آنها در تصوير نهايي حذف گرديدند. مهار سقوط بازيگر است

 >>> 
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 >>> 

 >>> 

 

 حضرت يوسف (ع) (محسوس) هايستارهخواب 

گردد. يابد و متوجه فرود آمدن نوري از آسمان ميدر اين خواب حضرت يوسف خود را در بياباني در تاريكي مي

سازد و فرشتگان حضرت يوسف را دعوت به تخت پادشاهي خت پادشاهي را براي آن حضرت مياين نور قصر و ت

كنند. سپس آن حضرت متوجه فرود آمدن خورشيد و ماه و يازده كنند و لباسش را مبدل به لباس پادشاهي ميمي

وجود داشت به كنند. از نكات مهمي كه در شكل دادن اين سكانس گردد كه به آن حضرت سجده ميستاره مي

تصوير كشيدن سجده خورشيد و ماه و ستاره بود كه پس از بررسي انواع حاالت ممكن جهت انتقال بهترين تصوير 

گردند بايد براي به اين نتيجه رسيديم كه اجرامي چون خورشيد و ماه و ستاره كه در تصوير به شكل نور رويت مي

ت كه در هيبت انساني براي مخاطب مفهوم خواهد بود. پس نورها سجده هيبت انساني بيابند زيرا سجده مفهومي اس

به هيبتي انساني مبدل شده و سپس سجده نمودند. تمامي فضاهاي بيابان سنتتيك و ساختگي است و انيميشن فضاي 

قصر بر اساس دكور موجود طراحي و اجرا گرديده است. هيبتهاي انساني خورشيد و ماه و ستاره نيز در فضاي 

 اكي فيلمبرداري شده و در پس زمينه سنتتيك نيمي بيابان و نيمي قصر با انيميشن فرود نورها تركيب شدند.كروم
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>>> 

>>> 

 

در جايي ديگر نياز به ايجاد طوفاني عظيم در نمايي النگ شات داشتيم و براي ساخت اين نما انيميشن طوفان را كه 

 تركيب نموديم. اي ساخته شده بود با نماي اصليبا تكنيك ذره

>>> 

 

 (محسوس) شتر و سايه ابرخواب 

اولين مورد خواب يكي از همراهان حضرت يوسف در سفر به مصر است كه آن شخص بي آنكه بداند يوسف 

بيند كه اين كودك سوار بر شتر از بياباني بي آب و علف زير آفتاب سوزان درحاليكه پيامبر است در خواب مي

كنده و صحرا پشت پاي شترش سرسبز ميشود درحال گذر است. اين سكاني در چهار نما ابري بر سرش سايه اف

 كنيم.طراحي و ساخته شده كه در اينجا به توضيح نماهاي النگ شات بسنده مي
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>>> 

>>> 

انيميشن با ساختار دو بعدي بوده و براي آنكه قصد و هدفش براي سايه افكني بر سر پيامبر را به نمايش ابر 

بگذاريم از حركت با ساختار دروني بهره برديم يعني اين احساس را ايجاد كرديم كه ابر تحت تاثير باد نيست 

هاي كوتاه سبز رنگ از زمين سر نمايد. زمين ابتدا توسط بافت چمن سبز شده و سپس بوتهبلكه خود حركت مي

 شوند.ها به آن افزوده ميهاي گل و درختچهبرآورده و بوته

بعد نماي شهر و عبادتگاه گربه پرستان است كه اين نما از تركيب يكي از دكورهاي مصر بر روي پس  مورد

اي از ساحل رودخانه در شهرك دفاع مقدس شكل گرفته است سپس در دور دست شهر بزرگي ايجاد و بر زمينه

ند. آسمان نيز با ابري مناسب هايي درحال استراحت در رنگها و ابعاد متفاوت تركيب شداطراف معبد جابجا گربه

 تزيين گرديد. در نهايت جهت افزايش باور معبد از تصوير دو تنديس گربه در اطراف ساختمان معبد بهره برديم.

>>> 
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شد كه بايست بسيار بلند و عظيم ديده ميمورد بعد درج سازه عظيم اهرام ثالثه در غرب رود نيل بود. اين سازه مي

 ريال متناسب با هر نما در اندازه هاي مختلف با پس زمينه تركيب گرديده است.البته در طول س

>>> 

اين سازه مشتمل بر سه هرم بزرگ و چندين هرم كوچك و مجسمه ابوالهول بود كه بسته به جهت نما از چپ يا 

 راست درست روبروي اسكله قرار دارد.

