با نام و یاد او

 5سال گذشت...
اگر چـه عمر بسیار کوتاهی است آن هم بـرای یک مؤسسه آموزشی ،و هنـوز هم زود است که دربـاره آن قضـاوت شود،
اما تجربه بسیار ارزشمندی بود.
شاید الزم بود که این اتفاق بیفتد ،هم برای ما و هم برای تمام کسانی که غم آموزش در این مملکت دارند.
امروز هم نمیخواهیم عملکرد دورهی کوتاه عمر این مدرسه کوچک را قاب کنیم و به رخ بکشانیم! میخواهیم گزارشی بدهیم
از آنچه گذشت و قدردانی کنیم از این همه لطف و حمایت بیدریغ ،و نفس گرم این بزرگواران عزیز که فقط با پشتوانه حضور و
همراهی آنها ،راه هموار شد.
آیدین آغداشلو  -افشین آشتی  -ابراهیم آزاد -مرتضی آکوچکیان  -محمد احصائی  -توحید احدی  -دکتر منصور احسان  -احمدرضا
احمدی -علی احمدی -فرزاد ادیبی  -محمود ارژمند -رضا استاد  -امیر استاد  -مصطفی اسدالهی -شهرزاد اسفرجانی -حسین اطرشی-
احمدعلی افخمی -آریا اقبال -نادر امیدیان -احمدامین نظر -اونیش امین اللهی -تهمتن امینیان  -ایرج انواری  -مصطفی اوجی  -امیت
ایناتچی -سعید باباوند  -پیمان بانی شرکا -علی بخشی  -پیر برنار -پیام بلوریانکرد  -مجید بلوچ  -رضا بوستان-علی بوستان  -پیام
بهتاش  -محمودرضا بهمن پور -بهرام بیضایی  -ساسان بهزادی -کورش پارسا نژاد-همایون پایور -نیک پراید  -پریسا پروشانی  -ساغر
پزشکیان  -فهیمه پهلوان -نازیال پورجلیل  -محمود پیشعلی  -شاهین ترکمن -آرش تنهایی -علیرضا جدی -فرهاد جمشیدی -دکتر
مجید جعفری جوزانی  -بهراد جوانبخت  -مهین جواهریان -الهه جواهری-کیومرث جوهری -حسین چنعانی -محمد حسن حامدی-
ابراهیم حقیقی -علی حقیقی -دامون خانجانزاده -فرید خردمند -علیرضا خمسه  -مریم خونساری -آریاسب دادبه  -بهنام دلداده-
کامبیز درم بخش -مجید دوخته چی زاده -منوچهر دهقان -یحیی دهقانپور-کشیشتف دیدو -آرش رادکیا -بهزاد رجبی پور -پژمان
رحیمیزاده-شهرامرحیمی-باسمالرسام-رضارستمپیشه-علیرشیدی-احسانرضوانی-علیرضارنجبر-حسنعلیزاد-ایرجزرگامی
دکترنورالدینزرینکلک-سعیدزعیمزاده-آدریانزمیت-مریمزندی-کیارشزندی-بابکزیرک-مسعودسپهر-امرهسنان-حمیدسوری فریبرز سیامک نژاد -فیروز شافعی -دکتر محمود شالوئی -مهرداد شاهوردی -دکترهادی شبیری نژاد -دکتر یونس شکرخواه -بهروزشهامت-فرشیدشهیدی-حسینشیخاالسالمی-مهردادشیخان-فریدصداقت-دکترعلیرضاصدرمحمدی -سیفالهصمدیان-صفا
صیرفی  -ساسان ضرابی -محمد مهدی طباطبایی  -ناهید طباطبایی -رضاعابدینی -اکبرعالمی -مجیدعباسی  -نوروزعباسی -بهرام
عظیمی -رضا علوی  -بهروز غریب پور -بهزاد غریب پور -کیانوش غریب پور -هادی فراهانی -عباس فریدی فرد -یلدا فریور صدری-
فرهاد فزونی -سیامک فیلی زاده-کورش قاضی مراد -علی قدس -صادق قره مصطفی -امیر حسین قوچی بیک-کامرانکاتوزیان -مجید
کاشانی-صباکامکار-نصرتکریمی-آریاکسایی-مهردادکشتیآرا-بهرامکلهرنیا-مریمکهوند-عباسکیارستمی-علیرضاگلدوزیان-
علیگلستانیان -سهیلگلستانیان -هوشنگگلمکانی -پانته آ الچین -رضا لواسانی -حمید متواضع -بهروز متین صفت -فرشید
مثقالی -دکتر جواد مجابی  -طاهره محبی تابان -مرتضی محالتی -مهرداد محمد زاده -هومن مرتضوی -فتح اله مرزبان -ساعد مشکی-
علیرضامصطفیزاده-معصومهمظفری-دکترغالمحسینمعتمدی-بابکمعدندار-زندهیادمرتضیممیز-افسانهممیز-انوشیروان
ممیز -بابک منصور نیا -مسعود مومنی -برونو مونگوتسی -مهران مهاجر -مسعود مهرابی -آرماندو میالنی-حافظ میرآفتابی -پویا
ناصری -مسعود ناصری -مسعود نجات -مرتضی ندایی -هادی نصیری -رخشاد نورده -توکا نیستانی -فرزین نیکپور -آرش وفاداری-
مژگان والی پور -علی هاشمی شهرکی -نژده هوانسیان -محمدهوشنگ نژاد-عباس یاری  -صفی یزدانیان -کسرا یوسفی

با سپاس بیکران ازگروه یاران و همراهان «خانواده ویژه»که در برنامهریزی ،مدیریت و برپائی این رویداد ،صمیمانه سنگ تمامگذاشتند.
میترا ایزدیار (مدیر اجرائی مدرسه) -مانی مهرورز (سرپرست گروه برگزاری) -امید نعم الحبیب و مرجان سلمان زاده (بخش دوره های
گرافیک) -سعید فروتن (بخش هویت بصری) -پگاه شرکت و فرناز شهامی (بخش رویدادها) -سمیه مشهدی زاده (طراحی و صفحه آرائی
ویژه نامه) -محسن دهقانی (بخش -)Ex-Librisرضاغفاری و مهدیعابدینی (بخش طراحی قلم فارسی) -یلدا فریور صدری ،شهرام سیف
هاشمی ،تیام تقوی پویا و سعادهعجمی نژاد (بخش ارتباطات و تبلیغات) -حسین پژمانفرد (بخش طراحی سازهها و برپائی نمایشگاه)-
مهدی دوائی (فیلم وکلیپ مراسم) -سبا لعل محمدی (ترجمه) -سروش مهرجو (بخش انیمیشن) -مریم و سیما اولیائی (ارتباطات و
حروفچینی) -آهو فرهادی (ویرایش ویژه نامه)مریم رمضانی (وب سایت) -مسعود نجات (مدیریت چاپ و نشر)-غزال پور شعبان(طراحی
تمبر یادبود) -غزال پریزاد ،آراد فرهادی و آذین فرمندی (طراحیگرافیک) -مسعود قربانی و اصغر رستمی (تدارکات) و...
همدلی بیش از  2200هنرجویگرامی این خانواده.
با تشکر فراوان از همراهی و راهنمائیهای؛ ابراهیم حقیقی -مجید عباسی -فیروز شافعی-کمالکاملیا و حبیب هادیزاده مقدم
و با تقدیر و تشکر صمیمانه از دامون خانجانزاده برای طراحی زیبا وکاربردی <قلم ویژه>که این خبرنامه بدان مزین شده است.
امراله فرهادی
دی 1389

اگرمدرسهیدارالفنونرااولین
مدرسهینوینایرانبدانیم،عمر
مدرسه به این شکل چندان دراز
آموزشی
نیست .از شیوههای
ِ
چنـدنفــرهیمکتبخــانـههـا
یـــا مدارس علمیــهی طالب
که بگذریم ،شیوهی سینه به
نفس معلم و
سینه یا نفس در ِ
شاگرد یا مرشد و مرید را شاید
بتوان از انــواع آموزشهای
خصوصی به حساب آورد.
معلمی کردنِ بیمزد و منت،
برای رضای خدا و دورنگری
دستمزد
برای آیندگان ،در قبال
ِ
نقدینهای مثل مرغ یا تخم
مرغ یا کیسهای آرد که شاید
بضاعت یک خانواده است
تمام
ِ
را در مثلها و قصهها بسیار
شنیدهایم و از سختیها و
تندیها و تنبیهها و فرارها.
روزگار که نو شد و قباها که
تازه شد و قوت که از الیموت
بیشتر شد و شهرهاکه بزرگ
تر شد و اندوختهای اندک که
فکر درس و مشق و
فراهم شدِ ،
آیندهی فرزند بیشتر جا افتاد
پی گاو و
تا روانه
کردن آنها ِ
ِ

شاگردی
گوسفندیامزرعهیابه
ِ
نجار و آهنگر و فعلگی .این
اول کار بود و هنوز خبر فرنگ
ِ
رفتهها نیامده بود که آنها که
شهر فرنگی گفتند
آمدند از
ِ
که چه عجایبی ساختهاند با
علم و دانش و هنر ،پیریخته
پس درس و مشق و کتاب.
از ِ
همهی آنها که عاقل بودند و
ترقیخواه و آیندهنگر ،فرزند
مهر آموزگار سپردند
به چوب و ِ
و اگر دستشان به دهانشان
میرسید روانهاش کردند به
فرنگ برای کسب دانشی که
ما نداشتیم و آنجا بود ،اگرچه
دور بود و سخت بود و گران.
مشروطه که پیروز شد،
جنگهای اول و دوم که تمام
شد ،آسایشی که فراهم شد،
فروش نفت که باال رفت،
درآمد
ِ
مدرسهها و دانشگاهها که
بنا شد ،کسب علم و دانش
همگانیتر شد و توسعه فزونی
گرفت و نیازهای نو به نو
درسی تازه را طلب
رشتههای
ِ
کردند و خواستنها ازدولتها،
شدنها را پیگیر شد.

طالبدانشافزونشد،
ِ
جمعیت ِ
کفاف تمام مملکت را
اما مدارس ِ
یریهر
ندادوسفربهپایتختناگز ِ
طالبعلمیشدکهشاهدمثالدر
ِ
نخبگان بسیار داریم .اینکمبود
چون پایان نگرفت و آزمونهای
ورود به مدارج باالتر بیشتـر و
مشکلتر شدند ،آموزشگاههای
خصوصی پا گرفت.
مردم میبایست خـود جبر ِان
نقیصه کنند .اتـاقهایـی و
نیمکتهایی و تخته سیاهی
بس بـود تـا معلمهایی ،دانش
آموختههایـی روانـهی جـامعه
کنند که دولتها از آن ناتوان
بودند اما نیازمند به آنها.
خصوصیهنر،عالوهبر
مدارس
ِ
بهدوش داشتن تمام سختیهای
ایـج بقیـهی دروس ،مشکل
ر ِ
مضاعفی هم داشتند و دارند
که اصال ارج و قربشان در گروی
ُ
رب
هنر است که خود ،ارج و ق ِ
کار
چندانی ندارد .توسعه ،اما ِ
خود را نپرسیده و نشنیده
پیش میبـرد و خـود از راه
یراند
میراند و تند م 
میرسد و 
پی آن بدوی و
و تویی که باید در ِ
مرکب آن سوار شوی و توسعه،
بر
ِ
علم و هنر را با هم میخواهد.
رونقاقتصادی
توسعهدرابتداِ ،
آسایش زندگی میآورد و سپس
و
ِ
فرهنگ را دگرگون میکند و
فرهنگ
جامعهیخودرادرآینهی
ِ
بازتاب
تازه شده برانداز میکند.
ِ
امروز ایران
تصویر فرهنگ
ِ

در آینهی خوشقوارهی اکنون،
اندامناهمگون
نقایصو
ِ
اعوجاج ِ
جامعه را به رخ میکشد.
آموزش هنر در ایران به سامان
نیست.دانشگاههاومدارس،توان
آموزش برنامهریزی
یا فکری برای
ِ
شدهی درازمدت ندارند .در مدارس
ابراهیم حقیقی

ابتدایی هیچ نطفهای برایعالق ه
و شور و یا جرقهای برای شعلهور
احساس هنرجو بسته یا
کردن
ِ
ِ
روشننمیشود!
گیـر عـاشق و
هنرجـوی پـی ِ
سرگشتهی تا دانشگاه رفته،
کمبود خود را که میفهمد ،در
پی چاره بر میخیزد و آن چاره
ِ
یافتن معلمهای دلخواه در
جز
ِ
آموزشگاههایخصوصینیست.
خصوصی هنر
آموزشگاههای
ِ
تشنگان سیراب
تنها مرجع
ِ
نشدهیدانشگاههاوهنرستانها
هستند.
عمرشان دراز باد.

كارنامهویژه

 5سالمطالعه ،برنامهریزی و آموزش

حدود دو دهه پیشتر،زنده یاد مرتضی
ممیز به همراه جمعی از استادان طراحی
گرافیک دانشگاهها عالقهمند بودند تا
با دریافت مجوز نسبت به تاسیس و
راهاندازی یک دانشکده هنری خصوصی
اقدام کنند ،اما متاسفانه علیرغم
تالشهای بسیار و تشکیل جلسات
متعدد برای برنامهریزی آموزشی طی
قریب  9ماه،به نتیجهای نرسید!
 5سال پیش در مهر ،1384مدرسه ویژه با
عنوان؛ «آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی
ویژه» با نمایش پوسترهای بزرگانگرافیک

جهان به مناسبت یکصدمین سالگرد
تولد تولوز لوترک (از مجموعه شخصی
استاد مرتضی ممیز) افتتاح شد.
آن زمان رئیس شورای طرح و برنامهریزی
مدرسه ،استاد ممیز بود اما در ناباوری
تنهایمانگذاشت.
پس از آن ابراهیم حقیقی ریاست این
شورا را بر عهده گرفت و اعضاء شورا
هم ؛ مسعود سپهر ـ شهرزاد اسفرجانی ـ
رضا عابدینی ـ علیرضا صدرمحمدی و
امراله فرهادی شدند.

در این  5سال ،مدرسه ویژه توانسته است
با یاری و حضور بیش از 120استاد 72،عنوان
کالس های تک درس مستقل در دورههای
 3ماهه 9 ،عنوان دوره پیوسته  6ماهه تا
یکساله  18 ،کارگاه آموزشی تخصصی ،
 19نمایشگاه طراحی گرافیک و پوستر،
 13شماره خبرنامه و بیش از  60نشست
تخصصی آزاد را درعرصهی طراحی
گرافیک  ،ارتباطات و تبلیغات برگزارکرده
و بیش از  2200هنرجو را در خانوادهکوچک و
صمیمی خود آموزش دهد.

مراسم نکوداشت « 5سال مطالعه ،برنامهریزی و آموزش» مدرسه ویژه با نمایش
آثار هنرجویان خود و همچنین تشکیل جلسات سخنرانی و میزگردهای تخصصی طی
یک هفته از  24تا  30دی ماه 1389در خانه هنرمندان ایران به شرح زیر برگزار میشود:
مراسم افتتاحیه  :جمعه  24دی ساعت  – 17تاالر بتهوون
نمایشگاه آثار هنرجویان مدرسه:
در گالریهای ممیز ،میرمیران ،پاییز و زمستان از جمعه  24تا پنجشنبه  30دی
شامل آثار :تصویرسازی -پوستر – حروف و تصویر( -)Typo Imageطراحی  10قلم فارسی-
طراحی برچسب مالکیت کتاب( -)Ex-Librisطراحی هویت بصری – طراحی پروژه های
تبلیغاتی و رویدادهای ویژه
رونمايی قلم فارسی ويژه (طراحی دامون خانجانزاده)
نشست تخصصی « طراحی قلم فارسی » :یکشنبه  26دی ساعت  -17تاالر بتهوون
با حضور :مصطفی اوجی -مسعود سپهر -ساعد مشکی -علی حقیقی و دامون خانجانزاده
نشست تخصصی « مدیریت ارتباطات و تبلیغات »:چهارشنبه 29دی ساعت -17تاالر بتهوون
با حضور :شهرزاد اسفرجانی-علی صالحی -پریسا پروشانی -صفا صیرفی -نژده هوانسیان
و امراله فرهادی
در ستایش هفتاد سالگی «محمد احصائی-عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو»:
جمعه اول بهمن ساعت  -17تاالر بتهوون
همکارانوهمراهانمدرسهیویژهدراینمراسم؛مجلهنشان،مجلهتندیس،ماهنامهفیلم،موسسه
چاپونشرنظر،مرکزتوسعهارتباطاتوآگهیهایروزنامههمشهری،انتشاراتدید،گرافیکدید،نشر
هفترنگ،بنیادممیز،نشرداروگ،سازمانآگهیهایبازرگانیایران،انتشاراتسیته،انتشاراتمبلغان،
نشر ویژه نگار ،مجله تصویر سال ،شرکت مشاور طراح مدیا ،وب سایت تحلیلی پژوهشیگرته ،سایت
خبری رنگ ،چاپ فرارنگ آریا ،چاپ ابیانه و لیتوگرافی رایانه نگار هستند.

درس های مستقل ويژه:
عنوانهای درسی این کالسها بر اساس
پیشنهادهای اساتید مربوطه انتخاب
و برحسب ضرورت و نیازعالقهمندان
و با تصویب شورای طرح و برنامهریزی
آموزشی مدرسه ،در برنامهریزی فصلی
قرار میگیرد .تعداد جلسات این کالسها
 9جلسه آموزشی است که برای کالسهای
کارگاهی يک جلسه نیز برای پروژهنهائی
و قضاوت آن در نظر گرفته میشود.
عنوانهائی که تا کنون در مدرسه ویژه
طراحی گردیده ،به شرح زیر است:
گرافیک ومبانی تبلیغات ،تایپوگرافی،
خط در بستر فرهنگ ،طراحی جامع
هویت سـازمانی ،گـرافیک،بـازاریابی
و تبلیغات ،حروف فارسی وتصویر،
مبانی و اصول مذاکرات موفق ،آنچه
یک طراح گرافیک باید از چاپ بداند،
هماهنگی موضوع و اثر ،خالقیت در
تبلیغات ،مبانی و مفاهیم طراحی وب،
راه اندازی کسب وکارموفق در زمینه
تبلیغات ،مارکتینگ در تبلیغات،
طراحی مقدماتی مولتی مدیا ،گرافیک
در محیط دیجیتال ،طراحی پوستر،
مبانی هنرهای تجسمی ،فرم در
گرافیک ،سازماندهی دفاتر تبلیغاتی
و گرافیکی ،تصویر و تصور ،آموزش
نرم افزارهای Illustrator ،Photoshop
 ،Indesing ،Freehandنشانه شناسی،
طراحی هویت بصری ،مدیریت یک برنامه
تبلیغاتی ،طراحی بستهبندی ،گرافیک
محیطی ،طراحی سیستم یکپارچه
بصری و استانداردسازی ،تصویرسازی،
تاریخ گرافیک ایران ،پرورش ایده،
خالقیت و ساماندهی تصویر ،نقد و
تجزیه تحلیل آثار هنری ،تصویرسازی
و برخورد خالقانه با تصویر ،نرم افزار
 ،Motion Graphicتاریخ گرافیک جهان،
طراحی وب پیشرفته ،طراحی تیتراژ
در سینما و تلویزیون ،استراتژی و
اصول طراحی یک نشانه ،برنامه ریزی
و خلق یک کمپین تبلیغاتی موفق،
یک ایده خالق چگونه شکل میگیرد؟،
کاربرد و سازماندهیعناصر بصری ،طراحی
گرافیکانتشاراتومطبوعات،روانشناسی
خالقیت ،سنجش اثر تبلیغات ،افزایش
خالقیت با تکنیکهای تمرکز ،چگونه
ایده بصری خود را با تیتر و متن
مناسب کامل کنید ،شیوههای تفکر
برای دستیابی به مفهوم و ایده در

اثر گرافیکی ،آموزش نرم افزار Corel
 ،drawطراحی قلمفارسی ،فیلمسازی
انیمیشن ،کارگاه رنگ،Video Art ،
رسانه های نو در هنر ،مبانی ارتباط در
گرافیک پست مدرن ،Grafitti ،خط و
ربط ،خلق برند و گسترش آن ،طراحی
مقدماتی،تکمیلی و پیشرفته ،نوشتن
خالقانه( ،)Copy Writingکارکردهای
گرافیکی خط و خوشنویسی ،فرهنگ،
هنر و ادبیات معاصر ایران ،سنجش
اثر تبلیغات ،طراحی بسته بندی(از
ساختار هندسی تا گرافیک) ،تاريخ
فرهنگ و تمدن ایرانی ،نرم افزار Adobe
 ،Lightroomتصویرسازی مطبوعاتی،
کارتون وکاریکاتور ،نرم افزار Flash،
 ،Motion Graphic2، Photoshop2نرم
افزار ،3D Max، Premiere/After Effect
طرح -طنز و تصویر ،کارگاه قصه
نویسی ،نمایش و تحلیل فیلم،
تکنیکهای پیشرفته تصویرسازی،
جست وجو ،جست وجوی فرم و فضا
در خط فارسی ،طراحی گرافیک در
معماری داخلی ،پژوهش و نگارش در
هنرهای تجسمی و ...

