
سبک های متفاوتی در طراحی گرافیک ژاپنی وجود دارد. از رنگ های جیغ در پوستر ها گرفته تا منظر طبیعی 

ی هاآنآرامش بخش و طرح شکوفه های گیالس، همه ی اینها نشان می دهد که ژاپن هیچگاه از کمبود الم

معرفی می کنیم.ن برخوردار نخواهد بود. در ادامه چند ویژگی اصلی طراحی ژاپنی را دیزای  

 

 سادگی

زیادی استفاده می کند و برای همین از هرگونه شلوغی  بخشآرامشی ساده و هاآنطراحی گرافیک ژاپنی از الم

ی گرافیک ژاپنی چارچوب خاصی دارد و بسیار تمیز و حساب شده است. هر المان طراحی دوری می کند. طراح

و اضافه است. در نهایت طرحی که به دست میاید تنها  که هدف مشخصی نداشته باشد از طراحی حذف می شود

به وجودشان نیاز است. اگر می خواهید یک طراحی مینیمال الهام گرفته از ژاپن  واقعاًیی است که هاآنحاوی الم

ی غیرضروری را حذف کنید و سادگی را هدف قرار دهید.هاآنداشته باشید باید تمام الم  

 

 آرامش

آرامش خاصی دارد. از شکوفه های گیالس گرفته تا طبیعت برفی یا سرسبز و حتی هر جا در طبیعت ژاپن 

توکیو مردم به فضای شخصی یکدیگر احترام میزارند. این  هایخیابانچشمه های آب گرم. حتی در شلوغ ترین 

واضح است. کامالًحس آرامش در طراحی گرافیک ژاپنی   

می شود. در  بخشآرامشسنگ و... باعث ساخته شدن یک فضای  ی طبیعی مثل چوب، بامبو،هاآناستفاده از الم

گذاشته است. تأثیری عرفانی مشاهده می شود که حتی روی معماری ژاپنی هاآنبعضی از طراحی ها حتی الم  

 

 رنگ های روشن

ی روشن آمیخته شده است. اگر نگاهی به ترکیب ها هایبارنگ معموالً هاآناستایل های ژاپنی و سبک زندگی 

زیبا و جذابی مواجه خواهید شد. معروف ترین ترکیب های رنگی  هایبارنگ بی اندازیدرنگی زندگی مدرن ژاپنی 

 ژاپنی شامل رنگ های قرمز، بنفش، طالیی و سیاه می شوند.

با در چشم بودن به صورت مینیمال و ساده استفاده می شوند. استفاده از رنگ های روشن  زمانهماین رنگ ها 

نورانی ژاپن است. هایخیاباناز فرهنگ ژاپنی و  برگرفته  



 سنت و مدرنیته

با اینکه ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور های جهان است و تکنولوژی پیشرفته ای دارد اما همچنان به احترام و 

ته ترکیبی از سنت و مدرنی معموالًاعتقاد به سنت ها در این کشور وجود دارد. بهترین اثر های هنری ژاپنی 

 هستند.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