هاي اضافي ان است. تكثير ساختمانهاي شهر، حذف سولهمورد بعد تكثير نماي النگ شات شهر طبس در مصر باست

در نماي اصلي، اصالح رنگ آب رودخانه نيل و درج چند قايق كوچك بر روي رود و ابرها در آشمان از موارد 

 قابل ذكر است.

>>> 
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>>> 

نند. در اين كگردد و ديگران حضور فرشته را حس نميدر بازار برده فروشها فرشته بر حضرت يوسف  ظاهر مي

آيد كه اين پالن بدون استفاده از پرده آبي كند و جلو ميوضعيت فرشته از ميان جمعيت از ميان ديگران عبور مي

 طراحي و با روش رتوسكوپي ساخته و تركيب گرديده است.

>>> 

ني حضرت گردد، يكبار بر روي نخلها در شب و بار ديگر در فضاي ذهدر دو نماي ديگر كه فرشته ظاهر مي

 گردد.ريزد نمايان مييوسف كنار درختي كه از آن شكوفه مي

>>> 

>>> 
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نماهاي متفاوتي از بالكن قصر زليخا كه در چندين سكانس روز و شب بكار رفته است. فضاي خارج بالكن كامال 

، اهرام و آسمان ابري كروماكي بوده و نماي بيرون بالكن بطور كامل در چندين اليه از درختها، رود نيل، كوهها

 روز يا شب شاخته و تركيب گرديده است.

>>> 

>>> 

 

هاي صنعتي در اطراف آن حذف و آسمان شب، ماه و آتشدانها نماي بيروني زندان زاويرا در روز و شب كه سوله

 به زندان اضافه گرديده است.

>>> 
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 كالغهاخواب 

 
بيند كه سبدي از نان بر سر دارد و پرندگان از آن سبد نان مي يكي از زندانيان همراه حضرت يوسف در خواب

كند و در بيداري زنداني بر سردار مجازات آويخته شده و ميخورند، حضرت يوسف خواب زنداني را تعبير مي

ند از آنجا كه در ادامه داستان قرار بود پرندگان از سر زنداني آويخته تغذيه كن كنند.پرندگان از سرش تغذيه مي

كالغ بعنوان پرنده مناسب اين نقش انتخاب شد. و چون كالغ به هيچ وجه تحت كنترل نبوده و امكان فيلمبرداري 

با اي از آنها وجود ندارد، تصميم گرفتيم تا آنها را بطور سه بعدي بسازيم و متحرك كنيم. از مجموعه كنترل شده

فيلمبرداري از چند كالغ نمونه هايي از جنس بال و پر و حركات داخلي و بال زدن آن را ثبت كرديم و ابتدا 

مدلي كامال سه بعدي منطبق بر كالغ سوژه ساختيم و با پرهاي نمونه برداري شده از خود كالغ مدل سه بعدي را 

ودند تا پرها در زواياي مختلف همان تاثيرپذيري جنسيت داديم. جنسيت شامل اليه هاي رنگي و واكنشي به نور ب

 واقعي را نسبت به نور داشته باشند.
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سپس مدل استاتيك ساخته شده را براي حركات دروني متناسب كرديم. براي اين منظور اسكلتي مشابه اسكلت 

ركت دهد، منقارش را باز پرنده در درون آن كارگذاشتيم تا كالغ ما بتواند بالهايش را باز و بسته كند، سرش را ح

 كند و ...

 

 

سپس بر اساس حركاتي كه از كالغ بر چشم بيننده آشناست كالغ را متحرك نموده و در نماهاي مورد نياز 

 تعدادي از آنها را در كنار هم پرواز داديم.