دورههای6ماههتایکسالهویژه

کارگاه آموزشی پیر برنار /فرانسه -با
همکاری بنیاد ممیز به مناسبت سومین
سالگرد درگذشت استاد ممیز -آذر 1387

دوره 6ماههفشردهتصویرسازی/اولین
دوره از پائیز سال  1389آغاز شده است.

کارگاه آموزشی طراحی پوستر با
موضوع« 20سالگی» برای شرکت در
مسابقات طراحیگرافیک و پوستر شومون
فرانسه -مجیدعباسی -زمستان1387

دوره  6ماهه طراحی و ساخت تیتراژ/
اولین دوره پائیز  1389آغاز شده است.

کارگاه تخصصی برند و مدیریت
آن /شهرزاد اسفرجانی و نژده هوانسیان-
بهمن 1387

دورهتخصصییکسالهتصویرسازی/
امیدواریم در سال  1390آغاز شود.

دوره  6ماهه مدیریت هنری نشر/
امیدواریم در سال  1390آغاز شود.
دوره  9ماهه گرافیک ،اندیشه و
فرهنگ /امیدواریم در سال  1390آغاز شود.
دوره یکساله پایه و اصول طراحی
گرافیک /از سال  1387تا کنون  3دوره
برگزار شده است.
دوره یکساله طراحی گرافیک
پیشرفته /دوره اول آن در سال  1387و دوره
دوم آن در سال  1389برگزار شده است.
دوره یکساله فیلمسازی انیمیشن/
اولین دوره زمستان  1388آغاز شده است.
دوره یکساله مدیریت ارتباطات و
تبلیغات /از سال  1387تا کنون  3دوره
برگزار شده است.

کارگاههای آموزشی ويژه
مدرسه ویژه از ابتدای آغاز به کار
تا کنون ،به غیر از کالسهای مستقل
فصلی و دورههای پیوسته 18 ،عنوان
کارگاه آموزشی تخصصی را به شرح زیر
برگزار کرده است:
کارگاه آموزشیکالژ تایپوگرافی نیک
پراید /انگلستان ـ در خانه هنرمندان
ایران و مدرسه ویژه ـ آذر 1385
همایش و کارگاه تخصصی «هم
اندیشی برای توسعه فرهنگ صلح»
با همکاری سازمان یونسکو در موزه
هنرهای دینی امام علی ـ اسفند 1385
کارگاه آموزشی پرورش ایده ،خالقیت
و ساماندهی تصویر ـ بهرام کلهرنیا-
طاهره محبی تابان ـ پائیز 1386
کارگاه آموزشی آرماندو میالنی/
ایتالیا ـ با همکاری بنیاد ممیز به
مناسبت دومین سالگرد در گذشت
استاد ممیز ـ بهمن 1386

کارگاه آموزشی طراحی قلم فارسی/
دامون خانجانزاده -زمستان 87
اعزام  17هنرجو به فرانسه برای
شرکت در کارگاه آموزشی و مسابقه
طراحی پوستر شومون  -بهار 1388
کارگاه آموزشی پرورش ایده ،خالقیت
و ساماندهی تصویر -طاهره محبی
تابان-مهر 1388
کارگاه آموزشی طراحی برچسب
مالکیت کتاب  /Ex-Librisسنیح چاووش
اوغلوو ُامیتایناتچی/باهمکاریدانشگاه
مدیترانه شرقی -قبرس  -EMUدی 1388
کارگاه آموزشی هنرهای دستی
و تولید هدایا برای دختران نوجوان
مؤسسه خیریه مهر طه -طاهره محبی
تابان -دی 1388
کارگاه آموزشی طراحی فرم وفضا در
خط فارسی -کوروش قاضی مراد -اسفند
1388
کارگاه طراحی پوستر با موضوع
«رودخانه و شهر» برای شرکت در مسابقه
بین المللی با همین عنوان در فرانسه-
مجید عباسی -زمستان 1388
کالس و کارگاه آموزشی برونو
مونگوتسی /سوئیس -با همکاری بنیاد
ممیز به مناسبت پنجمین سالگرد
درگذشت استاد ممیز -آذر 1389

کارگاهقدرتبرقراریارتباطومهارتهای
ارائه  /شهرزاد اسفرجانی -خرداد 1389
کارگاه آموزشی با عنوان«حروف در
حرکت» -پانتهآ الچین و فرهاد فزونی -با
همکاری انستیتوگوته آلمان -پائیز1389
کارگاه آموزشی  2روزه «طراحی بسته
بندی با هدف جایگاه سازی برند» ،شهرزاد
اسفرجانی ،نژده هوانسیان و نسیم
صادقیان -با همکاری شرکت تتراپک در
خانه هنرمندان ایران -آذر 1389

نگارخانه ویژه
نگارخانه ویژه ،بهعنوان اولین نگارخانه
طراحی گرافیک در ایران ،اولین نمایشگاه
خود را به مناسبت آغاز به کار مدرسه
ویژه ،در پائیز  1384با نمایش  100پوستر
طراحی شده توسط پیشگامان طراحی
گرافیک جهان (از اعضا  ،)AGIبه مناسبت
یکصدمین سالگرد در گذشت «تولوز
لوترگ» از مجموعه خصوصی زنده یاد
مرتضی ممیز اختصاص داد.
تاکنون  19نمایشگاه دیگر از آثار طراحی
گرافیک و پوستر از هنرمندان ایرانی و
خارجی به شرح زیر برگزارکرده است.
نمایشگاه پوسترهای تئاتر ابراهیم
حقیقی -تابستان 1385
نمایشگاه پوسترهای رضا عابدینی
با عنوان«تنها» -پائیز 1385
نمایشگاه کالژ تایپوگرافیهای نیک
پراید از انگلستان -زمستان1385
نمایشگاه آثـــار هنرجویــان ویـــژه
(کالسهای طراحی پوستر رضا عابدینی و
تصویرسازی بهزادغریب پور) بهار 1386
نمایشگاهپوسترهایمجیدعباسیبا
عنوان«اعالنهاییکنمایشگاه»-پائیز1386
نمایشگاه آثار هنرجویان مدرسه ویژه
درگالریکوثر اصفهان -تابستان 1386
نمایشگاه آثار کوروش قاضی مراد
با عنوان«طراحی فرم و فضا در خط
فارسی» -بهار 1387
نمایشگاه آثار طراحی گرافیک
مرتضی آکوچکیان با عنوان«آئینههای
روبرو» -تابستان 1387
نمایشگاه پوسترهای امیرحسین
قوچی بیگ با عنوان«ماضی استمراری»-
پائیز 1387

نمایشگاه پوسترهای فیلم اونیش
امین اللهی با عنوان«چهل پوستر از
سی نما» -تابستان 1388
نمایشگاه آثار ُامیت ایناتچی و
سنیح چاووشاوغلو از دانشگاه EMU
قبرس -پائیز 1388
همکاری با مؤسسه خیریه محک
در برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی
طراحی پوستر با عنوان«سرطان کودک و
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها»-
زمستان 1388
نمایشگاه آثار هنرجویان مدرسه ویژه
با عنوان« 365روز تجربه» -بهار 1389
برگزاری نمایشگاه پوستر «پرشیا
نیسیمو» در دانشگاه  EMUقبرس -به
کوشش مجید عباسی -بهار 1389
نمایشگاهپوسترهایطراحانگرافیک
نسل 5ایران باعنوان«دیوارکوب» -بهار1389
نمایشگـاه منتخب پوستــرهای
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با
عنوان«میراث ماندگار» -به کوشش آذین
فرمندی -تابستان 1389
نمایشگاه پوسترهای معاصر
لهستان با عنوان«پالکاتی» با همکاری
موزه پوستر کراکف لهستان با حضور
کشیشتف دیدو -پائیز 1389
همکاری با سفارت لهستان در تهران
و فصلنامه بخارا در برگزاری نمایشگاه
پوسترهای دویستمین سالگرد تولد
شوپن در گالری  66تهران -پائیز 1389
برگزاری مراسم نکوداشت « 5سال
مطالعه،برنامهریزیوآموزش»ونمایشگاه
آثار هنرجویان در خانه هنرمندان ایران-
زمستان1389
برگزاری مراسم در ستایش  70سالگی
«محمد احصائی -عباس کیارستمی و
آیدین آغداشلو» با نمایش یکی از آثار هر
کدام از این استادان در خانه هنرمندان
ایران -زمستان 1389

ویژهنامههایویژه
مدرسه ویژه از ابتدای آغاز به کار خود،
برای اطالع رسانی ازکم وکیف فعالیتهای
مدرسه ،اطالعات دورهها و کالسها و
همچنینگشودن مدخلی برای همفکری
اساتید و هنرجویان ،اقدام به انتشار یک
ویژهنامههای داخلی در قطع  A4نمود که
به صورت رایگان در اختیار هنرجویان و
اساتید قرار میگرفت.
 5سال پیش طراحیگرافیک و یونیفورم
چهرهیکلیاینویژهنامهرادوستوهمکار
بسیار عزیزمان ،رضا عابدینی به عهده
گرفت .تقسیمبندی صفحات به صورت
مربعهای یکسان با ترکیببندیهای
رنگی متفاوت ،از ویژگیهای این طراحی
استکه درکلیه انتشارات مدرسه ویژه از
جمله؛ بروشورها ،تراکتها ،پوسترها،
اوراق اداری ،ســـایت و  ...بــه عنــوان
 Corporate Imageاستفاده میشود.
ویژه نامههای داخلی مدرسه تا بهار
 ،1388در  13شماره (هر فصل یک شماره)
منتشر شد ،اما از آنجا که بولتنهای
خبری داخلی هم میبایست دارای مجوز
الزم باشند و ماهم از آن بیخبر بودیم،
ادامه انتشار آن متوقف شد .امیدواریم
پس از دریافت مجوز رسمی بتوانیم در
قالب یک نشریه تخصصی تمام عیار
در حوزه هنرهای تجسمی به خصوص
طراحی گرافیک ،آن را منتشر کنیم.

نشستهای آزاد ویژه
یکی دیگر از تالشهای مدرسه ویژه،
برگزاری نشستهای آزاد تخصصی در
عرصه طراحی گرافیک بوده که تعداد آنها
تاکنون به بیش از  60مورد رسیده است.
برخی از این نشستها ،در پایان هر ترم
فصلی برای آغاز ترم بعد برگزار گردیده
که اساتید محترم برای معرفی دورههای
درسی مستقل خود به گفت وگو و تبادل
نظر با عالقهمندان و شرکت کنندگان
پرداختهاند.
تعدادی از آنها مرتبط با نمایشگاههای
برگزار شده در نگارخانه ویژه بوده که
هنرمند با هنرجویان و عالقه مندان آثار
خود به گفتوگو نشسته است.
چند نشست پرشور با طراحان گرافیک
نامدار ،سینماگران شاخص ،و هنرمندان
برجستهایرانیوخارجیداشتهایمکههمواره
با استقبال کم نظیر هنرجویان ،اساتید و
عالقهمندان دیگر مواجه شده است.
درسال 1389نیزدرتفاهمیبادوستانمان
در سایت تحلیلی پژوهشیگرته ،سلسله
نشستهای پژوهشی دیگری را آغاز
کردهایم که هر بار به گفتوگو و تجزیه و
تحلیل مباحثی در حوزه طراحیگرافیک
با حضور چند تن از هنرمندان میپردازیم.
دبیری این جلسات را همواره یکی از
همکاران از سایتگرتهعهدهدار است.
عناوین و اسامی اساتید در برخی از این
نشستهای تخصصی به شرح زیر است؛
کالژ تایپو گرافی /نیک پراید -آرماندو

کتابهایویژه
نشر ویژه نگار یکی دیگر از واحدهای
همراه با مدرسه ویژه است که در صدد
است با انتشار جزوات وکتابهای آموزشی
از مباحث درسی اساتید و همچنین
نیازهای مطالعاتی دیگر ،هنرجویان و
عالقهمندان را بهرهمند سازد .انتشار 3
جلد کتاب با عناوین زیر از انتشارات این
واحد در سال گذشته است.
برنامهریزی کمپین تبلیغاتی /امراله
فرهادی -ویدئو آرت /رخشاد نورده -رنگ/
مریم کهوند  -حروف فارسی تصویر/
رضا عابدینی -قصه نویسی /ناهید
طباطبائی -طرح و طنز و تصویر/
توکا نیستانی -شکل کارآئی /برونو
مونگوتسی ،سوئیس -مدیریت پروژه/
شهرزاداسفرجانی-فیلمسازیانیمیشن/
پویا افشار -کرسی ،میراث ماندگار ،به باغ
همسفران و فاصله دو حرف /با همکاری
سایت گرته

میالنی /ایتالیا -گرافیک و سینما/
عباس کیارستمی -پیر برنار و آدریان
زمیت /فرانسه -هلوتیکا /مجید عباسی
یزاده -آلخاندرو
و علیرضا مصطف 
ماگایانس /مکزیک /Ex-Libris -سنیح
چاووشاوغلو و ُامیت ایناتچی -معرفی
دانشگاه مدیترانه شرقی  /EMUدکتر
مجید هاشمیپور -اسطوره /بهرام
بیضائی -نمایش فیلم مستند
یادویادگار /فرهادورهرام -طراحی هویت
سازمانی /مجید عباسی -طراحی و

دیزاینومدیریتآن-نویسنده:بریژیت
بورژا دوموزوتا -مترجم :نژده هوانسیان
شیوههای نگریستن -نویسنده :جان
برجر -مترجم غالمحسین فتح اله نوری
قدرت برقرارکردن ارتباط -نویسنده:
شهرزاد اسفرجانی

هنرجویان ویژه ،همه به سوی شومون
درپائیزسال،87پسازبرگزارینمایشگاه
آثار پیربرنار ،طراح گرافیک صاحبنام
فرانسوی ،بهکوشش بنیاد ممیز با حضور
ایشان در خانه هنرمندان ایران ،و برپائی
نشستوکارگاهآموزشیاینطراحگرافیکدر
مدرسهویژه،پیشنهادمشارکتهنرجویان
مدرسه ویژه در جشنواره و مسابقه طراحی
گرافیک و پوستر شومون – فرانسه از سوی
مجیدعباسیطرحگردید.
به همین لحاظ یک دوره کارگاه
آموزشی طراحی پوستر با موضوع «20
سالگی» که عنوان اصلی این جشنواره
به مناسبت بیستمین سالگرد آن بود،
به همت «مجید عباسی» در زمستان 87
در مدرسه ویژه در  10جلسه تشکیل و 28
هنرجو در آن شرکت کردند.
پوسترهای طراحی شده در پایان دوره
با حضور ؛ ابراهیم حقیقی – مصطفی
اسدالهی -امراله فرهادی -مجید عباسی
– علیرضا مصطفی زاده – فرهاد فزونی
و آریا کسایی داوری شد که  3اثر به عنوان
آثار برتر انتخابگردید  .اماکلیه پوسترها
به جشنواره ارسال شد  .جشنواره شومون
نیز در پاسخ به این حضور درخشان
هنرجویان ایرانی ،بیشترین سهمیه
حضور در کارگاه آموزشی  3روزه این
جشنواره در شومون یعنی  11نفر را به
هنرجویان مدرسه ویژه اختصاص داد.

در این مسابقه بیش از  500هنرجو از
سراسر جهان شرکت کرده بودند.
 17نفر از این هنرجویان با حمایت
مدرسه ویژه (تامین برخی از هزینههای
سفر ،دریافت ویزا ،مدیریت ،برنامهریزی
و همراهی در سفر) به فرانسه اعزام
شدند که  11نفر از آنان در کارگاه یاد شده
شرکتکردند .نتایج این تالشهاکمنظیر
بود ،گلناز اسماعیلی مقام اول کارگاه
آموزشی شومون و سمیرا عدیلی پور مقام
سوم پوسترهای ارسال شده را نصیب
خود ساختند.

گلناز اسماعیلی

سمیرا عدیلی پور

گردآوری تاریخ شفاهی
طراحیگرافیکمعاصر

«رودخانه و شهر» در ویژه
یکی دیگر از کارگاه های آموزشی پربار
در مدرسه ویژه ،کارگاه طراحی پوستر با
عنوان «رودخانه و شهر» بود که بازهم به
همت مجید عباسی در یک دوره  3ماهه با
حضور  16هنرجو در زمستان  88هدایت
و راهبری شد.
«رودخانه وشهر» موضوع مسابقهای بود
برای پروژه “”Seine-Amont in Europeکه با
مدیریت( Thierry Sarfisطراحگرافیک صاحب نام
فرانسوی) در بهار سال 2010درفرانسهبرگزارشد.
این پروژه در  3بخش؛ پوستر/عکس و
فیلمکوتاه ( 30ثانیه تا  1دقیقه) به مسابقه
گذاشته شد که هر نفر میتوانست
در هر سه بخش آن شرکت کند.
هیئت داوران این مسابقه از میان آثار
رسیده 30 ،پوستر 30 ،عکس و  15فیلم
را انتخاب و در نمایشگاهی به نمایش
گذاشته شد ،که جایزههای نقدی آن نیز
به مبلغ  2000یورو به عالوه  3نشان افتخار
در هر کدام از  3بخش بود.
هیئت داوران عبارت بودند ازPeggy :
:( Sue Amisonعکاس و مدیر مرکز هنری
 )Siriusاز ایرلند Cedric Babouche -
(تصویرساز و کارگردان) از فرانسه Lech -
( Majewskiطراح گرافیک و مدرس و مدیر
دوساالنه بین المللی پوستر ورشو)
از لهستان( Gilles Perrin -عکاس و
مدرس) از فرانسه ( Arthur Quak -مولف
کتابهای کمیک و مدیر) از فرانسه -
( Liza Ramalhoطراح گرافیک و مدرس)
از پرتقال (Patric Urbain -آرشیتکت) از
فرانسه و ( Anne Fournianنماینده پروژه
 seine-amountدر اروپا.

پوسترهای  2نفر از هنرجویان ؛ ستاره
حسینی و علیمحمد گنج علیخان به
بخش مسابقه راه یافت .در بخشی از
نمایشگاه «5سال مطالعه ،برنامهریزی و
آموزش» مدرسه ویژه در خانه هنرمندان
ایران ،کلیه پوسترهای هنرجویان برای
موضوع « 20سالگی» در شومون فرانسه،
هم چنین کلیه پوسترهای مسابقه
«رودخانه و شهر» که به لطف تیری
سرفیس برای این رویداد ارسال شده،
به همراه پوسترهای هنرجویان ویژه به
نمایشگذاشته شده است.

هنرهای تجسمی بر خالف شعر و
ادبیات در ایران،تاریخ یا نقد مکتوب
چندان چشمگیری ندارد و این کمبود
اطالعات برای هنرجویان یا پژوهشگران
جوان امروز حتی دریچه نیمه گشودهای
را هم باز نمیکند .آشکارا میبینیم
که در پایاننامههای کارشناسی و حتی
کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر هم
نمیتوانیم تاریخ جامع یا نقد درخوری را
دریافت کنیم.
از چند سال پیش،در کمیته موزه
انجمن طراحان گرافیک ایران به گردآوری
آثار و اطالعات و گفتگو با طراحان قدیمی
پرداختیم که حاصل نیکویی به همراه
داشت اما متاسفانه آن حرکت نیز به محاق
رفت و جز تالش اندک افراد با ذوق و دلسوز
چیزی نمیبینیم.بنابراین دریافت از این
کمبود بزرگ،در آموزشگاه ویژه به طرح
برنامهای پرداختیمکه «موسسه مطالعات
تاریخ شفاهیگرافیک معاصر»را راه اندازی
کنیم تا با حضور جمعی از جوانان
پرشور،پرکار و دلسوز به گردآوری اطالعات
موجود بپردازیم،تا شاید اگر عمری بود
مدون کنیم و اگر ماند راهی را گشوده
باشیم.تا دیگران هم بیایند و بکوبند و
بسازند تا افق تاریک این مقوله نپرداخته
روشن و روشنتر شود.
ابراهیم حقیقی

ستاره حسینی

آثار هنرجویان در پایان دوره توسط
مجیدعباسی ،امراله فرهادی و نمایندگان
هنرجویان (3نفر) داوری شد که برای
نفرات اول تا سوم نیز جوائزی از سوی
بنیاد ممیز و مدرسه ویژه تعلق گرفت.
از میان آثار ارسال شده به فرانسه،
علی محمد گنجعلی خان

توضیح :کوشش برای ثبت و راهاندازی
«موسسه مطالعات تاریخ شفاهیگرافیک
معاصر »به سرپرستی ابراهیم حقیقی
و به همت؛ امراله فرهادی،مجید عباسی،
حسین چنعانی ،آرش تنهایی،مریمکهوند
و توکا ملکی در حال انجام است.

