
KHAI GIẢNG LỚP VISUAL DESIGN 

 

Đơn vị tổ chức  : Trung tâm Truyền thông Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

Thời gian : 17/9/2013 – 10/12/2013 

Lịch học  : Từ 18h00 – 20h00, thứ 3, thứ 5  

Địa điểm  : Số 9 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giảng viên : KTS Nguyễn Luận 

Ngoại khóa : HS Phan Cẩm Thượng 

Học phí  : 4.000.000đ/học viên/khóa 

Liên hệ  : Ms. Vũ Thanh Hà 

    Cell phone : 0936222289 – Email :tttruyenthongkientruc@gmail.com 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC : 

Chương I : Tổng quan 

  Xu hướng 

Chương II : Điểm và nét  

  Khái niệm, biểu hiện, lực thị giác 

  Hiệu quả thị giác, nghĩa của nét 

Chương III : Hình phẳng 

  Khái niệm, nhận biết 

  Trường thị giác, cân bằng thị giác 

  Mạng hình phẳng 

Chương IV : Hình khối 

  Nhận thức, khái niệm 

  Hình khối trong điêu khắc và kiến trúc 

  Khối đa diện đều và bán đều. 



Chương V : Không gian 

  Nhận thức không gian trong nghệ thuật tạo hình 

  Không gian trong kiến trúc 

  Không gian design 

Chương VI : Texture – thực tập texture 

  Làm bài tập texture 

Chương VII : Màu sắc 

  Nhận thức và tính chất 

  Màu vật thể và màu ánh sáng, màu cơ bản và màu bổ túc. 

  Kích thước, sơ đồ biểu hiện và hài hòa màu 

Chương VIII : Tỷ lệ và nhịp điệu 

  Bài học thiên nhiên và tỷ lệ vàng 

  Thể loại tỷ lệ 

  Nhịp điệu : thể loại và biểu hiện 

Chương IX : Cân bằng – đối xứng – phi đối xứng 

  Cân bằng và nghệ thuật thị giác 

  Cân bằng thị giác 

  Đối xứng và phi đối xứng 

Chương X : Tương tự - tương phản 

  Tương phản : thể loại và cấu trúc 

  Tương tự - thể loại và cấu trúc 

  Biểu hiện tương tự 

Ngoại khóa :  Design ở Việt Nam  

  Trình bày : HS Phan Cẩm Thượng 

 

 



   

  

 

   

 

 


