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9191/ 01/4/  سادسةالمحاضرة : ال  

 عنوان المحاضرة : تمنٌات الدٌكور فً التلفزٌون

  : مفهوم الدٌكور فً التلفزٌون

فرنسٌة تشمل المناظر واالثاث والخلفٌات ولطع االثاث والستائر واالشكال  الدٌكور كلمة

 المصنوعة من الخشب مثل الغرف واالبواب والنوافذ والساللم وغٌرها .

االنتاج التلفزٌونً وان االهداف االساسٌة للدٌكورات هً وٌلعب الدٌكور دور اساسً فً عملٌة 

 فٌما ٌلً :

خلك المكان الذي تدور فٌه االحداث . -ا  

اضافة الوالعٌة على المكان اذا كان مكان التصوٌر خارج االستودٌو -ب  

تهٌئة الجو والظروف المناسبة لإلنتاج وذلن لتلبٌة متطلبات االنتاج المعنً من منموالت او  -ج

ثاث او انشائات كما هو الحال فً انتاج برامج الحوار وبرامج المنوعات التً تتم عادة فوق ا

 المنصة او مسرح داخل االستودٌو .

وعلٌه ٌكون دٌكور  البرنامج الدٌنً ٌختلف عن دٌكور البرنامج الغنائً ، وٌكون الدٌكور متالئم 

وصٌل الدالالت والرموز وبالتالً ، وت مع مساحة االستودٌو وٌكون متناسب مع طبٌعة العصر

ٌكون فً تركٌبه وعناصره والوانه وأشكاله معبرا عن نوع العمل وٌكون تحت اشراف مهندس 

 دٌكور.



وٌعد الدٌكور من العنصر المهمة فً االنتاج التلفزٌونً حٌث ٌموم بتحوٌل كل ما ٌكتب على 

فزٌون ، وتكون مهمة مهندس الورق الى والع مرئً  من خالل عمل او صناعة اي دٌكور للتل

الدٌكور خلك اجواء المشهد واظهار المعالم االساسٌة للحدث حسب المصة المؤلفة او المشهد 

لتتماشى مع الشخصٌات وازٌائها وزمنها ، وبعد ذلن ٌأتً دور المخرج فً اختٌار الكوادر 

وٌجب  ي دٌكورالمالئمة من خالل عدسات الكامٌرات وحركتها ولبل وضع اي مخطط  لتصمٌم ا

ٌلً : التعاون والدراسة مع مخرج العمل لفهم رؤٌته والعمل على هذا االساس ومراعات ما  

دراسة مداخل ومخارج واوضاع الكامٌرات . -ا  

حساب ابعد نمطة للمسافة بٌن الكامٌرا والدٌكور لمٌاس فتحة عدسة الكامٌرا بما ٌتناسب  -ب

 وحجم الدٌكور .

ت بٌن الكامٌرا االختٌار زواٌا الكامٌرات للتصوٌر وحساب المسافاالتوافك مع المخرج  -ج

دٌكور )االبعاد( .لاوالشخصٌات ولطع   

مهمة فً الدٌكور والتلفزٌون كون الكامٌرات الدٌتجال تهر ادق  ألنهاٌجب مراعات التفاصٌل  -د

 التفاصٌل وتفضح اصغر العٌوب .

 التصمٌم الداخلً :

السمف والتجهٌزات وهو فن معالجة الفراغات والمساحة ٌساعد وٌشمل االرضٌات والجدران وا

 على العمل داخل المبنى .