 

 

ن پرواز باوجوديكه موضوع مهم در مورد پرواز كالغها اين بود كه همچون تمام حركات آشنا براي چشم بيننده اي

حقيقي نيست ولي بايد واقعي به نظر برسد و بيننده كالغ را غيرواقعي يا جدا از صحنه نبيند و از سوي ديگر 

هيچيك از كالغها مشابه ديگري بال نزند و تكرار در حركات آنها ساختار طبيعي داشته باشد. از اين رو حركت 

  خته شد.هر كدام از كاغها مستقل و جدا از ديگري سا
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مورد مهم ديگر در در تمام انيميشنهاي فتورئاليستيك بايد مورد توجه قرار گيرد نورپردازي است. همانطور كه در 

قسمتهاي ابتدايي ذكر شد براي باور پذيري بيشتر سوژه سنتتيك به نماي رئال بايد از نور محيط اصلي الگوبرداري 

يات از جمله نوع، جهت، شدت و رنگ نور براي نورپردازي سوژه سنتتيك شده و در نماي انيميشني همان خصوص

 بكار گرفته شود.
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 هاگندمخواب 

بيند كه هفت گندم زرد خواب گندم يكي از خوابهاي اصلي در سريال حضرت يوسف است. فرعون در خواب مي

حس گندم رسيده را دارد براي انتقال حس  كنند. از آنجا كه گندمهاي زردهفت گندم سبز را بيمار و نابود مي

بيماري و قحطي از گندمهاي رنگ پريده و كم دانه استفاده شده تا اين حس منتقل شود. مدل سه بعدي گندم ها با 

جزئيات باال ساخته شدند و جنسيت گندم از نمونه هاي واقعي استخراج شده و مدل سه بعدي گندم با جنسيت كامل 

پيچيدند نيازمند اسكلتي حركتي ها بايد حركت كرده و بدور يكديگر مينجا كه اين گندمتكميل گرديد. از آ

بودند. كه اين اسكلت به ساختار مدل آنها اضافه گرديد. و مورفهاي حركتي كه جهت ايجاد حس نسيمي ماليم 

اي ن سكانس نيز انيميشن ذرهها و افزايش باورپذيري به نما اضافه گرديدند. در پايابراي دور شدن از ايستايي گندم

 هاي بيمار بكار رفته است.براي نابودي كليه گندم
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 خواب گاوها

در اين پالن ماه در آسمان پرستاره همراه با  آسمان شب:

ابرهاي نازك و متحرك به صورت انيميشن فتورئاليستيك 

ساخته شدند. از آنجا كه امكان فيلمبرداري همزمان ماه و 

با دو ديافراگم متفاوت وجود ندارد اين روش را براي  هاستاره

 ساخت اين نما بكار برديم.

در دو نما رودخانه نيل نياز به دستكاري داشت، يكي در  نيل:

نماي بيرون زدن آب از مركز نيل و ديگري نماي فرو رفتن 

آب نيل و خشك شدن آن. در بخش اول حركت موجهاي 

سه بعدي تكثير و برجسته شدند  روي نيل با استفاده از تركيب

و در نماي فرو رفتن آب  بخش گود رودخانه بصورت 

انيميشن سه بعدي ساخته و با نماي اصلي تركيب گرديد و بستر رودخانه نيز از تركيب نماهاي موجود ديگر 

 ساخته و در زير انيميشن آب به نماي اصلي اضافه گرديد.

 :گاوهاي چاق

ليد در نماهاي مستقل فيلمبرداري سه گاوه چاق در زمان تو

شدند و در نماي روبرو در كنار هم تركيب شدند تا به تعداد 

هفت گاو در يك نما برسيم. از آنجا كه نماهاي موجود داراي 

 حركات ناخواسته بودند مجبور به حذف حركت دوربين در آنها شديم تا بتوانيم تركيب درستي را بدست آوريم.

 گاوهاي بد:

بد از لحاظ جنس مشتمل بر دو بخش هستند. بخش گاوهاي 

اول رئال است كه گاوهايي هستند كه از زير خاك سربيرون 

كنند و بخش دوم گاوهاي انيميشني  آورده و خودنمايي مي

 كنيم.بلعند. اينجا درمورد گاوهاي انيميشني و مراحل ساخت آنها صحبت ميهستند كه گاوهاي چاق را مي
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  (Geometry):گاوهاي انيميشني

براي ساخت مدل سه بعدي گاوهاي الغر از تركيب نماهاي 

موجود به تصوير روبرو دست يافتيم و سپس مدل سه بعدي را از 

روي تصوير موجود طراحي كرديم. مدل گاو خوب را نيز به 

 همين روش ساختيم.