(Ex-Librisبرچسب مالکیتکتاب) در ویژه
 Ex-Librisبرچسب مالکیت کتاب،
برچسب چاپی کوچکی است که داخل
کتاب (بعد از جلد) چسبانده می شود
تا مالکیت کتاب مشخص شود .کلمه
التین  Ex-Librisیعنی «:از کتابهای»...
ً
معموال با نام مالک کتاب ادامه پیدا
و
میکند که میتواند مؤسسه یا یک
شخص باشد مانند:
Ex-Libris Vije school
یعنی :از کتابهای مدرسه ویژه
یا Ex-Libris Amrollah Farhadi
یعنی :از کتابهای امراله فرهادی
بر اساس اطالعات منابع موجود ،اولین
برچسب مالکیت کتاب حدود سال 1470
چاپ شده است ،یعنی پس از زمانی که
گوتنبرک چاپ را اختراع کرد و به این
ترتیب تحولی عظیم در صنعت چاپ
کتاب ایجاد شد .در این رهگذر هنرمندان
نامداری مانند؛ پیکاسو ،میرو ،شاگال،
سالوادور دالی ،جاکومتی و ...هم طی
سالهای متمادی به طراحی و چاپ
برچسب مالکیت کتاب ()Ex-Libris
اقدام نمودهاند که نمونههائی از آنها در
حال حاضر در مجموعههای شخصی یا
موزهها نگهداری میشود و دارای ارزش
بسیار باالئی میباشند.
براساسبررسیاجمالیوپرسوجوهایی
که از برخی از هنرمندان و بزرگان ایران
شده ،تا کنون از برچسب مالکیت کتاب
فارسی هیچ نمونه یا سابقهای در ایران
مشاهده نشده است .مدرسه ویژه بر آن
است که در آینده با همکاری مؤسسه
فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر،
این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به
طور جدی به آن بپردازد.
در گذشته برای طراحی و ساخت
 Ex-Librisاز روشهای سنتی مانند؛
برجسته کاری ( گراورسازی ،لینو و،)...
چاپ گراور (حکاکی دستی ،قلم زنی،
حکاکی با اسید و )...و یا چاپ مسطح

مانند؛ سیلک اسکرین و لیتو استفاده
میشد .اما امروزه هنرمندان غالبًا برای
طراحی و چاپ برچسب مالکیت کتاب
از کامپیوتر استفاده میکنند .تولید
برچسبهای مالکیت برای یک سفارش
دهنده میبایست با اندازه کتابهای او
ً
اصوال به ندرت
تناسب داشته باشد اما
بزرگتر از  13×13سانتیمتر چاپ میشود.
این برچسبها باید روی کاغذهای سبک
و حداکثر تا  200گرمی چاپ شده و تعداد
آن نیز نباید بیشتر از  50نسخه باشد.
برچسبهای تولید شده پس از کنترل
چاپ نهائی ،یک به یک توسط هنرمند،
با مداد امضائ و شمار ه گذاری میشود.
همچنین تکنیک چاپ آن هم با حروف
اختصاری مشخص میشود.
کارگاه آموزشی طراحی  Ex-Librisسال
گذشته در  28دی  ،88برای اولین بار در
ایران با حضور پروفسور سنیح چاووش
اوغلو (طراح گرافیک و رئیس گروه
هنرهای تجسمی و ارتباطات بصری
دانشگاه مدیترانهی شرقی )EMU-و
ُامیت ایناتچی (طراح گرافیک ،نقاش و
استاد همین دانشگاه) در مدرسهی ویژه
برگزار شد و آثار پدید آمده برای شرکت
در مسابقهای با همین موضوع به قبرس
شمالی ارسال شد.

در تعطیالت نوروز سال  1389نیز21 ،
نفر از هنرجویان مدرسه با همراهی
اساتید؛ ابراهیم حقیقی ،امراله فرهادی،
مجید عباسی و مریم خونساری به دعوت
دانشگاه مدیترانه شرقی که معاونت آن
را پروفسورهاشمیپور از ایران عهده دار
است به آن کشور سفر کرده و یک کارگاه
آموزشی و مسابقه طراحی  Ex-Librisبا
دانشجویان آن دانشگاه شرکت کردند.
در پایان ،خروجیهای این کارگاه که
توسط پروفسور مارتین باینس (Martin
 ) Baeyensاز کشور بلژیک آموزش داده
میشد ،مورد قضاوت هیئت داوران قرار
گرفتکه آثار  3نفر از هنرجویان ایرانی نیز
برای شرکت در یک مسابقه بین المللی
انتخاب گردید و به کلیه شرکت کنندگان
گواهی نامههای مربوطه ارائه شد.
الزم به توضیح است که پروفسور
مارتین باینس ،یکی از پیشگامان
طراحی  Ex-Librisدر جهان ،چند سالی
است که پس از بازنشستگی و فراغت از
تدریس در دانشگاههای بلژیک ،گارگاهها
و نمایشگاههای متعددی را از برچسب
مالکیت کتاب در کشورهای مختلف
برگزار کرده و میتوان گفت بنیانگذار
مؤسسهپژوهشیومعتبرترینکارشناس
و کلکسیونر این تولید هنری در جهان
است.

دنیای( Ex-Librisبرچسبمالکیتکتاب)
پروفسورمارتینباینس-بلژیک

یک کارگاه آموزشی دو روزه«»Ex-Libris
در CGD )Design Generated Computer( -
طراحی و تولید با کامپیوتر) در پروژهای
که در دانشگاه مدیترانــهی شرقی()EMU
در فاماگوستا ،توسط دانشکده ارتباطات
و مطالعات رسانــهای ـ بخش ارتباطات
تصویری و هنــری سامان داده شــده بود،
راهاندازی شد.در این کارگاه آموزشی پس
از آشنایی با تاریخ جهانی« »Ex-Librisو
شناخت عملی آن در دو « »Ex-Librisرده
بندی شد  .دو گروه از هنرجویان در این
کارگاه آموزشی شرکت داشتند ،گروه اول؛
هنرجویان دانشگاه میزبان (  ) EMUو گروه
دوم هنرجویان«مدرسهی ویژه » از ایران.
کیفیت تحصیالت هنرجویان به میزان
قابل توجهی به عالقهمندی استادان بستگی
دارد  .عوامل دیگر تعیین کننده شامل،
دوامآوردن در جریان رویــدادها ،دیدار از
نمایشگاهها ،بینالمللیکردن و مجهزکردن
استودیوها و...میشود ،پس تحول پایدار
و بــه روز شدن در هـر نمود از برنامهریزی
تحصیلی ضروری است.
امروزهکار طراحی و خلق یک «،»Ex-Libriss
چـالشی واال و هیجـان انگیـز است .در یک
« ،»Ex-Librisتصویر و متن  ،باید با ترکیبی
هماهنگ در هم آمیخته شوند .طراحی یک
« ،»Ex-Librisمراقبت در برنامهریزی و الهام
هنرمندانه به همان خوبی مهارت فنی زیاد
را نیاز دارد.
خلق یک برچسب مالکیت کتاب بوسیله
کامپیوتر بـه هیچ وجـه بـا خلق یـک
« »Ex-Librisبا تکنیکهای سنتی دستی،
تفاوتی ندارد .درجه پیچیدگی به اندازهی

Ex-Libris

دانشـکده مدیترانـه شـرقی در قبــرس
شمالی( ،)EMUامسال دوباره دومین ساالنهی
طــراحی گرافیک خــود را سـامان داد .این
فعالیت ،به « »Ex-Librisکه خود بازیگر
نقش اصلی کتاب ،نویسنده و خواننده است
تشخص میبخشد.

نیاز به مهارتهای فنی عالی است که در
خروجی یک کار تاثیر بهتری دارد .از طرفی
دیگر توجه در جهان« ،» Ex-Librisشرکت
کردن در مسابقات بین المللی است .این
اولین مسابقه بینالمللی «،» Ex-Libris
در قبرس شمالی است که بهترین شاخصه
برای نتایج کارگاه آموزشی بود.در ابتدا یک
دوگانگی جالب بین دوگروه هنرجویان شکل
گرفت و پس از آن ما تفاوتهایی را در مسابقه
فرهنگی شان شاهد بودیم که موفقیتهای

چشمگیری را در کارهای « »Ex-Librisو
کارگاه آموزشی این مسابقه پدید آورد.

به تمام هنرجویان شرکت کننده
تبریک میگویم  ،بخصوص به هنرجویان«
مدرسهی ویژه » ،زیرا آنها من را با کارهای
اصیـل ،تــرکیبهای جــالب و رنگهای
درخشانشان مبهوت کردند.
من صمیمانـهترین تبــریکهایم را
بــه «مدرسهی ویــژه» بـرای پنجمین
سالگــردش میفرستــم و بــرای همه
همکاران و هنرجویانم آرزوی موفقیت در
آیندهای نزدیک را دارم.
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ﯾﺎ٧٢٧٠
ﻧﺪارد.ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﯾﮏﺑﯽدورﻩ
ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﻮاﻧﻢدورﻩ ﯾﺎ
آﻏﺎز ﯾﮏ
اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر
اﺧﺘﯿﺎر و
آﻧﭽﻪ
ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﯽ
ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻨﻢ ،
ﻓﮑﺮ وﻣﯽ
 ٧٠ﺳﺎل
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
دﻟﻢ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
هﺮ
ﻋﻤﺮمﺑﺎﺷﻢ
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ
اﻓﺴﻮس و ﺣﺴﺮت ﻧﺪارم.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .اﺻ
زﻧﺪﮔﯽﻼًﮐﻨﻢ.
ﺑﺨﻮاهﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ آرزوهﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪﻩ ام .
ﺧﻮب ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎوت
ﭼﯿﺰی
ﺧﻮاهﻢﻼً.
ﺳﺎلﻧﻤﯽ
ﺧﻮدم
ﺑﺨﻮاهﻢ ﺑﺮای
ﻣﯽ هﻢ
اﮔﺮ
ﻋﻤﺮم اﺻ
ﺣﺎﺻﻞ ٧٠
ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ!ﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم
ﻣﯽامﺧﻮاهﻢ .ﺑ
ﺑﺎﻋﺚﺑﭽﻪ هﺎﯾﻢ
ﺑﺮای
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮم...
هﻤﻪ
و
(
ﺗﺎرا
و
)ﺗﮑﯿﻦ
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﻮب ﺑﻮد.
ﺧﯿﺮ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ.
هﻤﻪ
ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺖ.
ﺧﻮش
اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ درد آﻧﻬﺎ هﻢ ﺧﻮردﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ...
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 ٧٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻗﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ هﻢ ﺑﺎ ۶٨
ﻧﺪارد.
ﯾﺎ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ،ﻣﻦ هﺮ ﺳﺎل را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم،
 ٧٢از
ﻗﺒﻞ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دورﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻦ ﯾﮏ دورﻩ
آﻏﺎز
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽﯾﺎﺑﻮد!
ﺑﻮد،ﮐﻨﻢ ،
ﻏﺮوب ﻣﯽ
ﻋﻤﺮم ﻓﮑﺮ
ﺳﺎل
ﭘﻨﺠﺎﻩﺑﻪ ٧٠
وﻗﺘﯽ
ﺧﯿﻠﯽﺑﻮد،
ﮐﻤﯽ ﺗﻠﺦ
ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﺪارم.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .اﺻ
ﺣﺴﺮتﮐﺮدﯾﻢ،
اﻓﺴﻮسراو روﺷﻦ
اﯾﻨﮑﻪﻼًﭼﺮاغ هﺎ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪاز
دﯾﮕﺮی
رﺳﯿﺪﻩ ام
آرزوهﺎﯾﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ .ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺷﺪ ،و از
هﻤﻪﺷﺮوع
زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ  ۵٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪاز آن هﻢ
ﭼﯿﺰی
اﺗﻔﺎﻗﯽ.
هﯿﭻﺧﻮاهﻢ
هﻢﻧﻤﯽ
ﺧﻮدم
ﺑﺨﻮاهﻢ٧٠ﺑﺮای
اﮔﺮ
ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺳﺎﻟﮕﯽ و
دﯾﮕﺮهﻢدر ۶٠
هﺎﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ .ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم
ای ﺑﭽﻪ
ﺑﺮ
اﻓﺘﺪ...
ﻧﻤﯽ
هﻤﻪ
ﺗﺎرا (
)ﺗﮑﯿﻦ
دﯾﮕﺮم...ﺑﺪون
ﻓﺮزﻧﺪانزﻧﺪﮔﯽ را
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ
ﮐﻨﯽوﮐﻪ
ﻓﮑﺮ وﻣﯽ
...
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎوررا ﺑﺮای
ﺧﯿﺮ
هﻤﻪ
ﻣﻦ
ﺧﻮاهﻢ .ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﭼﯿﺰهﺎ ،ﺑﺎور
ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺪون
ﺗﻮهﻢ،
ﺧﻮردﻩ
آﻧﻬﺎ هﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ درد
ﺣﺎﺻﻞ
اﮔﺮ
هﺎی
وﻟﯽ دورﻩ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای،
ﻋﻤﺮﺳﺮ
ﭘﺸﺖ
دورﻩای را
ﺑﻬﺘﺮ...
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺪﻩ آن ﭼﻨﺎن هﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ آﻏﺎز
ای ﮐﻪ
ﺗﺎزﻩ
ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ  ۵٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ...
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 ٧٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻗﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ هﻢ ﺑﺎ ۶٨
٧٢ ٧٠
ﯾﺎ
ﻧﺪارد.ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻗﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ هﻢ ﺑﺎ ۶٨
ﺳﺎﻟﮕﯽ
دورﻩ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دورﻩ اﺳﺖ.
٧٢ﯾﮏ
آﻏﺎز
ﻧﺪارد.
ﯾﺎ
اﺳﺖ ،.ﺧﯿﻠﯽ
دورﻩﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻓﮑﺮ
ﺑﻪ ٧٠
ﻋﻤﺮمﯾﮏ
ﺳﺎلﭘﺎﯾﺎن
دورﻩ ﯾﺎ
وﻗﺘﯽﯾﮏ
آﻏﺎز
ﺣﺴﺮت،ﻧﺪارم.
اﻓﺴﻮس و
 ٧٠اﺻ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ.
ﺧﯿﻠﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺳﺎلﻼًﻋﻤﺮم
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
رﺳﯿﺪﻩ ام .
هﻤﻪﻼًآرزوهﺎﯾﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺮت ﻧﺪارم.
اﻓﺴﻮس و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .اﺻ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ آرزوهﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪﻩ ام .
اﮔﺮ هﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاهﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ .
ایﺮای
ﺧﻮاهﻢ .ﺑ
هﺎﯾﻢ ﻣﯽ
ﺑﭽﻪ
ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی
ﺧﻮدم.
ﻓﺮزﻧﺪانﺧﻮاهﻢ
ﺧﻮدم ﻧﻤﯽ
ﺑﺨﻮاهﻢ ﺑﺮ
اﮔﺮایهﻢ
دﯾﮕﺮم...
ﻓﺮزﻧﺪان
هﻤﻪ
و
(
ﺗﺎرا
و
)ﺗﮑﯿﻦ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪ هﺎﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ .ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم
ﻓﺮزﻧﺪانﺧﻮاهﻢ.
ای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺧﯿﺮ ورا ﺑﺮ
ﻣﻦ
دﯾﮕﺮم...
هﻤﻪ
هﻤﻪ ﺗﺎرا (
)ﺗﮑﯿﻦ و
ﺧﻮاهﻢ.ﺧﻮردﻩ
آﻧﻬﺎ هﻢ
درد
ﺑﻪ
ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ
ﺣﺎﺻﻞ
اﮔﺮ
ﻣﻦ هﻤﻪ ﺧﯿﺮ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﺑﻬﺘﺮ...ﻣﻦ ﺑﻪ درد آﻧﻬﺎ هﻢ ﺧﻮردﻩ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ
اﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ...
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و حاصل مالی را دنبال کنند و تعهدشان
را نسبت به این هنر درخشان و مفید و
جامع و مورد نیاز عصر ما بهجا آورند.

آیدین آغداشلو
از چند ماه پیش که قرار شد مراسم
نکوداشت  5سالگی مدرسه را در
خانه هنرمندان ایران برگزارکنیم،
قرار بود اگر توانستیم و وضعیت
مالی مان هم اجازه داد فقط یک
بروشورکامل از دورهها و درسها چاپ
کنیم .اما لطف و مهربانی یارو یاور
همیشگیمان«محمودرضا بهمن پور»
باعث شد پر روتر شویم و به فکر
جمع وجورکردن یک ویژهنامه بیفتیم.
این شدکه با یک نامه از اساتید محترم
و دوستان مدرسه در خواست کردیم
در یادداشتی  300کلمهای ،هر چه
میخواهندبنویسند.
اما از آنجا که بیشتر این عزیزان
دستشان چندان به قلم نمیرود آن
هم برای نوشتن ،پس با  Emailو SMS
افتادیم به جانشانکه؛
«من سیصدکلمه مو میخوام»
تعدادی از هنرجویان سابق ویژه هم
که حاال دیگر هر کدام یَ لی شدهاند ،ما
را بی نصیب نگذاشتند.
حاصل این تالشها شد چیزیکه
ً
اصال انتظارش را نداشتیم! بیش از 45
صفحه یادداشت پر از مهر و لطف ،و
نکتههای ارزشمندیکه در آینده چراغ
راهمان خواهد بود.

چهار پنج سال پیش بود که دعوت
مدرسه آزاد ویژه را برای تدريس تاريخ
گرافیک ايران قبولكردم.چونکار درستی
را شروع کرده بودند و میخواستند
مباحثی را آموزش بدهند که در دیگر
دانشکدههای ایران جایشان خالی مانده
بود .جای کوچک ،اما مرتبی داشتند و
بچه ها جمع شده بودند برای حضور
در کالسهایی که اگر آخر کار مدرک
دستشان نمیداد ،اما گرافیک عملی
و اجرایی را مطرح میکرد و آمادهشان
میکرد تا مناسبات واقعی دنیای گرافیک
را بشناسند و خودشان را آماده کنند تا
در عین رعایت سلیقههای گوناگون پرت
یا درست سفارش دهندهها و مصرف
کنندهها ،بتوانند شرافت کار و وظیفه
شان را در برابر کمال و نوآوری و زیبایی و
خالقیت هم حفظ کنند.
شاید نشدکه بیشتر از یک ترم در آنجا
درس بدهم ،اما در تصور همیشگیام پا
بر جاتر شدم که در کنار دانشکدهها و
نهادهای رسمی میشود درس خواند و
درس داد و بی واهمه از دوباره کاریها
و با برنامهریزی دقیق تر و آگاهانه َ،ع َلم
معرفت را دست به دست داد و رساند
به جای الزم و واقعیاش ،یعنی به میان
جوانهای مشتاق و کوشا ،که در این سه
چهار دهه ،نقاشان و هنرمندان شایسته
و برجسهای که در کالسهای آزاد و
هنرکدههای خصوصی تعلیم گرفتهاند
چه بسیار بودهاند و چه باال بلند.
مدیران و معلمان مدرسه ویژه از یاران
و آشنایان قدیمی مناند و میدانم چه
حق و سهم عمدهای در گرافیک معاصر
ایران دارند و هر چند همهشان تحصیل
کرده دانشکدههای مهم ایراناند-که
بسیاریشان هم دربرپایی دانشکدههای
گرافیک ما همراه و آغازگر بودهاند .اما
ضرورت مواجهه باکار و برنامهریزی واقعی
و نوع و گستره نیازهای مخاطبان ،سبب
شده تا کاری دشوار و پیچیده و بی سود

نمیدانم کارشان را چقدر میتوانند
ادامه دهند و دنبال کنند و در روزگاری
که سلیقه فاخر و کم مانند مردم
گذشته ما رو به زوال و انحطاط دارد و
در شیبی ترساننده ،یکسره و شتابان به
پایین میرود و سقوط میکند ،چهگونه
میشود از بازماندههای آنها حراست
کرد و در تعامل با جهان معاصر ،کمی
هم برآن افزود .نمیدانم .ولی میدانم که
برنامهریزی فرهنگی ،آدمها و راه خودش را
دارد و راه خودش را هم پیدا میکند ،مثل
همین کالسهایی که معلمهای " ویژه"
تاسیس کردهاند و اگر عمر و فرصتی
داشتم ،افتخار میکردم که در میان آنها و
با آنها بمانم .تا به امروز.