 الكروما :

اي ادخال الخدع الى شاشة التلفزٌون ومن اول الخدع هو عزل الممثل ودمجة فً خلفٌة اخرى 

( وٌستعمل لهذا الغرض الخلفٌة الزرلاء والخضراء البتعادهم عن بشرة االنسان  بطرٌمة )الكروما  

 لثابت ا الدٌكور ممٌزات

إنَّ الهدف األساسً للدٌكور هو خلك الجو المالئم لمكان العمل وذلن فً حالة إنتاج البرامج العادٌة 

ٌُستخدم لخداع المشاهد كالمنالشات، الندوات واألحادٌث من خالل االستعراضات والدراما، حٌث 

 . واإلٌحاء بمكان آخر غٌر االستدٌو الذي تجري فٌه األحداث

 

ففً حالة وجود خلفٌة والعٌة تكون أفضل من االستعانة بالدٌكور، ففً التصوٌر الخارجً ٌواجه 

فرٌك العمل التلفزٌونً الكثٌر من المشكالت حٌث ٌستعاض عن التصوٌر الخارجً ببناء دٌكور مماثل 

 .والعلل

 

 



 متطلبات الدٌكور التلفزٌونً

ان ٌكون خفٌف الوزن -ا  

سهل التركٌب والفن -ب  

ففً البرامج الخفٌفة ٌستخدم فمط من مثل الستائر -ج  

فً االستودٌو ٌوجد اثنان من الدٌكورات الثابتة -د  

 

: ممٌزات الدٌكور الثابت  

. بوفر الولت الذي ٌستغرق فً عملٌة الفن والتركٌٌ -ا  

. ٌوفر مخزن لرٌب من االستدٌو لُمعدَّات الدٌكور -ب  

ٌعٌش مدَّة أطول من الدٌكور الذي ٌركب وٌفكن؛ بحٌث ٌتم استخدام خامات أكثر متانة وجودة للحفاظ  -ج

. على استمرارٌته  

عند وضع دٌكور ال ٌثبت فً حوائط االستدٌو، فمن الضروري االبتعاد بما ال ٌمل عن متر واحد عن  -د

. فتثبت من خالل أثمال من الحدٌد والتً ٌستند علٌها الحوائط  

إنَّ التصوٌر الخارجً ٌضفً المصدالٌة على منظور الصورة وٌمتضً ذلن بوضع إضافات حتى تبدو  -ه

. أكثر جاذبٌة  

الدهان بمواد كٌمٌائٌة غٌر لابلة لالشتعال لتفادي أي أخطار ٌمكن أن تحترق  ءالدٌكور أثناٌعالج   -ز

. د أي تماس كهربائًبسبب وجو  

ٌجب أن ٌعالج الدٌكور عند طالؤه بألوان ُمطفأة السطح، حٌث ٌعتبر األفضل فً التصوٌر التلفزٌونً  -ح

. حتى ال ٌتعاكس مع اإلضاءة وحتى ٌعطً صورة جدٌدة من حٌث األلوان  

ت كبٌر وذلن حتى فً األعمال الدرامٌة ٌكون الدٌكور فً االستدٌو مجهز بالكامل؛ بحٌث ال ٌستغرق ول -ط

. الٌؤثر على الولت المخصص إلنتاج المواد التلفزٌونٌة المطلوبة  

ٌجب أن ٌكون الدٌكور مرتفع ما بٌن مترٌن ونصف إلى ثالثة امتار؛ لٌتٌح مساحة لإلضاءة الالزمة  -ن 

. للعمل التلفزٌونً  

أو صالة وغرفة. وٌتم بناء لد ٌتطلب فً األعمال الدرامٌة ٌفتح دٌكور على اآلخر، مثل حجرتٌن  --ل 

. دٌكورات فً وسط االستدٌو بحٌث ٌمكن للكامٌرات أن تعمل فً عدة جوانب بسهولة وٌسر  

 



وتستخدم اإلضاءة المنخفضة والتً تكون ممترنة بعناصر مرئٌة موجودة بالدٌكور إلضفاء مظهر موحش 

وعندما تكون اإلضاءة شاملة منخفضة  ،على أماكن التصوٌر فهنان عاللة شدٌدة بٌن اإلضاءة والدٌكور

ٌصبح معظم الدٌكور ُمعتِماً والعكس، فاإلضاءة الشاملة العالٌة ال تسمح إال بملٌل من العتمة فٌتم توظٌف 

 ً . وعلٌه فإنَّ اإلضاءة المنخفضة ِسمة من سمات السٌنما األمرٌكٌة فً منتصف األربعٌنات ،ذلن درامٌا  

 