 

 

 

 

  (Material)جنسيت مدلهاي سه بعدي:

مناسبي داشتند تا با گاوهاي مدلهاي سه بعدي نياز به جنسيت 

زنده هماهنگي الزم را بدست آورند بنابر اين در ابتدا از جنسيت 

موجود در نماهاي زنده فيلمبرداري شده نقش پوست گاوها را 

درج  UVبطور مستقل ساختيم و بر روي مدلها با تكنيك 

نموديم. براي ايجاد جزئيات برجستگيها و فرورفتگيهاي پوست 

و از آنجا كه پوست گاو از جنس چرم است و در زواياي متفاوت به نور پاسخ  Displacement Mappingگاوها از 

بهره برديم. از آنجا كه الزم   Normal Mappingمتفاوتي ميدهد براي ايجاد حس چرمي بودن پوست گاو از روش 

روشهاي ذكر شده بسيار كارآمد هاي زير پوست بود گاوهاي الغر بسيار ترسناك به نظر برسند براي ايجاد دنده

 بوده و ناممكن را ممكن نمودند.
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 : (Rigging & Animating)متحرك سازي بلع گاوها

  (Geometry)پس از اتمام مراحل مدلسازي گاوهاي چاق و الغر 

نوبت به متحركسازي رسيد.   (Material)و اتمام مرحله جنسيت 

و اسكلت  (Morph)اين مرحله مشتمل بر دو بخش مورف 

است. از آنجا كه بلعيدن شدن گاوي توسط   (Rigging)سازي

گاو ديگر اتفاقي غير واقعي و سورئال است براي ايجاد حس الزمه 

هر پالن از اين سكانس بطور مستقل اسكلت گذاري و 

متحركسازي گرديد. اسكلت بندي گاوها بر پايه اسكلت 

حركسازي اجرا گرديده آناتوميك گاو با تغييراتي بر اساس نياز مت

و حركات اسكلتي با حركات ارگانيكي مورف دهان و چينهاي 

 پوستي زير گردن تركيب و در نهايت به حركات دلخواه رسيديم.

 :و غبار روز به شب

گاوها از اين روش بهره بردند يعني تمامي پالنهاي سكانس  تمامي

وي نماها اند و سپس جابجا رنماها از نور روز به شب تبديل شده

 غبار و مه اضافه شده كه به سليقه كارگردان كم و زياد شده است.

بصورت واقعي چه غير واقعي از مواردي است كه در سريال حضرت يوسف (ع) كاربرد زيادي تغيير فضا چه 

ه هايي در تصاوير اعمال گرديده است كداشته است. در اين موارد بر حسب نياز لوكيشنهاي واقعي دخل و تصرف

 كنيم.مواردي از آنها را در اينجا مرور مي

حياط معبد از مواردي است كه در آن بنا به نياز صحنه پس زمينه ورودي حياط بطور مجازي ساخته و از روش 

 كليد رنگي (كروماكي ) براي درج پس زمينه استفاده كرديم.

 

 

 

 

AmirReza Motamedi 
(+98) 912 103 9354

www.VisualEffects.ir



ره بردن از تكنيك تراكينگ، حركت در مجموعه پالن هاي حياط معبد براي حفظ حس صحيح حركت، با به

دوربين و لنز استخراج شد و با دوربين مجازي نرم افزار تركيب كننده هماهنگ گرديد تا فضاي تركيب شده 

ها پس زمينه و پيش زمينه با هم داراي حركت صحيح و يكپارچه باشد، سپس با تكنيك اصالح رنگ در سطح اليه

 هماهنگ گرديدند.

 

هاي سنگي هم براي تكثير جمعيت از تراكينگ دوربين و رتوسكوپي جمعيت در خيابان مجسمه در پالن تكثير

 استفاده نموديم و پس از اتمام تكثير جمعيت اجزاي ديگري چون كشتيها را نيز به رودخانه اضافه كرديم.

 

 

د در تركيب نماهاي رودخانه مجموعه پالنهايي كه در آنها اهرام به رودخانه اضافه شد، نيز از موارد بسيار مشهو

نيل است. در اين پالنها نيز با روش تراكينگ حركت دوربين و نوع لنز هر نما استخراج گرديد و پس از اصالح 

هايي در پيش زمينه هاي تصويري تركيب انجام گرديد. از آنجا كه در بيشتر نماها سوژهرنگ و نور در سطح اليه

هاي درحال حركت بودند با استفاده از تكنيك روتوسكوپي اهرام پشت سر سوژه اهرام از جمله بازيگران يا كشتي