توحیـد احــدی
همهی تواناییها و قدرتهای عالم رو آدم
داره ,ولی زمانی میتونه از اونا استفادهکنه،
که بتونه اونا رو به آگاهی برسونه و زمان
و مکان استفاده شونو درککنه .مثل اینه
که آدمها وقتی به دنیا میان به هرکدام یک
جعبه ابزار کامل داده میشه ،ولی نحوهی
استفاده از این ابزار بستگی به جنس،
همت و تالش هر آدم دارهکه در طول زندگی
و در پروسهی رشد به قابلیتهای تکتک
وسایل داخل اون جعبه پیبرده و در زمان و
مکان مناسب از اونا بهره ببره.
اگه ما توانایی استفاده از ابزار درون این
جعبه ابزار رو نداشته باشیم همواره یک
بار سنگین رو با خودمون اینور و اونور
میبریم و ا ز سنگینی اون ،همواره کالفه
خواهیم بود و وجدان درد خواهیم داشت،
اما اگر همیشه این جعبه رو به عنوان
یک امکان در کنار خود داشته باشیم
و نحوهی استفاده از ابزار درون اون رو
بدونیم به مراتب میتونیم با آرامش
و خیال آسوده در همهی عرصـههای
زندگی موفق باشیم و یا حداقل اگر ابزار
اشتیاقهای خودمون رو بشناسیـم و

با آگــاهی و شناخت از اونا استفـاده
کنیم ،واقعا میتونیم جنبههای الهی
اشتیاقهامون رو زندگی کنیم و حتما
تاثیرات مثبت هم خواهیم داشت.
ما در طول زندگی راههای مختلفی رو
برای به آگاهی در آوردن این تواناییها و
قدرتها طی میکنیم ،خانواده ،مدرسه،
دانشگاه و . . .ولی همهی اینها ابزار
رو به ما معرفی میکنن و کارکرد و
جفتشدن تو دست و پیداکردن قلق هر
کدوم رو ،ما باید خودمون با شاگرد بودن
و شاگردیکردن زیر دست کسانی که این
مسیر رو قبال طی کردن و با جون و دل
حاضرن تجربههای خودشون و در اختیار
آدمهایی که توی این راه قدم برمیدارن
بگذارند ،پیدا کنیم.
مادردانشگاهفقطابزارمربوطبهشاخهی
مورد عالقهی خودمون و میشناسیم
(تازه اگر رشتهای که میخونیم مورد
عالقهی ما باشه ،بماند!) ،ولی استفادهی
صحیح و درست از اونا ،نیاز به آموزش
تخصصیتر وعاشقانهتری داره ،که میشه
این روزها جاهایی رو پیدا کرد و با حضور
در چنین مکانهایی از تجربهی این افراد
با تجربه ،سود برد تا با آمادگی و قدرت
روحی باالتری وارد زندگی حرفهای و بازار
کار شد ،تجربیات بیشتری به دست آورد و
به موقع این تجربیات را در اختیار افرادی
دیگرگذاشت( .تا بوده ،چنین بوده!)
«مدرسهی ویژه» یکی از این مکانهاست،
که حدود پنجساله بیسرو صدا ،این
تجربهها رو توسط افراد کاربلد و باتجربه
به افرادی که به دنبال شاگردیکردن و
شاگردبودن هستند ،بیدریغ و عاشقانه
قرار داده و تا حاال خیلیها رو ساخته،
اوستا کرده و روانهی جامعهی حرفهای.
امیدوارم هم اونا که شاگردی کردن و
هم گردانندگان «مدرسهی ویژه» عاقبت
بهخیر بشن.

محمد احصائی

هو
در این سالها آنچه مایهی خرسندی
و امیدواری است تاسیس مدرسههای
حرفه ای گرافیک برای گسترش و
کوشندگی در سازنده بودن و جهت
بخشیدن به جلوههای مختلف این هنر
است .در این حوزه ،انگیزههای فرهنگی-
هنری برای تشخص بخشیدن به نوعی
گرافیک ایرانی نیز مشاهده میشود.
مدرسها با برنامههای جذاب و موجب
توجه عالقهمندان ،بیشتر به گرافیک و
شکوفاییاستعدادهاازطرفی،وهنرمندان
شناخته شده این رشته در تقالی غنی تر
ساختن خود و کارهایشان از طرفی دیگر،
در رقابتی سالم موجب میشوند تاگرافیک
با هویت شکل بگیرد .چنانکه هم اکنون
مدام در نمایشگاهها و گردهماییهای
جهانی خودنمایی میکنند .این همه ،از
برکت وجود معلمان عالقه مند و دلسوز
که حقیقتًا انگیزه ی اصلیشان ارتقا و
حرمت بخشیدن به ارتباطات درگستره ی
فرهنگگرافیکی است ،پدید آمده.
هنگامی که یک اثر در سطح باالی
شعور و زبان فاخر اجرا و به تماشا
گذاشته میشود ،بر مخاطبینی که
شمارشان و برای تاثیرگذاری بر آنها
بسی فراتر از تصور است ،گفتن ندارد که
موجب تامین فرهنگ بصری سطح باال
نیز میشود.
از این رو ،باز گفتن ندارد که گرافیک
هنرمندانه و فاخر چه مایه بر سلیقهی
زیباییشناختی محیط تاثیرگذار است.
شاهد هستیم که مقدار زیادی از این
ثمره ،نتیجهی کوششهای دلسوزانهی
مدرسههای جنبی دانشگاهی در
هنرهای بصریکاربردی است .نشریههای
داخلی «مدرسه ویژه» را هر بار که
مشاهده میکردم از درایت مدیران آن
بیشتر امیدوار میشدم و برایم بسی
چشم نواز و شادیآور بود .مشاهدهی
فعالیتهای دانشجویان این مدرسه و از

اینکه اهداف «مدرسهی ویژه» تشویق و
شکوفا ساختن استعدادهای هنرجویان
برای دست یافتن به زبان بصری فاخر و
با هویت بود و امیدوار و سرخوش کار،
کار ،کار میکنند ،به عنوان یک معلم که
در گذشته دلواپسیها داشتم ،به خاطر
فعالیتهای این همکاران خوبم به خود
«دل شاد» که حاصل
میبالم .سرانجامِ ،
توفیق و رضایت در رسیدن به اهداف در
این رشته است ،برای همگان «مدرسهی
ویژه» آرزومندم.

فرزاد ادیبی
بنده فقط یک درس و طی یک بار
در«مدرسهی ویژه» بودهام ،اما خاطره
ی خوب نظم و برخورد خوشایند کارکنان
با هنرجویان و هنرآموزان را نمی توانم
از یاد ببرم .احساس و اشتیاق فراگیری و
آموختن و آموزاندن حس قشنگی استکه
این روزها در مراکز رسمی آموزشی ازجمله
دانشگاهها کمرنگ شده است و ناگزیر هم
معلممعلموهمدانشجویدانشجوبهدنبال
ِ
مرکز  -شما بخوانید مفر -و مدرسههایی
هستندکهمعلمیودانشجوییکنند،فارغ
ازحاشیههاوقیلوقالها.
و «مدرسهی ویژه» ازجمله این مدرسه
هاست.
همیشه از خودم میپرسیدم که چرا
باید منِ معلم نتوانم دانشجو را بینیاز
از کالسهای خارج از دانشگاه تربیت
کنم که به دانشجویی خودم فکر کردم
و روزگار تالشهای صادقانه و شفافی
که دانشجویانه به هر دری میزدیم که
نکتهای بیاموزیم ،ببینیم و بشنویم .آن
روزها مبانی هنرهای تجسمی را با یکی از

معلمترینهای این درسگذراندیم .استادی
سختکوش و سختگیر و سخنور :استاد
جالل شباهنگی.
حرف آخر را در مبانی هنرهای تجسمی
میشنیدیم اما بسیار نیوشیدن و بسیار
نوشیدن را همچون تشنگان دوستتر
داشتیم .آن روزها خارج از دانشگاه
مدرسهی خاصی نبود اماکالسهای رویین
پاکباز ،کشف دریایی بود که به اندازهی
ی دو نفر
تشنگی باید میچشیدیم .با یک 
از دوستان به کالس حدودا بیست نفرهی
استاد رویین پاکباز پیوستیم و تجربه
کردیمکه از دریچهی نگاه استادی دیگر به
هنر بنگریم...
و سالها پس از آن درسها ،هنوز هم
بخشی از دانستههایم را مرهون رویین
پاکبازم.

تشنهترند و همین سرذوقم آورد ،در
کالس دورخیزی کردم که زمان در اختیارم،
پاسخگویش نبود ...وقتی ناچار شدم
کالس را واگذارم ،هنوز شوق در وجودم بود
و خاطره ای خوش برایم بهجای ماند ...از آن
زمان مدتها میگذرد وگرچه دیگر هیچگاه
دست نداد که به آن جا بروم ولی اخبارش
دمادم به مدد لطف رایانهای فرهادیعزیز به
دستممیرسد.
به نظرم «مدرسهی ویژه» فعالیت هنری
را تنها به شیوهی آموزش رسمی کالسی
نمیبیند و به پرورش هنری بیش از
آموزش مدرسهای میاندیشد .چیزی که
سالهاست بدان توجهی درخور نمیشود
و به همین خاطر ،جامعه هنرهای
تجسمی«مدرسهی ویژه» را فراموش
نخواهد کرد که میکوشد این کمبود را
در این وانفسایی که میدانیم و میدانید
جبرانکند وکالس ،نمایشگاه ،سخنرانی،
نشستهای مختلف ،هماندیشیها ،ارایه
کار و ...را به موازات هم به پیش ببرد.کاری
که هم انگیزهها را برمیانگیزد و هم سهم
چند جانبه نگری را در ترسیم آموزش و
پرورش هنری نشان میدهد.
برایشان توفیق خواستارم.

ادامه ،عالقه و توجه بیشتر به کمیت
کاشت بود تا به انتخاب نوع مرغوب و به
خرج دادن همت و حوصله برای پرورش
با کیفیت باالتر.
«مدرسهی ویژه» نهال خوبی کاشته و
مقصد خوبی را برگزیده و آرام آرام و با
دقت به جلو رفته است .هدف و برنامهی
به روز دارد و به کمبودها توجه کرده
است .امیدوارم که صبر و استقامت
باغبانی دانا را نیز همانند مرتضی
ممیز پیشه کند.

شهرزاد اسفرجانی
وقتی بـه یــاد میافتم کـه تـا چه حـد
آموزشهای جانبی و مهارتهای تکمیلی
به من کمک کرد تا خود را در دنیای کار،
پیداکنم،اهمیت فضای آموزشیحرفهای
برای همهی ما روشن تر میشود.
همهی ما در دورهائی از زندگی کاری مان
این برزخ را لمس کرده ایم ،من کیستم؟
این همه مهارت عمومی به چه کار
میآید؟ رسالت من چیست؟

محمود ارژمند

یادی و یادداشتی
چیزی که اولین بار مرا جذب «مدرسهی
ویژه» کرد صدای ویژهی مدیر ویژهی آن
بود؛ امراله فرهادی .گویا رضا عابدینی مرا
معرفی کرده بود ولی لحن و نوع ادبیات
به کار گرفته شدهی این مدیر ویژه در آن
مکالمهی تلفنی که مرا دعوت کرد ،چنان
بود که گویی سالهاست مرا میشناسد.
در وهلهی نخست مردد شدم که نکند
قبال با ایشان مالقاتی داشتهام و فراموش
کردهام و البد باید شرمنده بشوم ،و شدم.
وقتی زمان مالقات حضوری دیدمش ،یقین
کردم که اول بار است که او را میبینم .در
مالقات حضوری هم ،چنان بودکه صدایش
مینمود و با این که اغلب از این گونه
کالسهاگریزانم پایم سست شد.
خیلی زود متوجه شدمکه هنرجویانش
از دانشجویان کالسهای رسمی دانشگاه

مصطفی اسداللهی
آموزش ،کار باغبانی است .صبر و
حوصلهی زیاد میطلبد .از خودگذشتگی
می خواهد و منفعت زیادی هم ندارد .غیر
از این ،انتخاب بهجا برایکاشتن هم بسیار
مهم است که چه نهالی کاشته شود که به
درد خور باشد و نیازها را برآورده کند،
به کارمان بیاید و در برابر نگهداریمان،
حاصلی سودمند به بار آورد؟
تخصصی ارتباط
در کشور ما آموزش
ِ
تصویری و طراحی گرافیک به مانند
کاشت دانهای مفید است که کاشت
آن از مرز چهل سال گذشته است و با
این که شاید در ده پانزده سال نخست
باغبانهایی صبور داشتهاند ولی در

اما راه حلهای این دوران را بنا بر یک مثل
قدیمی میتوان به دو شیوه پیدا کرد:
با معلم و بدون درد ،یا با درد و بدون
معلم!
بسیاری از ما گاهی در یک صحبت
کوتاه ،در یک مالقات موثر رو در رو ،پاسخ
سوال بزرگی را یافتهایم .راهی پیدا کرده و
در آن پانهادهایم.
برخی هم بیپروا دست به تجربههایی
بدون دانستن فوت کاسهگری میزنند.
همهی کاسههایشان کدر ،از آب در می آید
و نمیدانند چرا؟
اما حاال رهروی که میداند که چهقدر
نمیداند ،کجا باید یک معلم واقعی را
مالقات کند؟ این جاست که در زمان من
باید هفت جفت کفش آهنین و هفت...

نیاز داشتید تا به مقصد برسید و حاال
که رسیدید آیا او آماده تدریس است؟
افرادی که این راهها را به درستی و
خوشنامی پیمودهاند و دغدغهشان این
است که راه را بر آیندگان هموار کنند،
تنها کسانی هستند که میتوانند با
اعتبارشان ،حلقهای از مدرسین عاشق
را در رسیدن به هدفی بزرگتر دور خود
جمع کنند.
این ترکیب ،که واالترین هدف آموزش
است ،چون براساس تعهدی باالتر از امور
اقتصادی ،شکل گرفته ،بیشترین تاثیر
را میآفریند و به جای جمع نیروها تبدیل
به ضرب نیروها میشود .یعنی تجربه و
دانش مدرسینی که در صحنهی روزگار
و بازار فعالند ،ضرب در جوانانی که پر از
شور و نیروی هدفمند هستند .من به
عنوان یکی از همراهان امراله فرهادی ،در
این راه از ایشان برای خلق بستری برای
آیندهای که وجود نداشت تشکر میکنم.
بدون این بستر آرزوی افراد بسیاری،
فقط یک رویا بود.

اما «مدرسهی ویژه» ،برای من جای
هیجان انگیزی است؛ نه اجباری برای
شاگردانش برای وارد شدن به این مكان
وجود دارد و نه اجباری برای موسسان آن.
شاید بهتر باشد بگویم «مدرسهی ویژه»
سعی دارد معنای اصلی (تحصیالتعالی)
را دوباره پیادهسازی كند و به آن هویت
بدهد .جایی برای جستجوی علم ،جایی
برای تحقیق ،جایی برای پرسیدن و جواب
گرفتن .درست است كه دوران كودكی خود
را سپری می كند ،اما خشت اول را كج
ننهاده و این یعنی یك موفقیت بزرگ.
استاد در ویژه متكلم وحده نیست،
استاد به معنای معلم بودن است .ویژه
یعنی مطالعه و به روز شدن ،ویژه حتی
برای من كه نقش معلم را در آن بازی
میكنم ،یاد گرفتن را همراه دارد .باید به
روز باشم تا بتوانم آن چه در دنیا میگذرد،
همراه آن چه در كل طی این سالها
آموختهام را با دیگران ،چه شاگردان و چه
سایر معلمان ،به اشتراك بگذارم.
ویژگی«ویژه» را می توان در یكی بودن هدف
گروه پیدا كرد ،هدف یاد دادن ،به اشتراك
گذاشتن و متعهد بودن ما به جامعه.

احمد علی افخمی

نادر امیدیان

شاید اگر معنی اصطالح (تحصیالت
عالی) را در لغتنامهی زبانهای مختلف
جست وجو كنیم ،به مفهوم یكسانی
برسیم .اما در اصل این فرهنگ ،جامعه
است كه معنی اصلی واژهها را می سازد.

جایگاهتیتراژدرطراحیگرافیک

در فرهنگ ایرانی و در جامعه كنونی
ما ،این اصطالح یعنی مرحلههای اجباری
در زندگی یك جوان؛ یعنی فرصتی برای
نرفتن به سربازی! یعنی امید به یافتن
شغلی بهتر در آینده .مهم نیست رشته ای
كه در آن مشغول به تحصیل خواهیم
شد را دوست داریم یا نه و مهم نیست تا
چه اندازه این رشته را به صورت عملی
تجربه خواهیمكرد! مهم این استكه ادامه
تحصیل بدهیم و وارد دانشگاه شویم!

امروزه دامنه و وسعت هنر طراحی
گرافیک ،از حد و مرز تصاویر ایستا عبور
کرده و خود را در قالب گرافیک متحرک
نمایان میسازد .استفاده از گرافیک در
صنعت فیلم سازی یکی از کارکردهای
اساسی آن محسوب میشود .از اینرو
استفاده همزمان این دو هنر به کاملتر
شدن اثر و جذب مخاطب بیشتر کمک
میکند .تیتراژ درواقع با نوشتن اسامی
دستاندرکاران فیلم بر روی تصویر و
نحوهی آمیختن متن با تصویر بهگرافیک
پیوندمیخورد.نحوهیادغامایننوشتهها
در تصاویر و جایگیری آنها درکادر تصویر،
موضوعی است که ارتباط موثر با مبانی

ترکیببندی نوشته و تصویر در هنر
گرافیک دارد .با توجه به تولید انبوه فیلم
در سطح جهان و پیشرفت سریع این
صنعت و تخصصی شدن امور مرتبط
به آن ،میتوان گفت که تیتراژ نیز امروزه
به یک مقولهی تخصصی در زمینهی
تولید فیلم تبدیل شده است.
بنابراین باید گفت که تیتراژ در عین
وجود داشتنش در سینما ،به صورت
مستقل نیز به عنوان یک شاخه از
طراحی گرافیک محسوب میشود.
متاسفانه تیتراژ در سینمای ایران از
جایگاه واقعی خود برخوردار نیست و
نسبت به بقیهی شاخههای مرتبط با
سینما بسیار مهجور واقع شد ه است ولی
در سینمای جهان به این شاخه ازگرافیک
نگاهی تخصصیتر و حرفه ایتر میشود
که باعث رشد و تعالی آن در قالب اثر هنری
و عرضهی مستقل میگردد.
علت این کوتاهی را میتوان در عدم
وجود مراکز تخصصی آموزش در
این زمینه جستجو کرد .امروزه اکثر
تولیدکنندگان فیلم به این امر واقفند
که تیتراژ سند هویت فیلم است و باید
دارای ساختار شکیل با جنبههای بصری
ویژه باشد .از اینرو هیچ محدودیتی برای
بیان ادبی در گرافیک سینمایی وجود
ندارد و میتوان از مفاهیم تجریدی ساده
تا موضوعات نمایشی استفاده نمود.
تنها محدودیت فقط در توانایی طراح
میتواند باشد که این امر نیز با آموزش
صحیح و حرفهای مرتفع خواهد شد.
بنابراین لزوم آموزش این شاخه ازطراحی
گرافیک ،نیازمند وجود مراکزی استکه به
صورت تخصصی به این مقوله می پردازند
و از روشهای کامال عملی و کارگاهی در
حیطهی آموزش استفاده مینمایند.
اصوال برای گسترش تواناییهای هنری
هنرجویان و فعالیت حرفهای در بازار کار،
وجود چنین مراکزی که در عرصههای یاد
شده به صورت مرجعی برای آموزشهای
تخصصی و تکمیلی درآید ،حیاتی و
اجتناب ناپذیر است.
«مدرسهی ویژه» به عنوان یکی از مراکز
پیشرو و تخصصی گرافیک و ارتباطات،
نگاه ویژهای به این مقوله داشته و مترصد
آن است که با بهره جویی از دانش روز و
همچنین استفاده از اهل فن ،اقدام به
آموزش طراحی و ساخت تیتراژ در قالب
دورهای آموزشی بنماید و امید است از
این فرصت بیشترین سود عاید صنعت
سینمای کشور شود.

تهمتن امینیان

مصطفی اوجی

مثل هر روز ،روزنامه را باز میکنم
و با نگاه پر ولع نیمهی پایینی آن را
ورق میزنم .به صفحهی آخر میرسم.
ناامیدتر از دیروز.

به یاد دارم حدود سالهای  1348زمانی که
من و همدورهایهایم که در رشته نقاشی
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
پذیرفته شده بودیم ،چند نفری از ما ،در
کارهایمان به نوعی مسیر و خط و ربط
گرافیک دیده میشد .در همان سال ها
مرحوم ممیز از پاریس برگشته بود و
شنیدیمکه قرار است از دل رشتهی نقاشی،
رشتههای گرافیک و طراحی صنعتی و...
ایجاد شوند و این امید در دل ما بوجود آمد
که رشته گرافیک به صورت آکادمیک پا
میگیرد .حاصل تالش آن زنده یاد ،شناخته
شدن طراحانی است که هم اکنون و حتی
در طی این چند دهه در جامعهی جهانی
گرافیک ،هم حرفی برای گفتن دارند و هم
کارهای آنها در کتب و منابع این رشته از
هنر انتخاب و چاپ شده است.

آگهیهای تبلیغاتی ،نامهای آشنا و
گاه ناآشنا ،بدون حرف جدیدی نیمی
از روزنامه را در اشغال خود گرفتهاند.
نیمی از روزنامه ،با هزینههای سرسامآور
در اختیار آگهیهایی قرار گرفتهاند که
بیشتر ،کارشان مصرف کاغذ است تا
اطالعرسانی و ارتباط صحیح با مخاطب.
مقصرکدام است؟ سفارشدهنده ،طراح
یا مخاطب؟ طراحیکه طرحیعاری از ذرهای
خالقیتکشیده است؟ یا سفارشدهندهای
که طرح را پسندیده است؟ یا مخاطبی که
همیشه سطح سواد بصریاش بهانهای
برایکمکاریهای طراح و محافظهکاریهای
سفارشدهنده بودهاست؟
عمیقتر که نگاه کنیم مقصر اصلی را
پیدا میکنیم .آموزش! آموزش ناصحیح.
یا شاید هم عدم آموزش!
اطمینان دارم که هزینـهی آموزش در
مقابل هزینههای اجرای تبلیغات ،خرید
آگهیهای روزنامه ،بیلبردهای شهری،
آگهیهای تلویزیونی و از همه مهمتر
هزینهی محکوم بــودن مخاطب به دیدن
تبلیغات بیاثر و گاه آزاردهنده ناچیز
است.
اطمینـــان دارمکــه آمــوزش صحیــح،
سفارشدهنده را نسبت به تبلیغات
محصوالتش آگاهتر خواهد کرد .اطمینان
دارم که آموزش صحیح ،طراح را وادار به
خالقیت در نحوهی انتقال مفهوم مورد
نظر خواهد کرد و اطمینان دارم که سطح
درک بصری مخاطب ،بیشتر از آن استکه
تصور میکنیم .اطمینان دارم مقصر را
میشناسم.

تالش آن مرحوم نقطه عطفی بود که
حدود چهل سال پیش به وجود آورد.
تا اینکه پنج سال قبل تالش و از خود
گذشتگی از همان دستکه مرتضی ممیز
داشت ،امراله فرهادی با توجه به نیاز و
موقعیت زمان از نظر ابداع تکنولوژی
جدید ،ابزار نوع برخورد متفاوت در مفهوم
ابداعرسانههایجدیدپیشرفت،تکنولوژی
چاپ ،صحافی و ...این اولین مدرسهای
بود که کمبودهای آموزش در دانشگاهها
و مدارس آموزش عالی را یا برنامهریزی
صحیح و حرفه ای جبران نمود.
به اعتقاد این جانب ایجاد چنین
مدارسی درکنار مدارس رسمیکشور برای
کسانیکه این رشته را بهعنوان حرفه خود
انتخاب میکنند بسیار ضروری است.
ارتقای دانش حرفهای جوانان مدیون
مدارس این چنینی است که در راس آنها
«مدرسهی ویژه» می باشد.
همت ایجاد این مدرسهی گرافیک
توسط موسس آن باعث قدردانی است.
موفقباشید.

ُامیت ایناتچی /قبرس
ابتدای سال  2010بود که برای یک گارگاه
آموزشی ،میهمان مدرسه ویژه بودیم.
گذشته از پذیرایی گرم همکاران ویژه،
تالش و همراهی مشتاقانه و کنجکاوانه
ی هنرجویان مدرسه برای تولید یک
کار خالقانه بسیار جذاب بود  .این نحوه
کار و رفتار آموزشی همان چیزی بود
که تمام مدرسین دانشگاه ها تمایل
دارند از دانشجویانشان ببینند .به نظر
میرسدکه ویژه نه تنها یک مدرسهکه یک
عبادتگاه برای هنر است .
دوست عزیزم امراله ،تنها مدیر این
مدرسه نیست و حکم یک پدر معنوی
را برای هنرجویان دارد که راهشان را
برای آیندهای حرفهای روش میکند  .در
چشم من ویژه مروارید درخشانی است
در فضایی تشنه و جستجوگر .تجربه
بودن در ویژه به من کمال روابط انسانی
را آموزش داد که یک نفر تنها می تواند در
شهود محض بیابد.
ویژه پنج سال اشتیاق ،آرزو ،پرواز ،تالش
و سعی روشنفکرانه خود را طی کرده
که بی هیچ تمنایی ،دست اندرکاران و
هنرجویاناش شایستهی تبریک هستند،
به پاس تالش و استواری شان . . .
برایتان پنج سال های شاد بسیاری
آرزومندم.

سعید باباوند
دربارهی آموزش تخصصیگرافیک در ایران
شهری است پركرشمه و خوبان ز شش جهت
منپاهایمراازمرزایرانبیروننگذاشتهام.
این یك واقعیت است .یک حقیقت هم
دربارهی من وجود دارد ،اینكه فكر نمیكنم
بشود از این طرف دنیا فهمید آن طرف دنیا
چه خبر است .یعنی معتقدم برای اینكه
بفهمیدرهركجایدنیاچهمیگذرد،بایددر
آنجا باشی و از نزدیك ،شاهد .نتیجهی قهری
دو گزاره این میشود كه ،نمیدانم در آنطرف
آبهاآدمیانچهطورتحصیلهنرمیكنند.
امامیگوینددرممالک راقیهمدارسیهست
كهدانشگاهنیستولیمباحثتخصصی
را میآموزد .در حقیقت دانشگاه مركز كار
علمیاستومدرسهجایكارعملی.
در مملكت ما هم نظیر اینگونه مدارس
به طرز سنتی همواره وجود داشتهاند.
مثاال انجمن خوشنویسان كه مدرسهی
عملی خوشنویسی است  -هر چند كه
رشتهی دانشگاهی خوشنویسی هنوز
وجود ندارد  -یا مدارس موسیقی مانند
مكتبخانهی میرزا عبداهلل .دانشجویان
در دانشگاهها موسیقی را به طرز علمی
میآموزند  -اگر بیاموزند  -و در امثال این
مدرسه نوازنده میشوند( .چیزی كه در
مجال چهارسالهی تحصیل دانشگاهی
نه میتوانند و نه قرار است بیاموزند).
اماطراحیگرافیك.تاچندسالیپیشتر،
فقط چند دانشگاه و هنرستان باسابقه
مدعی آموزش هنر بودند به عالوهی چند
آموزشگاه نسبتا صاحبنام .اما با ورود
پدیدهیگرافیك دیجیتال و باالرفتن سرعت
انتقال ،مقولهی طراحی گرافیك هرجایی
شد ،آموزشش نیز به همچنین .ظهور
دانشگاههای علمی-كاربردی و پودمانی
و امثال آن  -كه تقلیدی از همان مدارس
سابقالذكر ممالك متمدنه است  -هم به این
هرجاییبودندامنزد.
تكثیروتكثرهنرستانهاوآموزشگاهها

و آموزشكدهها و چه و چه ،همه و همه
باعث شد كه هرجا سر بچرخانی پدیدهای
مرتبط با گرافیك ببینی .دانشجوی
گرافیك ،فارغالتحصیل گرافیك ،معلم
گرافیك ،مدرسگرافیك ،آموزشگاهگرافیك،
دانشكدهیگرافیك و ...اماغایب همیشگی
در این میان «طراحی گرافیك» است .وجود
این مراکز آموزشی فی نفسه امر مبارکی
است ولی آنچه تاسف را از پی میآورد
ناکارآمدیغالباینگونهمدارساست.هنوز
مراکز بسیار معدود و محدودی هستندکه
طراحگرافیکتربیتمیکنند.
نگرفتنطراحیگرافیك
آسیبشناسیپا
ِ
در ایران «مثنوی هفتاد َمن كاغذ»ی است
كه هر كسی چیزی میگوید و من هم
گفتهام و هست .اما نكته ،ارتباط میان
توسعهی آموزش است با توسعهی طراحی
گرافیك .چرا با وجود این همه مدرسه و
معلم و دانشجویگرافیك ،هنوز طراحی
گرافیك به جایگاه خود نرسیده است؟
جای دوربین راعوضكنیم؛ آیا اصال در این
همه مدرسه ،معلم و هنرجو  -به معنای
اصیل  -وجود دارد؟
معلمان میتوانند بگویند؛ هنرجویان
مستعد و کوشا نیستند و به این روش
همهچیز را از سر خودشان بازکنند .هکذا
هنرجویان هم میتوانند توپ را در زمین
معلمان بیاندازند و این دعوا ،الیاالبد ادامه
داشته باشد .اما حقیقت این است که
آموزش پروسهای است که از گرد آمدن این
دو بهعالوهی یک عامل بسیار مهم دیگر
ساخته میشود .عاملی که غالبا مغفول
میماند .مدرسه یا نظام آموزشی.
میاندیشم که ،مدرسه یا نظام آموزشی
مهمترینعامل در پروسهی آموزش است .در
مدرسهی کارآمد به آنچه آموخته میشود،
آنکه آموزش میدهد و آنکه فرامیگیرد،
فکرمیشود.نظامآموزشیسالم،دایماخود
را بازسازی میکند و برای موضوعات جدید
راهحلهای جدید پیدا میکند .مدرسهی
کارآمد راهحلهای جدید را پیدا میکند.

پیمان بانی شرکا

نگاه پارادایمیک
افزایش سفرهای میان شهری ،ساخت
مکانهای عمومی و خدماتی گوناگون در
کالن شهرها ،به همان میزان که باعث
سردرگمی و شلوغی در محیط زندگی
گشته ،سبب ایجاد فضاهای داخلی و
بیرونی جدید و همچنین امکان فعالیت
تخصصیگرافیک محیطی شده است.
امروزه گرافیک محیطی به عنوان
تخصص میان رشتهای ،نقشی به سزا و
پررنگ در ابعاد مختلف زندگی افراد ایفا
می کند ،کارکردهای مختلف و گسترده
این تخصص مانند راهیاب و عالیم،
زیباسازی ،اطالع رسانی ،تبلیغات و رسانه
جایگاه این رشته و لزوم توجه به آن را
بیش از پیش آشکار میکند.
طبقه بندی و ساماندهی این رشته،
سبب پویاتر شدن آن شده و خود گشایش
راهی است جدید ،پیش روی دانشجویان
و عالقمندان به این موضوع .همچنین
فعالیتهایی مانند برگزاری نمایشگاه،
همایش ،مسابقه و معرفی آثار برتر،
موجب تشویق و توسعه فعالیت مدرسین
و دانشجویان این رشته می شود.
گرافیک محیطی عرصه گستردهای
است برای تاخت و تاز خالقیت های حسی
و هنری و تلفیق آن با منطق کاربردی
و اجرایی برای دانشجویان رشتههایی
متفاوت مانند طراحی گرافیک ،معماری،
شهرسازی ،معماری داخلی ،گرافیک
کامپیوتری ،طراحی صنعتی ،دکوراسیون
و  ...در سطوح مختلف علمی.
وجود مراکزیکه در این زمینه تالشکرده
و سعی بر آموزش افراد دارند ،خود می تواند
باعث رشد و ترقی این تخصص مهم شده
و برگزاری دوره های جامع بلند مدت ،میان
مدتوکوتاهمدتدرجهتتربیتهنرجویان
و معلمین این رشته برای جامعه بسیار
مفید و ارزشمند خواهدبود.

علی بخشی

بیش از صد سال پیش میرزا حسن
رشدیه دل شکسته و بهتان خورده به
تبعیدی خودخواسته تن داد و عازم قفقاز
شد تا اید ه ی تاسیس مدارس نوین در ایران
را برای همیشه فراموش کند .اما باز هم
برای چندمین بار بازگشت تا چراغ آموزش
و پرورش مستقل و پیشرو را روشن نگاه
کند و به دست دیگران بسپارد .از آن زمان
تا کنون کالسهای درسی که مستقل از
سالیق حاکم و البته بینصیب از بهریز و
بپاشهایدولتیادارهشوند،هموارهآزمون
هایی سخت بودهاند و هستند .آزمونیکه
قبولی در آنکاری استکارستان.
اکنون با مرور کارنامهی پنجسال ه ی
«مدرسهی ویژه» در آموزش شاخههای
متفاوت هنر میتوان گفت که این مدرسه
از آن آزمون سربلند بیرون آمده و آموزش
آزاد هنر در ایران پشتوانهای ارزشمند
یافته است« .مدرسهی ویژه» در همین پنج
سال نخست ،آن قدر نامهای بزرگ وکارهای
شایسته به خود دیده است که دیگر
نمیتوان نادیده اشگرفت .از راه سمینارها
و دورههای کوتاه مدت به جستجوگری
یعنی آن گوهر کمیاب فرآیند آموزش ،بها
داده شده است و تجرب هی بزرگان ،فارغ از
دستهبندیها و حبوبغضهای معمول
جامعه هنری ما در تدوین مواد درسی به
کار گرفته شده است .دست مریزاد.

مجید بلوچ

محمودرضا بهمنپور

منتقدی ضمن تماشای یکی از
پردههای نقاشی وانگوگ به او گفت:
«من هیچوقت اینچنین رنگهایی در
طبیعت ندیدهام ».نقاش به آرامی جواب
داد« :بله شما ندیدهاید .ولی من دیدهام.
عروس طبیعت که پیش چشم هر کس
عریان نمیشود!»

«منسیصدکلمهامرامیخوام»

در گذشته هنرمندان پیشگام ،در
کارگاهها فکر میکردند ،تجربه اندوختند
و حرفهایعمل میکردند.
امروزخیلعظیمفرزندانماودوستداران
گرافیک وارد درس و مشق دانشگاه میشوند
سپس روانه بازارکارکهکامال حرفهای است.
کار حرفه ای را خوب نمیشناسند ولی
البتهکه رایانه را خوب میشناسند و صد
البته که ابزار کار ،جزئی مهم از دانش
گرافیک است ،همانطور که قلم برای
حجاران ،نقاشان و طراحان .ولی واقعا
همین کافی است؟ یا باید نگاه عمیقتری
داشت.
فرزندان ما سالها با صرف وقت زیادی
و هزینههای گزاف وارد بخش هنری
دانشگاهها میشوند و پس از چند سال
که وارد کار حرفهای میشوند ،شرمنده
از این که جوابگوی مسایل حرفه
نیستند .البته گناهی هم ندارند .به
آنها نیاموختهاند که در مقابل آن سالحی
فوالدین داشته باشند تا بتوانند جامعه
و مردم سرزمین خود را بشناسند و با
فرهنگ بومی آشنا شوند.
برایرسیدنبهقله،طراحبودنفقطکافی
نیست .مطالعات اجتماعی و روانشناسی
اجتماعی میخواهد .مخاطبشناسی و
حرفهای بودن را میطلبد.

این جملهای بودکه چند بار با اس.ام.اس
و عاقبت با ایمیل از سوی امراله فرهادی
برای من و بسیاری دیگر ارسال شد و
همین او موجب شد که راهی برای فرار از
نوشتن باقی نماند.گرچه نوشتن دربارهی
«مدرسهی ویژه» کار دشواری نیست و
میتوانحرفهاییدررثایامرالهخانوتالش
او گفت و البد آن دسته از شاگردانش که به
ثمر نشستهاند ،بهتر از ما میتوانند از
موفقیت آموزشگاه سخن بگویند .پس به
چند نکتهی ساده اشاره میکنم84( .کلمه)
نخست اینکه در بخش خصوصی نهادی
شکل گرفته است که میتواند نیاز واقعی
دانشجویان را بهتر بشناسد و به آنها
آموزشی دهد که برای آیندهیشان موثر و
مفیدترباشد.
دوم ،به مرور «مدرسهی ویژه» راههای خود
اتکایی را طی خواهد کرد .شاید تا همین
حاال هم چنینکرده باشد ،اما نکتهی مهم
وجود نهادهایی مستقل است که نگران
آینده ی خود و فعالیتهایشان نباشند.
هم از نظر اقتصادی توان گذران کارشان را
داشته باشند و هم نهادهای حکومتی آنها
را پذیرا باشند و هم در هستهی مرکزی ذهن
گردانندگان این نهادها دلبستگی به دولت
و حمایتهای کم و زیاد آن جایی نداشته
باشد186( .کلمه) چنین استقاللی اگر
در ویژه شکل گرفته باشد ،باید به امراله
فرهادی دست مریزادگفت.
دلمشغولی طراح گرافیک «کار»
است ،کاری که با درآمد همراه باشد،
گرچه گویی در ایران امروز گرافیک ،راهی
دیگر هم تجربه میکند و آن انجام کار
هنری با ابزار گرافیک است و گرافیک
هنری به عنوان یکی از دلمشغولیهای
گرافیستهای امروز جایی باز کرده است

کمی نیست .چنین مدرسهای مانند
کودکی میماند که بر اثر سختیها و
دردسرهای غیر عادی خیلی بیشتر
از سنش تجربه کرده و آموخته است.
«مدرسه ی ویژه» اگر چه پنجساله است
اما به نظر میرسد .تجربهی یک نوجوان به
سن بلوغ رسیده را دارد که بسیار بیش از
پنج سال آموخته ،یادداده و دوام آورده است.
طبیعی استکه برای بهتر وکاملتر شدن
و رسیدن به تکامل چهلسالگی مسیر
طوالنی و سختی پیش رو است.

اما ماهیت نهایی دانشگرافیک در خدمت
اقتصاد یک جامعه است و اگر توانی برای
افزایش سطح سلیقه هم در آن رخ دهد
که دیگر امری مطلوب است .به همین
دلیل هم ه باید امیدوار باشیم که گروه
آموزگاران ویژه با هدف پر کردن اوقات
فراغت جویندگان تالش نکنند اما اگر
در بین اهداف (300کلمه تمام شد) ویژه،
دادن اعتماد به نفس به شاگردان به نحوی
القا شود که آنان برای آیندهی گرافیک به
حرفهای شدن آن بیاندیشند و در جلب و
جذب بازار کار و به ویژه برای رفع نیازهای
بخش خصوصی موفق باشند «ویژه» نامی
ماندگار خواهد شد343( .کلمه تمام)

برای «مدرسهی ویژه» و همهی
گردانندگان و معلمهایش آرزوی طی
مسیری رو به رشد و متعالی دارم.

کوروش پارسا نژاد

نیک پراید

امروز  21آذر ماه است و ده روزی از آخرین
مهلت ارسال یادداشتهایمان به بهانهی
پنجمین سالگرد «مدرسهی ویژه»
گذشته است .قرار بود هر کدام حدود 300
کلمهی ویژه برای ویژه بنویسیم!

(سخنران و رئیس دوره ارشد دپارتمان ارتباطات
بصری  /دانشگاه گالسست شایر /بریتانیا)

 برگزاری یک گارگاه آموزشی  50نفرهدر خانه هنرمندان ایران و جلسات
پرسش و پاسخ
کارکردن با تمامی افراد تیم ویژه و ایجادارتباط و همکاری صمیمانه و دوستانه
تقدیمبهویژهباآرزویپنجسالموفقدیگر.