 پيش زمينه با نماي اصلي تركيب گرديد.
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نماي ورود دزدان در اسكله يكي از نماهاي سخت در اين مجموعه نماها بود كه بواسطه حركت پيچيده دوربين و محو بودن 

 زمينه، تراكينگ و تركيب اهرام و قايقها  نياز به بارها آزمون خطا داشت. هاي پيشاجزاي النگ شات و درشت بودن سوژه

 

درمورد نماهاي شب اهرام، پس از اصالح نور شب و درج اهرام در موقعيت خود نياز به ايجاد انعكاس تصوير 

 اهرام در رودخانه نيز مشهود گرديد كه براي افزايش باورپذيري نماهاي مورد نظر الزامي بود.

 

 Matte Paintingدر سكانس توبه حضرت يوسف (ع) كه بروش كروماكي فيلمبرداري شده بود، از روش 

بهره برديم تا فضاي مورد نظر را در چندين زاويه نقاشي كنيم و پس از تركيب نما براي القاي حس عدم توازن در 

اي نيز ذراتي امتعادل باشد. با انيميشن ذرهموقعيت، در لنز مجازي تغييراتي را اعمال نموديم تا حركت در اين فضا ن

 معلق به اتمسفر اضافه كرديم تا سكون و مردگي در فضا احساس گردد.
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در چند نماي مستقل و مرتبط حضور فرشته در ابرها نيز از مواردي است كه نماها بصورت كروماكي فيلمبرداري 

عدي با نماي اصلي تركيب گرديده است. در اين نماها شده و سپس در چندين اليه ابرهاي متحرك در فضاي سه ب

هاي مستقل بسيار ضروري بود تا تركيب نهايي داراي عمق و بعد پس از تركيب نياز به اصالح رنگ در سطح اليه

 مناسب باشد.

 

توسكوپي مجموعه نماهاي سيلوها كه در اين نماها سيلوها تكثير شده و بنا به نوع پالن از تراكينگ دوربين و رو

براي برش اجزاي متحرك پيش زمينه استفاده گرديده است. براي حفظ يكپارچگي در ساختار سيلوها و هماهنگي 

بين سيلوهاي واقعي و مجازي، در هر نما از سيلوهاي موجود همان نما براي تكثير بهره برديم كه اين روش در 

 افزايش باورپذيري نماها بسيار كارآمد بود.

 

 ساليبخش خشك

مجموعه در بسياري از نماها نياز به خشك كردن گياهان و درختان براي تقويت حس در قسمتهاي انتهايي 

هاي بصري انجام گرديد كه از نوع نامحسوس بشمار ميرود. براي اينكار كليه خشكسالي بود و اينكار توسط جلوه

 سبز گياهان به رنگ زرد تبديل گرديد. اجزاي حركتي و اشخاص از نماها بطور مستقل تفكيك گرديدند و رنگ
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 هاي بصري سريال يوسف (ع)باورپذيري در جلوه

-هاي محسوس و نامحسوس بودن موارد نامحسوس، معيار چگونگي كيفيت اجراي جلوهميزان محسوس بودن جلوه

يد و تعليق مد نظر بوده تا مفاهيم بصري ديگر است. در خوابهاي سريال تاكهاي بصري اين سريال يا هر جلوه

براي  كه تمام تالش اي به تاكيد محسوس باشند و در دكورها و نماهاي زنده هدف نامحسوس بودن بودهاستعاره

در اينجا الزم ميبينم كه از كليه كسانيكه در اين مجموعه مشوق و مشاور مهربان ما اين هدف انجام گرديده است. 

هاي بصري همانند مابقي م كه اين مجموعه جلوهيم و با تاكيد اشاره كنيدرداني كنبودند صميمانه تشكر و ق

 كه به سالمت به انتهاهاي داخلي شكل گرفته و خدا را سپاسگزاريم بخشهاي سريال تمام و كمال با نيرو و تجربه

يريتي كالن امكان و مشخص است كه حمايتهاي مد ولي چه كس ميتواند بگويد كه اين انتهاي راه است؟! .رسيد

رشد اين صنعت را در جهت بالندگي روز افزون سينماي ايران فراهم خواهد نمود و از خروج فرصتهاي تجربه و 

 گردد فرصت است.آنچه باز نمي هاي گوناگون از مملكت جلوگيري خواهد نمود.رشد به بهانه
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