شاهین ترکمن
قسمت اول:

حوالی ظهر بود که از امراله فرهادی
یک  SMSدریافت کردم:
«»Man 300 Kalamamo mikham
وقتی این پیام را با چهرهی امراله با آن
سیبیل از بناگوش در رفته اش مطابقت
دادم ،فهمیدم که قضیه خیلی جدیتر
از آن است که فکر میکردم و باید نوشت،
پس مینویسم:
در کشورهایی که صاحب آموزشهای
آکادمیک هنر به مدت طوالنی هستند،
عمر پنج سالهی یک آموزشگاه ،عمر
زیادی برای ارزیابی آن نیست .یک
مدرسهی پنجساله در آن جوامع مانند
یک کودک پنجساله است که سالهای
زیادی را برای تجربه کردن و رسیدن
به بلوغ حرفهای پیش رو دارد .اما در
کشور ما آموزش هنر از سنین کودکی
و از همان مدارس ابتدایی دارای مشکالت
زیادی است ،قضیه کمی فرق میکند و
عمر پنجساله برای یک مدرسهی حرفهای
آموزش طراحی گرافیک و تبلیغات عمر

«مدرسه و گالری ویـژه :
پنج سال ـ پنج خاطره»
اولین بار سال  2005به مدرسه ویژه رفتم
تا برای یک کنفرانس و نمایشگاه در
همان سال با امراله فرهادی برنامه ریزی
کنیم .ما موفق شدیم به تمام اهدافمان
برسیم،اجرایخیلیخوبیشدوتوانستیم
غربی ها و ایرانی ها را کنار هم بیاوریم
و مباحث و گردهم آیی های جالبی حول
موضوعاتی که هر طراح گرافیکی با آنها
برخورد میکند به وجود آمد.
اینها لحظاتی هستند که من آرزوی
جشن گرفتنشان را دارم:
 شب افتتاحیه گالری با حضورجمع کثیری از هنرمندان ،اساتید و
هنرجویان ایرانی
 نشست صمیمانه ی تخصصی باعالقهمندان ایرانی در فضای گالری ویژه
 برگزاری یک سخنرانی و صحبت ازریشههای تایپوگرافی غربی با حضور
هنرجویان مشتاق و با انگیزه در خانه
هنرمندان ایران

تالش و پیگیری
(من 300کلمهمو میخوام!)
حدود دو هفته پیش از یک دوست قدیمی
نامهای رسید که خواسته بود ظرف مدت
یک هفته ،یک یادداشت  300کلمهای آماده و
ارسالکنم .االن فکر میکنم چند روزی است
که دیر کردهام .دست به کار شده بودم که
گفتند از طرف همان دوست تماس گرفته
شده است .پاسخ دادم ،خانمی خیلی مؤدب
گفت که من آهو ...هستم ،پیش از این که
چیزدیگریبگویدچونمیدانستمموضوع
چیست ،گفتم< :از شنیدن صدای شما
خیلی خوشحال شدم به روی چشم ،حتمًا
فردا ارسال خواهم کرد .در ضمن به دوست
عزیزم سالم برسانید ».پاسخ من به خاطر
پیگیریهایهفتهیگذشتهبود.هرروزیک
تماس تلفنی ،یک ایمیل و پیامکوتاه داشتم
که میگفت من  300کلمهمو میخوام .یادم
افتادکهایندوستآنموقعیکهکارتبلیغات
هم میکرد و هنوزعاشقانه یا شاید دیوان هوار
بهکار آموزش و مدرسه دارای مشغول نشده
بود هم همینطور جدی بود و پیگیر و با
پشتکار و مدیریت ،گفتم الحق که یکی از
دالیل موفقیت در کارش همین است .پس
قسمتاولبرایناساسنوشتهشد:
مدرسه ویژه نتیجهی  5سال کار جدی،
پیگیری،تالش،پشتکارومدیریتدوستانی
استکه خستگیناپذیرکارکردهاند و هرگز
پای خود راعقب نکشیدهاند.

باشی وعاشق و سرِکیف اما َکمی بیپول!

قسمت دوم :آگاهی
خلق بیپایان به یک اندیشـه دان
بر زمین گردیده چو سـیلی روان
خـود نمیبـینی که از اندیشـهای
قائم است اندر جهان هر پیشهای
گر گل است اندیشـه ،تو گلشنی
ور بود خاری ،تو هیمـهی گلخنی
موالنا
سابقهی تبلیغات تجاری مدرن در ایران
به 60سالپیشبازمیگردد.شروعآگهیهای
مکتوب و پیدایش آژانسهای تبلیغاتی در
دهه  50شمسی به نوعی از بلوغ میرسد و
پس از آن حدود  10سال خاموشی و تعطیلی
وجود دارد تا سال  68که شروع دوبارهی
آن پس از انقالب اسالمی است .از  60سال
پیش تا  5سال پیش نه دانشگاهی به
این رشته توجهی داشت ،نه آموزشی بود،
نه کتابی برای مطالعه و پیشرفت و نه
حتی توجهی به نیاز موجود 5.سال پیش
تأسیس مدرسه ویژه باعث شد تا برای
نخستین بار – به غیر از دانشکده صدا و
سیما -به آموزش تخصصی موضوعهای
موجود در این صنعت توجه شود نشانهی
توجه گروهی از همکاران حرفهای است
که متوجه این نیاز روزافزون جامعهی
تخصصی شدند و از روی آگاهی و تجربه
برای آن گام برداشتند .بنا بر این ،مدرسه
ویژه نشانهی توجه و آگاهیگروهی حرفهای
به نیازهای مبرم این حرفه است.

قسمت سوم :عشق

حریمعشقرادرگهبسیباالترازعقلاست
کسیآنآستانبوسدکهجاندرآستیندارد
آموزشدادنیعنییاددادنچیزهاییکهبه
سختی یادگرفته ای و به همین دلیل ارزش
گذاشتن
آنها را خوب میدانی و در اختیار
ِ
سهل و آسان آنها در اختیار کسانی که
مشتاقاند .همانطور که روزی تو مشتاق
بودی ولی هیچ معلمی وجود نداشت!
آموزش یعنی به جای اینکه از چیزهایی
که بلدی و به سختی به دست آوردی و
میتوانی با آن کار کنی و پول دربیاری با
بقیه در میان بگذاری و در قبالش درآمد
خیلی کمی داشته باشی!
ً
احتماال یا باید دیوانه باشی یاعاشق؛
پس
عاشقیاددادن،عاشقاینکهنسلآیندهازماکه
نسلگذشتهایم،بهترباشد-البتهاگرعاقل
باشند ،حتمًا بهتر میشوند -و عاشق این
که؛صنعت رشدکند و تو خیلی خوشحال

پسمدرسهویژهیعنی 5سالعشق؛عشق
بهکار ،عشق به آموزش ،عشق به ارتباطات
صنعتتبلیغاتوعشقبهآینده.
در آخر امیدوارم مثل همیشه با آگاهی
کار کنید ،عاشق کارتان باشید ،لذت
ببرید ،پیگیر باشید ،تالش کنید و ...
چون شما و نسل شما و کار شما چراغ
راه آیندهی این صنعت است و چشم همهی
ما به راه شما.
چون بیش از  300کلمه شد( 631کلمه) و
دیر کردهام ،ببخشید.
با آرزوی موفقیت

مسعود تقی مومنی
توجه به افزایش نیاز به تولید آثار
انیمیشن و جلوههای ویژه در سینما و
تلویزیون ،نیازمندی به پرورش هنرمندان
و متخصصین برای تولیدات کیفی و
ارزشمند را نیز افزایش میدهد .کمبود
دانشگاههای انیمیشن در کشورمان و
همچنین غیر تخصصی بودن آنها،
دلیلی اساسی برای کم شدن روز به روز
آثار انیمیشن،که دارای ارزش های هنری و
استانداردهایکیفی باشد ،می شود.
«مدرسهی ویژه» به عنوان یکی از
حرفـهایترین مراکـز آمـوزش هنـرهای
تصویری برای ارتقای سطح کیفی آموزش
انیمیشن ،گامهای موثری در همکاری
با استادان پیش کسوت و متخصصین
باتجربه بر داشته است.

سید احمد تقوی پویا
جناب آقای فرهادی با سالم
همواره جای خالی آموزش تخصصی
در صنعت تبلیغات کشورمان به شدت
احساس میشود .باعث افتخار و مباهات
استکه چند تن از پیشکسوتان تبلیغات
این چنین عاشقانه به امر آموزش
پرداخته و تمامی سعی و تالششان را
برای علمی شدن هر چه بیشتر صنعت
تبلیغات کشور نمودهاند و جای بسی
خرسندی استکه شما عزیزان ،دلسوزانه
پیشرو این حرکت سازنده شدهاید.
برابر کردن تمامی نیازها در تالش
نخست امری غیر ممکن مینماید.
اما امید است با همکاری و دلسوزی
و همدلی یاران و همراهان ،این مسیر
دشوار بر شما هموار گردد.
ضمنًا شرکت تیراژه فیلم هم در کنار
شما عزیزان ،با کمال افتخار برای هرگونه
همکاری و همراهی اعالم آمادگی مینماید.

مرتضی تفرشی

پویایی«مدرسهی ویژه»،
دلگرم کننده است.
خوشحالم که «مدرسهی ویژه» را پویا
در مسیر میبینم.
پایهگذاری این مرکز با نفسگرم بزرگانی
چونممیزوحقیقیوفرهادیو…وطراحان
وهنرمندانصاحبنامدیگر،امیدآفرینبود
و البته جامعه را از آنجا باال میبرد .صاحب
این قلم در جایگاهی نیستکه نسبت به
کیفیت این مجموعه و این که آیا انتظار
خانوادهگرافیکوهنرهایتجسمیرابرآورده
میکندیانه،قضاوتکند.امامیتوانفهمید
کهاینمجموعهروبهسویتوسعهوبالندگی
دارد و همین مایه دلگرمی است.

مجموعهای در حال بالیدن که کادرهای
جدیدراجذبکردهوترکیبیازچندنسلافراد
حرفه ای رشتههای هم خانواده را به همکاری
بکشاند و ضمن احترام به ریشهها ،شاخ و
برگ تازه بگستراند ،برای عالقه مندان
هنر و فرهنگ کشور دلگرم است.
این که پس از «مدرسهی ویژه» ،کالسها
و آموزشگاههای مشابهی پا گرفتند خود
تاییدی برضرورت تاسیس و حرکت به
موقع «مدرسهی ویژه» است.
اگر سطح آموزش دانشگاهی در هنرهای
تجسمیراهمرضایتبخشبگیریمبازهم
وجود مدرسههاییکه فارغ از آیین نامهها و
سیالبسدرسیدانشگاه،بارویکردحرفهای
و به منظور پاسخ به نیازهای بازار فعالیت
کنند ،ضرورت داشت.
امیدوارم«ویژه» تعریف درستی از جایگاه
خود داشته باشد و مالک هایی کیفی و
ارزشی و حرفه ای برای ارزیابی خود و میزان
دستیابی به اهداف خود داشته باشد .تنها
پذیرش بیش از دوهزار هنرجو ،و تمایل
داوطلب برای پرداخت شهریه نمیتواند
دلیل کیفیت باشد .خوشبختانه به
چندین دلیل ،مردمکشور ما برای آموزش،
خوب هزینه می کنند .مصداق آن همین
آموزشگاههای زبان استکه هزاران نفر هر
لحظه سرکالسهای آنها هستند ،اما شما
ببینید چند نفر از آن بهره میبرند.

صنیع الملک و دیگران آغاز شد و با چه
فراز و نشیبهایی به روزگار ما رسید.
آنچه در این پنج ،ده ،بیست ،سی ،پنجاه،
هفتاد و صدسالگیها اهمیت دارد،گذر از
مرحلهی تولد بهکودکی ،بلوغ ،میانسالی
وکهنسالی یک مدرسه ،دانشکده ،مجله
و یا یککتابفروشی است ،در غرب ،سنتی
وجودداردکهاینمناسبتهاراجشنگرفته
و رویدادهای با شکوهی برای آن ترتیب
میدهند« ،مدرسهی ویژه» نیز با ایدهها،
رویاها و اهدافیکه در پس تاسیساش بوده،
بیگمان در امتداد و ادامهی مدارس هنری
ایران استکه ذکرکردم .امسال پنجسالگی
خود را جشن میگیرد ،و امیدواریم با
همهی سختیهای پیش رو ،به حیات
خود ادامه دهد؛ بلوغ ،جوانی ،میانسالی
وکهنسالی را تجربه کند .ده ،بیست،
سی و پنجاهسالگی خود را جشن بگیرد.
بهعنوان یکی از جوانترین معلمهای این
شاگردان
مدرسه ،آرزوی تدریس شاگردانم و
ِ
شاگردانم را در «مدرسهی ویژه» ،بلوغ،کمال
وگسترش این مدرسه را دارم ،امیدوارم برای
ده ،بیست ،سی وعصازنان برای ویژه نامهی
پنجاهسالگی«مدرسهیویژه»بنویسم.
و من آن روز را انتظار میکشم ،حتی
روزی که دیگر نباشم.

امیدوارم توسعهی «مدرسهی ویژه» با
وفاداری به ارزش های اولیه ،توسعهای در
سطح و عمق باشد و تاثیر کیفی آن را در
ارتقای مناسبات حرفه ای و پدید آمدن
آثار برجسته و نیز موفقیت و رضایت
سفارش دهندگان به چشم ببینیم.

علی رضا جدی

آرش تنهایی

حتی روزیکه دیگر نباشم
سال گذشته برای هفتاد سالگی
دانشکدهی هنرهای زیبا مقالهای نوشتم
و در آن بیان کردم که :دانشکدهی هنرهای
زیبا در امتداد تاسیس وتشکیل مدارس
هنری مدرن در ایران است که از روزگار

حضور در «مدرسهی ویژه» بدون شک
از بهترین و متفاوتترین تجربههای
آموزشیام بوده ،حضور در کنار استادانی
که تمام دغدغهشان ارتقای سطح
کیفی آموزش تصویر و زبان تصویر به
عالقهمندان و هنرجویان است و در این
راه از با تجربهترین و بهترین استادان در
عرصه گرافیک بهره میجویند .برگزاری
جلساتتخصصیدرزمینههایمختلف
طراحی گرافیک ،برگزاری نمایشگاههای
متفاوت از آثار هنرمندان و هنرجویان
و ،...همه و همه گواه بر این اصل است که
«مدرسهی ویژه» بدون تردید «ویژه» است.

بهراد جوانبخت

جای خالی بزرگ
به نظر من شکلگیری و رشد «مدرسهی
ویژه» در نگاهی کلی ،به هر دلیلی بوده
باشد ،یک دلیل ویژه دارد :احساس وجود
یک جای خالی.
جالب توجه است که تعداد قابل
توجهی از هنرجویان را فارغالتحصیالن
یا دانشجویان دانشگاهها تشکیل
میدهند .این موضوع از یک سو برای من
اسف بار است چرا که به وضوح نشانگر
عدم برنامهریزی درست و به روز نبودن
آموزش در نظام آموزشی هنرستانها،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
است .از سویی دیگر باعث خوش وقتی
است که یک آموزشگاه مستقل سرانجام
گام نخست را در جهت پرکردن این جای
خالی بزرگ برداشته است و نکته مهمتر
تداوم آن است ،چنانکه امروز پنجمین سال
پیاپی فعالیت خود را جشن میگیرد.
البته در تمام دنیا مدرسههایی
تکمیلی  -خارج از نظام آموزشی -برای
هنرهای تجسمی وجود داشته و دارند.
اما نکته این جاست که این مدارس برای
جبرانکمبود نظام آموزشی آنها نیست،
بلکه هدف باالتری را دنبال میکند.
اما در ایران تا پیش از تولد «مدرسهی
ویژه» ،آموزشگاههای هنرهای تجسمی
زیادی وجود داشتند که مهمترین هدف
بیشتر آنان رسانیدن هنرجو به مرحله

ورودی دانشگاهها بوده و هست .بدیهی
است با این نوع تفکر ،برنامه ریزی و
آموزش این آموزشگاهها نیز همجهت و
هم ارز با برنامهریزی آموزش وپرورش و
آموزش عالی کشور است.

شده و خالق ،حرفه ای ها و نوابغ آکادمیک
گرد هم آمده اند که نویدبخش یک آموزش
فرا مرزی  ،جذاب و کارآمد باشند .در
مدرسه ی ویژه که بلندپروازی ،نوآوری و
همکاری ،یکجاگرد هم آمده است.

اما همین گام نخست «مدرسهی ویژه»،
برای امثال منکه  -چه در جایگاه دانشجو
و چه در جایگاه مدرس -هموارهکمبودهای
برنامهریزی و ضعف آموزشی رشتههای
هنرهای تجسمی را در دانشگاهها به
چشم دیدهایم ،انگیزه ی فعالیت و تدریس
و دلسوزاندن در زمینه آنچه دوست
میداریم را میدهد .آنچنانکه امروز
شاهدیم معلمان آموزشگاه دوشادوش
مدیران برای پیشبرد صحیح آموزش هنر
وقت و انرژی صرف میکنند .این مهم
تالش بیشتری را طلب میکند چراکه هم
باید کمبودهای آموزشی برطرف شود و
هم دروس و دورههای تخصصی به نحوی
شایسته آموزش داده شود .یعنی عالوه بر
پرشدن آن گودال خالی مورد نظر ،کمکم
سازهای بلندمرتبه نیز روی آن بنا شود.
مصاحبه با داوطلبان ثبت نام ،وسواس
در انتخاب معلمان و عناوین درسی،
جلسات پرشمار و طوالنی برنامهریزی
آموزشی،برگزارینمایشگاههایهنرجویان،
صمیمت فضای آموزش و ...شواهدی
هستند بر این ادعا.

ما ،دپارتمان طراحی ارتباطات بصری و
هنرهایتجسمیدانشگاهمدیترانهشرقی
افتخار همکاری با مدرسه ویژه را داریم اما
مهمترین چیز دوستیگرانبها یی استکه
برای تمام عمر به دست آورده ایم .

با تمام اینها بدیهی است که بازگویی
این نکات ،مثبت و بیعیبو نقص بودن
«مدرسهیویژه»رابیاننمیکند؛نکتهمهم
آن جاست که این عیب و نقصها در اینجا
به حداقل رسیدهاند و همواره گامها رو به
جلو بوده است .در یککالم «اهمیت ندادن»
را در آنجا و «اهمیت دادن» را در اینجا به آن
جای خالی بزرگ به چشم میتوان دید.

دکتر سینح چاوش اوغلو
رئیس دپارتمان طراحی ارتباطات بصری
و استاد دانشگاه  - EMUقبرس شمالی

با یک لیست پرتعداد از اساتید شناخته

حسنعلی زاد

حسین چنعانی
مقولهی آموزش مباحث گوناگون
علمی ،فرهنگی ،هنری و ...یکی از
بزرگترین چالشها و دغدغههای جوامع
مترقی و پیشرفتهی دنیای کنونی است.
درواقع میزان توسعه یافتگی و بالندگی
تام و تمام به شیوهها و روشهای آموزش
علمی و کامال به روز شده و کارآمد از هر
حیث میباشد.
خوشبختانه در این سال ها از نزدیک
شاهدتالشهاوکوششهایچندموسسهی
آموزش آزاد هنری ،بهخصوص آموزشگاه
آزاد هنرهای تجسمی ویژه بودهام .این
مدرسه با صرف هزینههای معنوی و مادی
بسیار با مدرسین و طراحان گرافیک
حرفهای و مجرب سعی در جبران فقدان
و کاستیهای مهارتهای آموزش اساسی
هنری کامال فکر شده و به روز آمده نوین
در نهادهای آکادمیک رسمیکشور برآمده
و آموزش و تربیت هنرمندانگرافیک نسل
کنونی و آینده را هدف خود قرار داده است و
در راستای این مقصود با انتشار نشریه و
کتب خاص بهطورمستمربهغنینمودن
مباحث تئوریک آموزشی،کمکهای مفید
و فراوانی به جامعه میکند .به نظر من جا
دارد تا این موسسهی فرهنگی-آموزشی به
یک هنرکده یا دانشکدهی هنرهایگرافیک
و تبلیغات با فضا و امکانات آموزشی
بزرگتری از اینکه هست تبدیلگردد.

«مدرسه ی ویژه» ،مدرسه ای ویژه ای است!
بسیاری برای تکمیل دانش ،هزینهی
سنگینی را برای سفر و تحصیل در
کالجی معمولی در اروپا یا دانشگاهی در
اطراف ایران میپردازند ،تا آن چه در ویژه
یاد میدهند را یاد بگیرند! باور نمیکنید!
آثار دانشجویانکالجهای معمولی اروپایی
را با آثار دانشجویان ویژه مقایسه کنید
و یا طرز فکر یک (دوره دیدهی تبلیغات
در ویژه) را با یک (در خارج درس خوانده)
مقایسهکنید .مدعی نیستمکه با صرف
 30-20هزار یورو در سال چیز دندانگیرتری
نصیب تان نمی شود ،اما اگر از این پولها
ندارید ،ویژه بهتر است!
حاال چه به من می رسد اگر همکارانم در
دنیای تبلیغات سری به«مدرسهی ویژه»
بزنند؟ مسلما در ابتدا پول نقد نمی رسد!
اما آن قدر به خاطرکار با طراحان ،رسانهداران،
نویسندگانوالبتهکارفرمایانسودومنفعت
نصیب من و امثال من می شود که فکر
میکنمبهتراستیکنهضتسوادآموزیدر
ویژه،ازسویدستاندرکارانحرفهایتبلیغات
راهبیاندازم!تاحداقلباالفباییمشابهبههم،
دور یک میز درباره ی تبلیغات صحبت
کنیم و هر سال شاهد دور ریخته شدن
زبان تبلیغات
میلیارد ها تومان پول بی ِ
کشور نباشیم .نمیگویم در ویژه شق القمر
میکنند اما در تجربه با کار آموختگانی
سهیم می شویم که کمتر اجازه ی خطا و
بیشتر اجازه خطر به آدم میدهند.
اگر میشد برای  300-200نفر تصمیم گیر
تبلیغات کشور ،غیر از آرزوی سالمتی و
مطالعه،آرزویدیگریهمکرد،آرزوداشتمیک
دوره فوق برنامه با اساتید دلسوز ویژه موجود
بود تا مقدارکمی پول خود و یا بیت المال را
متر
کمتر به چند ثانیه و چند سانتی ِ
بی سر و ته بدهند و با چشمانیکمی بازتر
در اینکشور در حال توسعه ،بهکسب وکار
بپردازند و یا منصب خود را ادارهکنند.

راه است جز گذشت از خاره سنگها.
امیدوارم راه و روش فرهنگی «مدرسهی
ویژه» که به باور من عمیقا مشکلگشا
و آیندهساز است در شاخههای دیگر هنر
ایران امروزی سرمشق گردد و با آرزوی
بهترینها برای همهی دوستان ویژهام به
ویژه رضاعابدینی و امراله فرهادیعزیز.

دامون خانجانزاده

فرید خردمند

ویژه و ویژگیهایش
«ویژه» برای چه بهوجود آمد؟

خوشحالم که ویژه پنجسالگیاش را
جشن میگیرد .آنچه از دید من «مدرسهی
ویژه» را مقامی ویژه میبخشد ،رویکرد
چند جانبه و نه یک سویه در تربیت و
آموزش هنرجویانگرافیک است .رویکردی
که «مدرسهی ویژه» آغازکرد و اکنون روالی
طبیعی و پذیرفته شده به حساب میآید.
شایدپنج سالپیشبرایهنرجویگرافیک
در یک مدرسهی خصوصی سخت بود که
بپذیرد در فهرست دروسش ،موسیقی
و فلسفه و … هم گنجانده شده باشد.
اما به گمان من اکنون هنرجو و رهروی
جدی و سختکوش ،کمتر رضایت به راه
و روشهای دیگری می دهد .این ثمرهی
کمی نیست.

برایهنرجویانمكتبندیدهایكهعطشورود
بهمحیطآموزشیاستانداردراداشتهاند؟
برای حمایت و تربیت معلمان جوان
كه هنوز فرصت دیده شدن را نیافتهاند
تا خود را بیازمایند؟
برای اینكه سنگ بزرگ مشكالت فضای
آموزشی كشورمان را جابهجا كند؟
بـرای رونق دادن بــه تخصصهـای
خاصی از حرفهی ما كه هیچگاه در هیچ
تصمیمگیری و فراخوان و دوساالنهای
مورد اعتنا قرار نگرفتهاند؟
بــرای بـرگــزاری نشستهـایـی كــه
به هر دلیل از انجامش
دانشكدههامان 
عاجزند؟
برای به نمایشگذاشتن آثاری كه به
علت ترافیک سنگین گالریها فرصت
نمایشنیافتهاند؟
برای گسترش و معرفی تجربههایی كه
در فضاهای تنگنظرانه فرصت حضور
نمییابند؟
و!...
پنج سال از تولد «ویژه» میگذرد.
«ویژه» برای چه بوجود آمد؟
برای چه نمیتوانم سیصد كلمه برای
ویژه بنویسم!...؟

مریم خونساری
هنگامی که رویدادهای چند سال
گذشته در همکاری با «مدرسهی ویژه» را
مرور میکنم به روشنی میبینم که این
مدرسه نه فقط در تجربیات تدریسم،
بلکه در غیر از آن نیز جایگاه ویژه ای
داشته است .مکانی نه چندان بزرگ،
اما پر از ایدههایی بزرگ و تازه .مدیریتی
توانا و کارآزموده ،اساتید و مدرسینی
متخصص و همکاران و دست اندرکارانی
مسئـولیت پذیر ،کوشـا و صمیمی.
مجموعهای که در طول تنها پنج سال
فعالیت ،دستاوردهای با ارزشی را نه تنها
برای جویندگان آموزش طراحی گرافیک،
تبلیغات ،تصویرسازی ،پویانمایی و ...در
بر داشته ،بلکه تالش هایش بر فضای
کلی طراحی گرافیک ایران نیز اثر گذار
بوده است.

شاید من از «مدرسهی ویژه» دورترینم،
اما از موفقیت آن بی حد و حصر
شادمانم« .مدرسهی ویژه» هدفهای
دم دست و امروزی را وانهاده و این کار
سختی است .بر این باورم که روزهای پر
اقبال هنر گرافیک بر خالف موسیقی
و سینما و شاید خیلی هنرهای دیگر
پایدار بماند چرا که بزرگانش یا دست کم
جمعی از بزرگانش روشی دیگر و منش
ویژهای برگزیدهاند« .مدرسهی ویژه» در
انتخاب استاد و شاگرد سخت میگیرد اما
بیشترین سختی را در تربیت و آموزش
به خودش وامیدارد هنگامی که در واقع
ریشهایترین روش ممکن آموزش را
برمیگزیند و برای تحقق آن سخت دست و
دلباز است و مزدش را از شادمانی حاصل
از ایفای نقش و سهمش در ساختن
فرداهای بهتر میستاند.

همکاری گروهی که بار دیگر ،حسرت
بایگانی شده ای را در وطنم به یادم
میآورد؛ کار گروهی ،منظم ،با طرحی،
از پیش دانسته و در عین حال واجد
انعطاف پذیری خالق و ضروری در فرآیند
آموزش هنر .حرکتی درست که امید به
رشدی روزافزون به سمت و سوی ذهنم ،را
جانی دوباره بخشید.

میدانم و میدانیم که چقدر سنگهای
اتفاقا فرهنگی داریم و دارند که در زیر
پایش بیاندازند .بگذار بارکشان هم
از بار این سنگها خالصی یابند و نیز
ویژگیهای سازندهی «مدرسهی ویژه» را
نمایانتر کنند .فتح قلههای بلند را چه

«مدرسهی ویژه» با مدیریتی روشن
بین و پذیرای انتقاد و پیشنهاد ،با
چراغ برنـامهریزی ،بـازبینی ،خودنگـری
و رفع کاستیهای احتمالی و نیز باور
به هماندیشی ،پیش می رود و در آموزش
تخصصی طراحیگرافیک و زیر شاخههای

مرتبط با آن در ایران امروز ،حقیقتا
جایگاه یگانهای دارد .آن چه در این یادداشت
مینویسم ،باور واقعی من دربارهی اتفاق
مثبتیبهنام«مدرسهیویژه»استکهامروز
شادمان هستم که افتخار دارم به عنوان
عضوکوچکی در آن تالشکنم.
در«مدرسهیویژه»همیشهخبریهست
واینجایبسیامیدواریوشادیاست.گمان
میکنم که برنامهها و تالشهای جانبی آن،
بسیارفراتروسودمندترازتالشهاییاست
که این روزها در دیگر مراجع رسمی و غیر
رسمیآموزشدانشگاهیوغیردانشگاهی
رشتهی طراحی گرافیک انجام می شود ،یا
اساساانجامنمیشود.کوششهاییکهشاید
هیچگاهنیزموردتشویقوقدردانیخاصی
قرارنگرفتهباشد.
آغاز ششمین سال فعالیت «مدرسهی
ویژه»رابهبنیانگذارومدیرمحترمآنجناب
آقای امراله فرهادی و نیز خانوادهی صمیمی
ویژه تبریک میگویم و پیشرفت روزافزون
این مجموعهی سودمند را آرزو میکنم.
یقین دارم «مدرسهی ویژه» به راه خود
میرود ،به باور من راهی که امیدوارم روز
به روز ویژهتر شود.

آریاسپ دادبه
آمــوزش هنــر سخنی مبهـم است
در حقیقت کسی هنر را آموزش
نمیدهدبلکه تنها با ایجاد انگیزه زمینه
پرسش و پاسخ آغاز میشود.
پرسشازچیستیانسانهستیوزمان.
اما آنچه به صرف تعلم آموختنی
است مبانی و روشهای زبان مجرد کار
هنریست.پرسش و پاسخ گشایشی است
بر توان و تأویل برای آگاهی به منشائیت
اثر و درک تحول درونی آن در مسیر
آگاهی .پس یک روند در پدیداری روح
است که سرشتی تاریخی مییابد و چون
به زمان حال یا آگاهی معقول نپیوندد
نشان از یک گسست معرفت شناسی یا
تصلب اندیشه در جایی از سیر تاریخی

خود دارد .طرح پرسش و پاسخگویی
منطبق با زمان حال یا دوران جدید تنها
در توان جوامع تاریخی ست  ،تاریخ در دوره
جدید به مفهومی دیگر در آگاهی انسان
آشکار شد و نسبتی متفاوت را در ارتباط
انسان با زمان و مکان ایجادکرد مفهومیکه
درگرو درک نسبتعاقل و معقول است.
معاصر بودن واقعیتی است معقول
و عاقل حیث آگاهی تاریخی یا تاویلی
دیگر از مفهوم زمان است .معقول در
نسبت هستی با زمان واقعیت موثر
جغرافیای روح انسان را میآفریند.
بیش از دو قرن ازآشکار شدن جغرافیای
سیاسی به مثابه واقعیت موثر جهانی
میگذرد که تمامی وجوه جغرافیای
فرهنگی -اقتصادی  -فنی و  ...در ذیل
واقعیت آن قرار یافته  ،اصطالح مبهم
چنـدگانگی فرهنگی کـه بیـانگر
همزیستیسطوحمتفاوتفرهنگهاست
از پدیدههای جغرافیای فنی -اقتصادی
جهان امروز است ،فرهنگ جوامعی که
بیرون از تاریخ یا آگاهی دوران جدیدند و
محکومبهمجاورتیکدیگرنددروضعیتی
بحرانی قرار یافته چون دیگر نمیتوانند
برمدار نظام قدیم و سنتهای فروپاشیده
خود بچرخند و توان از سر گذراندن
بحرانهای فکری را از دست دادهاند.
در این گسست به محض روبهرو شدن
با هر بحرانی تنها میتوانند دوباره
خود را تکرار کنند  ،این بحران چیزی
جز روبرو شدن با واقعیت موثر یا امر
معقول نیست  ،و پدیده حاشیه نشینی
فرهنگی حاصل آنست حاشیه نشین
ناتوان از تلفیق خود با دیگریست چون
توان جدل و گفت گوی فکری بر اساس
اصالت طرفین را از دست داده است و تنها
میتواند دست به دامان التقاطگرایی شود.
امروزه تلفیق صورتی از آگاهی جهان
شمول این واقعیت موثر معاصر است که
بدون آگاهیهای الزم و آموزشهای حاصل
از یک جامعه مدنی امکان وقوع نمییابد.
واقعیت معقول معاصر  ،اندیشه دوران
جدید با شکل و ابزارهای مدرن آنست
که بر جهانیان تحمیل میشودجوامع
غیر تاریخی یا بیرون از امر معقول که
سنتهایشان فروپاشیده و دیگر هرگز
در شکل نخستین خود تجدید نخواهد
شد جز با ابزار آگاهی عالمانه توان از
سرگذراندن این بحران را ندارند.
اینابزارهایالزمتنهابادرکمبانیمفاهیم
و نصوص اندیشه دوران جدید حاصل

میشودکه واقعیت آن به معنای معاصر
بودن یا معقول بودن در گروی درک عمیق
آن و انتقال آن در یک نظام آموزشی
میسر است ،نظامی که بتواند امکان
طرح پرسش را ایجاد کند.
اما به این سادگیها نمیتواند از
برنامههای آموزشی و از جمله آموزش
هنر و فرهنگ که در جهان مدرن تدوین
شده است بهره برد .این برنامهها و
روشها به جهاتی قابلیت اجرا در نظام
فرهنگهای غیر غربی را ندارد.
از جمله ما ایرانیانکه دیگر نمیتوانیم
بر مدار مفاهیم منفصل خود قرار یابیم،
چاره ای جز این نخواهیم داشت که با
بازسازی ابژه ای ازمسیر تاریخ اندیشه
خود و درک مخصوص دوران جدید در
جدلی وارد شویم که موجد نسبت عاقل
به معقول در آگاهی این دوران شود.
و در این نسبت است که ابزارهای الزم
را برای ایجاد یک روش آموزشی موثر در
اختیار خواهیم داشت.

کامبیز درم بخش

گفت و گوی
اینجا و آنجا از این و آن وصف «مدرسهی
ویژه» را شنیده بودم و آنچه میشنیدم
خوب ،مثبت و دلگرمکننده بود .تا اینکه
با خبر شدم کسی که این موسسهی
فرهنگی -هنری را اداره میکند دوستعزیز
و هنرمندم امراله فرهادی است .فرهادی
گذشته از اینکه هنرمند ارزشمندی است،
مدیر الیقی هم است که ما در چند سال
گذشته در انجمن صنفی طراحانگرافیک
شاهد آن بودهایم .حضور فرهادی بسیار
باارزش است چون خودش سالها این دوران
راگذرانده و میداند یک دانشجوی هنر چه
میخواهد .بهعبارت دیگر مدیر و دانشجو
از جنس همدیگرند .در باز دید هائیکه از
این آموزشگاه داشتم و با دیگر همکاران

ایشان آشنا شدم ،دریافتم که عالوه بر
استادان درجه یک که آنجا به تدریس
مشغولند ،همکاران دفتری مدرسه هم
هنرمند و مهربان هستند و با عشق و
عالقه کار میکنند .در محیطی صمیمی
و ساده و پر از انرژی...
دانشکده ای هنری که در یک آپارتمان
خالصه شده.
من به سهم خود پنجمین سال تاسیس
«مدرسهیویژه»راصمیمانهتبریکمیگویم.

تبلیغات و پیشه معلمی که از سالهای
دور دغدغهی اصلی ایشان بوده است،
فرهادی را وادار به حضور در این وادی
کرده است .پنج سال تجربهی ارزشمند،
«مدرسهی ویژه» را به جایگاه قابل قبولی
رسانده ،هر چند تا ایدهال ،فاصله است.
استفاده از اساتید و معلمان با تجربه و
دلسوز ،کارگاههای آموزشی حرفهای همه
و همه نشان از این امر میباشد .به هر
روی اگر در کنار این مسیر ،تاکید بر
توسعهی چارچوبهای تئوریک در آموزش
و انتشار ادبیات مرتبط با آن نیز سرعت
افزونتری یابد آیندهی درخشانتری را
نوید خواهد داد .من به دست اندرکاران
«مدرسهی ویژه» و علی الخصوص به
دوست هنرمندم آقای فرهادی خسته
نباشید میگویم و از صمیم قلب آرزوی
بهترینها را دارم.

مجید دوختهچیزاده
از روزی که به صورت اتفاقی وارد دنیای
تبلیغات شدم تا امروز که بیست و پنج
سال از آن زمان میگذرد بزرگترین مشکل
بازاریابی و تبلیغات کشور را در ضعف
دانش و تجربیات مبتنی برشناخت
علمی سفارش دهندگان و دستاندرکاران
ه دیدهام .کافی نبودن آموزش و
این حرف 
نبود منابع علمی معتبر و عوامل دیگر
که در این کوتاه سخن مجال تحلیل آن
نیست ،موجب گردیده است تا مشکالت
جدی در فرآیند زنجیره ای مارکتینگ
پدید آید .هر چند دانشکدههای بازرگانی
و مدیریت به امر آموزش دانشجویان
اشتغال دارند و کم نیستند دانش
آموختگان فرهیخته و اساتید باسواد،
اما خالء مدارس حرفهای به صورت جدی
احساس میشود .مدارسی که فارغ از قیل
و قالهای رسمی آموزش کشور بر روی
ه ی خاصی تاکیدکردهاند و به صورت
حرف 
ی کنند
مستقل کار آموزش را پیگیری م 
و دانشجویان آن بیتوجه به مدارک پایان
دوره و فقط به عشق یادگیری سر کالس
حاضر می شوند« .مدرسهی ویژه» یکی
از نخستین مدارس حرفهای در رشته ی
تبلیغات و ارتباطات بصری کشور ،به
این امر مهم اهتمام کرده است .شناخت
بیست و چندساله از استاد امراله فرهادی
مرا به این باور رسانده است که این مدرسه
محل کسب درآمد نیست و نیاز صنعت

ایمان راد
باگذشت پنج سال از به صدا درآمدن زنگ
«مدرسهی ویژه» ،شاید اکنون بتوان تصویر
به نسبت روشنی از آن ترسیمکرد .در نظر
من چند ویژگی در «مدرسهی ویژه» پررنگ
استکهبهاختصار،آنقدرکهدرسیصدواژه
بگنجد،ازاینقراراست:
مدیریت «مدرسهی ویژه» توانسته با
برخوردگشادهواستقبالازطرحهایمتنوع
و نوی آموزشی  -پژوهشی ،طیفگستردهای
ازسلیقههایآموزشیوتوانبالقوهپژوهشی
راگرد هم آورد و به پشتوانهی آن ،هنرآموزان
با خواستههای گوناگون را جذب این مرکز

آموزشیکند .درکنار سودمندیهای فراوان
این اید ه ی مدیریتی و بستر مناسبی که
برای به فعل رساندن طرحهای آموزشی در
«مدرسهی ویژه» فراهم شده است ،این روش
میتواند منجر به گسست برنامههای
درسی و پراکندگی و بیهدفی در دورههای
آموزشی شود .آن چه کمبودش احساس
میشود طرحی کالن برای هماهنگ کردن
و ساختارمند کردن این گوناگونی است
تا بتوان در کنار این گوناگونی صد البته
ارزشمند ،به کیفیت مطلوب و استاندارد
باال نیز دست یافت.
«مدرسهی ویژه» توانسته با وجود
عدم حمایتهای دولتی ،در حوزهی آموزش
طراحی گرافیک از دانشگاهها پیشی
بگیرد و طیف گسترده ای از هنرجویان
را در گرایشهای گوناگون تربیت کند.
«مدرسهی ویژه» توانسته پیشرویاش را
در بین آموزشگاههای خصوصی هم حفظ
کند تا آنجا که دنباله روهایی هم در این
حوزه پیداکرده است.
«مدرسهی ویژه» توانسته همگام با
تربیت هنرجویان ،با به کارگیری مدرسان
جوان در کنار اساتید کارکشته ،نسلی از
مدرسان جوان را نیز پرورش دهد .اهمیت
و حساسیت پرورش مدرسان جوان اگر
بیشتر از تربیت هنرجویان نباشدکمتر از
آن نیست .حمایت و ایجاد فرصت از سوی
«مدرسهی ویژه» برای مدرسان جوان همان
ی تواند
اندازهکهگرانقدر و ارزشمند است و م 
منجر به ایجاد فرصتهای آموزشیگرانبها
برایهنرجویانگردد،حساسومحلمخاطره
است و میتواند خسرانهایی را منجر شود.
نامهریزیآموزشیکالن
مدیریتمنسجموبر 
میتواند وزنهی سودمندیهای این گشاده
دستی سخاوتمندانهی «مدرسهی ویژه» را از
خسرانهایاحتمالیاشسنگینترکند.

امید است هنرمندانعزیز وعالقه مندان
به انیمیشن ،با استفاده از چنین فضایی،
به عنوان یکی از راه های مناسب فراگیری
درست پیشرفت قرار گیرند و
در مسیر
ِ
باصبر و کار مداوم در آینده ،شاهد آثار
درخشان از و نیروهای متخصص باشیم.

بهزاد رجبی پور
با توجه به رشد روز افزون فن و هنر
انیمیشن در سطوح مختلف کاربردی
و هنری ،در ارتقای فرهنگ و آموزش،
زمینههایصنعتیآندرسینماومعماری،
در شاخههای هنری و مفهومی نظیر فیلم
کوتاه و بهویژه در بخش سرگرمکننده ی آن
در تلویزیون و سینما ،انیمیشن جایگاه
خود را بیش از پیش در جامعهی ما پیدا
کرده است.
از طرفی با وجود استعدادهای بالقوه و
هنردوستان خالق و نیروهای پرپتانسیل،
لزوم هدایت و جهتدهی و یا بهعبارتی
آموزش سازماندهی شده و کاربردی
آن از اهم اقداماتی است که شایسته
عالقهمندان عزیز آن میباشد.
امروزه و در جامعهی ما ظاهرا فقط
آشنایی با یک نرم افزار و یا دانستن یک
زمینه ی هنری راه ورود به این تخصص
را آسان و گاه بدون مشکل جلوه می دهد
که خود ضربههایی بر پیکره انیمیشن
و عالقه مندان آن داشته است .اما وقتی
سخن از انیمیشن میشود ،وسعتی
بیانتها به تصویر ذهن کشیده میشود
که درگوشهای از این قاب هنرهایگوناگون
چیدمان شده و در سمتی دیگر ابزارهای
مختلف و نرم افزارهای تخصصی و
درست درمیان این نما و در خط زمان
جادهی بیانتهای تجربه و آزمون نمودار
گشته است.

پژمان رحیمی زاده
مراکز آموزشی بسیاری وجود دارد که
تاسیس آنها ،سال ها قبل از «مدرسهی
ویژه» میباشد و در طی سالیان نامی
به هم زدهاند و در تغییر و بهینهسازی
شیوهی تدریس سعی خود را کردهاند .اما
«مدرسهی ویژه» با ایجاد فضایی مناسب
برای آموزش ،نگاه تخصصی و حرفهای
و با مدیریتی هوشمندانه ،توانست به
الگویی ایدهآل تبدیل شود تا دیگر مراکز
آموزشی با تصویری که «مدرسهی ویژه»
خلق کرده است ،شکل خود را تغییر
دهند و بتوانند در این تحول و به روز
شدن باقی بمانند و حرفی برای گفتن
داشته باشند .در این راه سختیهای
بسیاری نیز وجود داشته و خواهد
داشت اما امیدوارم کماکان آموزشگاه آزاد
هنرهای تجسمی ویژه بر این مشکالت
فایق آید و مکانی باشد برای تمامی
هنرجویان مستعدی که به هر دلیل از
آموزش رسمی هنر محروم ماندهاند تا از
این موقعیت استثنایی بهره ببرند.

کشف ایـن استعـدادها و بــاروری
پتانسیلهایموجودکارسنگینیاستکه
میبایست توسط دانشگاهها و موسسات
آموزشیوهمچنیناساتیدباسواد،شکیبا
وبهویژهدستاندرکار،انجامگیرد.
«مدرسهی ویژه» نیز با بهرهگیری از
اساتید باتجربه و فضایی مناسب و
ساختاری سازماندهی شده برای آموزش
کاربردی در زمینههای مختلف هنری
همچون طراحی گرافیک ،تصویرسازی،
ارتباطات و  ...داشته و به ویژه با راه اندازی
دوره ی تخصصی انیمیشن،گام دیگری را
در ارتقایکیفیت آموزشی برداشته است.

علی رشیدی
امروزه رشتههای تبلیغات و طراحی
گرافیک ابعاد گسترده تری به خود گرفته
و عالوه بر زمینههای هنری... ،

تخصص های تعریف شده و کاربردی
دیگری را شامل می شوند .متأسفانه
دانشگاه های موجود برای تربیت نیروی
کارآمد هیچ برنامه ای نداشته ،سنت
چند دهۀ گذشته را به همان شیوه
و روش ادامه می دهند .در نتیجه
دانشجویان فارغ التحصیل به هیچ
وجه کیفیت و تخصص الزم و کافی برای
جذب شدن در بازار کار را ندارند .دفاتری
هم که در گذشته مسئولیت تربیت
دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده را
خود رأسًا به عهده می گرفتند ،امروزه به
علت حجم کار زیاد ،سرعت گردش پروژه
و هزینه های گزاف آموزش ،کمتر به این
کار رغبت نشان می دهند .باید به این
نکته نیز اشاره کرد که اکثر مدیران این
مؤسسات فاقد آموزشی الزم برای تربیت
و خردمندی پرورش نیروی تازه نفس
هستند!
هدف از به وجود آمدن مدرسۀ ویژه به
درستی در این راستا تعریف شده است:
پرورش نیروی متخصص و آماده سازی
فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کار
حرفه ای.
در چند سالیکه ازگشایش مدرسه ویژه
می گذرد ،شاهد آن هستیم که نیروهای
جوان و فعال عالوه بر زمینه های طراحی
و تبلیغات در زمینه های کاربردی دیگری
چون مدیریت پروژه ،مارکتینگ ،رسانه و
 ...با کسب تخصص های متنوعی که در
این مجموعه وجود دارد ،به نیروهایکارآمد
تبدیل شده اند.
مدرسه ی ویژه را نباید فقط از منظر
تربیت و آماده سازی دانشجویان جوان
مورد ارزیابی قرارداد ،بلکه بسیاری از دفاتر
تبلیغاتوطراحیگرافیک،آموزشنیروهای
فعال خود را مدیون این مدرسه هستند.
مدرسه ویژه با تجربه ایکه بنیانگذاران
آن در این زمینه دارند و با مدرسین
حرفهای که خود دست اندرکار حرفهای
امور تبلیغاتی و طراحی هستند ،از
نیاز بازار کار آگاهی کامل داشته و با
اشراف به تغییر و تحوالت مرتبط با این
رشتهها به آموزش نیروهای حرفهای و
متخصص گام برمیدارند.
با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر.

احسان رضوانی

علیرضا رنجبر شورابی

با وجود آموزش و پرورشیکه نه آموزش
میدهد و نه پرورش و درغیاب یک سیستم
آموزشی منسجم و کارشناسی شده در
تمام مقاطع مطابق نیازها و شرایط و
یافتههای روز برنامه ریزی و تدوین شده
باشد کیفیت تحصیل و آموزش صرفا
به شخص )معلم( و شناخت و دانش و
تبحر او معطوف میشود.
برای دانشآموز و دانشجو ،بهرهمندی
از کالس و آموزش چنین فردی ،غنیمتی
بزرگ و فرصتی است که عموما در طول
تحصیل در سیستم آموزش رسمی و
دولتی چندان دست نمیدهد و اتفاق
افتادنش شاید خوش اقبالی دانشآموز یا
دانشجو به حساب آید.
این نقص ،در آموزش هنر بارزتر و
شدیدتر است .چرا که شرایط جذب معلم
و مدرس ،با معیارهای رشتههای فنی
مهندسی ،پزشکی و … تبیین شده و با
واقعیت موجود در فضای آکادمیک هنر
مطابقت ندارد.
به همین سبب دانشکدههای هنر
عالوه بر نقیصهی کلی سیستم آموزش،
امکان جذب بسیاری از مدرسان کارا و
باتجربه را نیز از دست میدهند.
بنا کردن سقفی که این پتانسیلهای
ارزشمند را زیر خود گرد آورد و ایجاد
فضایی برای ارتباط ،آموختن و بهره بردن
دانشجویان از تجربه و تبحر و دانستههای
به روز این اساتید ،امری است نزدیک به
ایدهآل نسبت به شرایط موجود و تالشی
مفید در جهت پر کردن این خالئ.
خجستگی این حرکت دوچندان خواهد
بود اگر حضور این جمع ،با برنامهریزی
اصولی و کارآمد و سیستمی اندیشیده
همراه باشد.
«مدرسهی ویژه» ،پنج سال است که در
کار بنای این سقف است و اکنون میتوان
کارنامه آن را به قضاوت گذاشت.
کارنامهایکه به هیچ رویکم بار نیست.

نزدیک به یک سال و نیم پیش با
«مدرسهی ویژه» آشنا شدم .استاد فرهادی
با درک نیاز آموزش انیمیشن و احساس
خالئ موجود ،تصمیم به راه اندازی یک
دورهی انیمیشنگرفتند وکارگردان فیلم
تنهایی ،آقای شیخان که در تولید همین
فیلم همراهشان بودیم پیشگام شدند.
مدیریت کارآمد و کادر هماهنگ
و مجرب این مدرسه در کنار اساتید
دلسوز ،باعث شد تا این حرکت تبدیل
به بهترین تجربه تدریس و آموزش من
شود .امیدوارم روند موفقیت های ویژه
پایدار و ماندگار باشد.

واژه«ویژه»

کیارش زندی

درگسترهی حکمی ،نامیدار شدن اشیا
و امور را بالدلیل نمیدانند و منشا آن
را در میل خالق و منشعب از صفاتش
میپندارند.
همانگونه که در اسالم نیز نقش اسما
و یادکردن خداوند عالم به یکی از اسامی
جاللهاش بر حسب نیاز بنده سفارش شده
است.
علومی چون ایتیمولوژی نیز که بر
ریشهیابی واژگان تمرکز دارند از توجه به
اسما غافل نیستد.
لذا برای کنکاش در ماهیت«مدرسهی
ویژه»کمی بر روی واژهاش تدقین میکنم.
در فرهنگنامهها ،واژه پارسی(ویژه) را
برابر (خاص) دانستهاند و در تازی ،خاص
متضاد عام است و عام در کالم برابر است
با همه و همگانی.
از این رو میتوان«ویژه» را آنچه همگانی
نیست و تنها خواص بر آن راه دارند
دانست و یا فراتر رفته«آموزشگاه ویژه» را
مدرسه خاص و اهالی آن را خواص نامید.
آرزویی که میتوان آن را در البهالی اهداف
تشکیل و در میان میل موسسان به وضوح
در تاکید ایشان بر روی کلمه(تخصص)
دید و به همان ویژگی(خاص) و(ویژه) بودن
رجوع کرد.

دکتر نوالدین زرین کلک
در دورانی که متاسفانه در بسیاری
مراکز آموزشی کشور ،پایههای هنر و
آموزش آن به درجات حداقل تنزل کرده،
پیدایش آموزشگاههای خصوصی تنها
راه جبران مافات است و شاید تنها راه
رهایی از این کم توجهی و کم لطفیها.
«مدرسهی ویژه» مسلما یکی از همین
آغازگران است.

البته ویژگی بر اثر استمرار پدید
میآید و آن را ویژه میکند.
پس باید دید با گذر پنج سال ،این آرزو
محقق شده است یا خیر؟
بازنگری در عملکرد و مسیر
حرکت«مدرسهی ویژه» بهترین محک برای
سنجش توفیق در راه رسیدن به هدف(ویژه
شدن) است.
نگاهی به اسامی موسسان و مدرسان
ویژه در این ایام(،فارغ از حضور کوتاه
نگارنده در این جمع)کهکشانی پر ستاره
از خواص علم و عمل را در مقابل دیدگان

متجلی میکند که شمارششان در این
مجال مقدر نیست و کافیست سری به
تارنمای مدرسه بزنیم.
درسلسلهمباحثوفعالیتهایمدرسه
از برگزاری کالسها و دورهها ،نمایشگاه،
همایش ،نشستهای تخصصی و
انتشارات گرفته تا همکاری با نهادهای
علمی معتبر جهان نیز مدام به قللی بر
میخوریم که گاهی در حد انتظار از یک
وزارتخانه است .بیاغراق و بیتعصب -که
هر دو آفت نقد و نظرند -گروه کاری ویژه
این ویژگی ویژه بودن را خوب حفظ کردهاند
و استمرار پنج ساله و چشم انداز حرکت
مدرسه ویژه میتواندکارنامهای قابل قبول
از برآورده شدن آرزوی خالقانش داشته
باشدکه این هنوز ابتدای راه است!

بابک زیرک

این همه صورت ! .........
از دیرباز آموزش در حوزهی هنر و تمامی
دروس میانرشته ای مربوط به آن در ایران،
فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه نموده
که بیتردید در هر مقطع از تاریخ طوالنی
خویش متاثر از اوضاع و احوال اجتماعی،
اقتصادی و تحوالت فرهنگی دوران معاصر
خود بوده است.
در روزگار حاضر با وضعیت تدریس
رشتههای هنری در دانشگاهها و مراکز
آکادمیک کشور و کاستیهای پرشمار آن،
وجود فضاهایی که بتوانند خالئ ناشی از
فقداناساتیدکارآزمودهومواددرسیضروری
و به روز را به درستی جبران نمایند ،بیش
از پیش محسوس است.
در این میان نادرند هنرمندانی
که وظیفهی خود را بدانند تا فارغ از
دغدغههای کار و معاش ،در تنگنای
دشواریها و موانع فراوان ،عطش جوانان
مشتاق به فراگیری در وادی هنر را با
تجارب حرفهای ،آموختهها و دانش خویش
و در فضایی متفاوت و صمیمی مرتفع

سازند و مهمتر از آن از تالش پیگیر در
راهیکه آغاز نمودهاند باز نایستند.
آنچه «مدرسهی ویژه» در طول پنج
سال تالش خود در عرصهی آموزش هنر
برجای گذاشته ،بیش از آنکه در آمار
و تعداد دانش آموختگان جلب توجه
نماید در ماهیت عملکرد این موسسه
و چگونگی ایجاد ارتباط بی واسطه
و تعاملی کم نظیر بین هنرمندان و
اساتید شاخص از یک سو و خیل جوانان
دانشجو ،دانشآموختگان رشتههای
هنری و هنرمندان نوپایی که هرگز
چنین تجربهای را شاهد نبودهاند از سوی
دیگر نهفته است .امری که هم اینک با
کنار نهادن روشهای کالسیک تدریس در
سیستمهای جدید آموزش هنر در جهان
پیشرفته در جریان است .
بر نگارندهی این نوشتار که تجربهی
کوتاهی در زمینهی حضور در جمع
صمیمی «مدرسهی ویژه» را داشته ،واجب
است تا به بانیان و تمامی دستاندرکاران
این راه سترگ دست مریزاد گوید و این
امید را در ذهن خود زنده نگاه دارد که
علیرغم فراوانی دشواریها ،توقعات و
انتظارات رو به فزونی هنرجویان جوان،
کار خطیر پیش رو را با امید به پویایی و
بالندگی نسل جدید هنرمندان کشور در
عرصههایگوناگون دنبال نمایند.
بر این گمانم که سعدی هنرمندان
ایرانی را وصیتی ماندگار نموده است آن
جا که اشاره می کند:
نقاشوجود،اینهمهصورتکهبپرداخت
تـانقـشببینـیومصــوربپرســـتی

آموزش حرفهای

مسعود سپهر

شیوهی آموزش «استاد و شاگردی» در
محل کار زیر نظر استاد کار از دورههای
پیشین در همه جا از جمله ایران رایج
بوده است .ولی دورههای آموزش حرفهای به
صورت سازمان یافته و با حضور اساتید
فن ،هنر ،صنعت و حتی خدمات علمی
و اجتماعی برای اولین بار پس از جنگ
جهانی دوم و در کشورهای پیشرفته تر
صنعتی به صورت گسترده به کار گرفته
شد .تاسیس آموزشگاههای حرفهای با این
هدف خاص مربوط به دوران اخیر میشود.
ن آوری و
طبیعی است که با گسترش ف 
تکنیکهای جدید ،ابزار و مواد اولیه و
منابع انرژی نو و از همه مهمتر ،توسعهی
اتوماسیون یا خودکار شدن روز افزون
فرایند تولید و خدمات ،نیاز به آموزش
کار َعملی
های تخصصی با محوریت ِ
وکسب تجربه جدیتر .آموزش حرفهای
به سه جنبه توجه دارد ،اول ـ کوششی
آموزشی و سازمان یافته است ،برای تامین
دانش و مهارت الزم برای انجام یک کار
حرفهای ،و در عین حال نسبت به انواع
آموزش ها دیگر مثل ،آموزش متوسطه
و آموزش عالی نقش تکمیل کننده دارد.
دوم ـ این نوع آموزش مستقیما محصول
و مربوط به تغییر و تحول در فن آوری،
اختراعات جدید و به طور کلی رشد و
توسعه جامعه می شود .سوم ـ توسعه
کار فعال در حال
ی توانائیها ی نیروی ِ
اشتغال یا عالقهمند به کار را در دستور
کارش دارد .این نوع آموزش بیشتر از
سایر شکلهای شناخته شدهی آموزشی،
بازآموزی و به روز شدن دانش و مهارت
های حرفهای ،را در نظر دارد.
محتوای آموزشهای حرفهای دارای
هردو بخش نظری یا تئوریک و عملی
یا تجربی است ،ولی ویژگی آن اینست که
در آن روی بخش دوم ،یعنی کارائی عملی
و حرفه ای تاکید بیشتر میشود ،زیرا
هدف و گرایش اولیه آن اینست که ،دانش
و مهارت الزم برای حرفههای معین و
نیروی متخصص کارشان را تامین کند.

طراحی گرافیک
طراح گرافیک امروزه به دانش و
مهارتهای متنوعی نیاز دارد .او باید به
جز دانش مبانی طراحی ،قدرت دریافت
حسی و هنرمندانهی رشد یافت های
داشته باشند ،ساخت و ساز تصویری
کارشان را خوب بدانند ،بداند چگونه
ازتصاویر و به عبارتی زبان تصویری به
نحوی خالقانه استفاده کند ،بتوانند
سخت افزار و نرم افزار و مواد اولیهی
بسیار زیاد کارشان را با تسلط به
کار گیرند ،بداند از هر تکنیک خاص
چگونه برای خلق اثرشان استفاده کند،
بتواند یک ایدهی خوب یا کانسپت برای
انتقال پیام مشتری ایجاد کند و آن را به
طور مؤثر به جامعهی مخاطبش انتقال
دهند .همچنین جنبههای مختلف
حرفه و صنعت خود ،نظیر شکل حروف
و امکانات آن و طرز به کارگیری آنها را
بشناسد ،طراحی برای اطالع رسانی،
صنعت نشر ،چاپ ،گرافیک با کامپیوتر
و برای کامپیوتر و رسانهها و شبکههای
متصل آن را به خوبی بشناسد ،و نیز
به طور همزمان باید در جریان تغییرات
بسیار سریع فنآوریهای مربوط به کارش
قرار داشته باشد .اگر طراح به اصطالح
آزاد و خویش فرما باشد ،هرچند ادارهی
کارش به دست خودش است ،ولی این
به آن معناست که باید کارهای بیشتری
انجام دهد .به خاطر رقابت زیاد در این
حوزه ،طر ِاح خویش فرما باید زوایای
حرفهای و تکنولوژیک کارش را در حد
عالی بداند .بیشتر جوانب یاد شده در
طراحی گرافیک فقط از طریق تجربه
در فضاهای کاری جدید حرفهای ،و یا از
راه آموزشهای حرفهای و تکمیلی قابل
دستیابی است .به عنوان طراح گرافیک
از آموزش و ورود به دورههای درسی
تخصصی جدید شغلیش نباید ترسید
چون برای موفقیت از آنها گریزی نیست.
هرچند تسلط یافتن به نرم افزارهای
مختلف گرافیک بسیار مهم است ،ولی
توانائیهائی نظیر ویراستاری ،نوشتن
عنوان و متنهای کوتاه ،تصحیح یا
نمونه خوانی و حتی پرورش ذوق ادبی و
فرهنگی ،و یا آشنائی با مباحث مدیریت
در جوانب مختلف ،گاه برای طراح
گرافیک در بسیاری از مسئولیتهای
شغلی امروزی ضروری است.
امروز طراحان گرافیک را در ِس َمتها
و مسئولیتهای شغلی متنوعی
میبینیم .برای مثال :مسئول یا هنرمند

مجری پیش از تولید و چاپ یا آماده
سازی و یا مدیر تولید رسانهای به هر
صورت ،مدیر هنری ،مشاور اطالع رسانی
و تبلیغات ،یا طراح فیلمهای انیمشن
موشن
و طراح گرافیک متحرک یا
ِ
گرافیک .عالوه بر آتلیههای کوچک و
بزرگ شخصی با تخصصهای مختلف،
موقعیتهای شغلی متنوعی نیز برای
طراحان گرافیک در مؤسسات و شرکت
های تبلیغاتی ،بازاریابی ،و انتشاراتی
و یا هر سازمان بزرگی که در درونش
واحدهای یاد شده باشد ،وجود دارد .در
شرایط معاصر در هر تمام رشته های
علمی ،هنری ،و خدماتی فنآوری با سرعت
زیاد در حال توسعه و تغییر است ،هر روز
شاهد گرایش ها و تخصص ها و مشاغل
نوینی در رشتهها ومیانرشتههایمختلف
هستیم ،حرفهی طراحی گرافیک نیز از
این جریان مستثنی نیست .چه بسا
بسیاری از طراحان گرافیک برای حفظ
موقعیتهای کاری خود اگر نه ناگزیر
دستکمعالقهمند به ارتقا و ایجاد تغییر
متناسب در کار خود هستند ،و یا قصد
جابجائی در بخشهای مختلف جدید در
حرفه خود دارند .در این صورت باز آموزی
از طریق تحصیل و آموزش تکمیلی و
حرفه ای برایشان بسیار مفید است.

به کشور ما نمیشود .برای تکمیل و
بروز کردن معلومات و مهارتهای طبقه
بندی وبسته بندی شده ِی مراکز آموزشی
متوسطه و آکادمیک ،اهمیت آموزش
حرفهای و آموزش در حین خدمت یا در
حین اشتغال هر روز بیشتر میشود.
خوشبختانه برای رشتهی طراحی
گرافیک برای بار اول تقریبا شش سال
است که به ابتکار و با سرمایهگذاری
بخش خصوصی آموزش تکمیلی و
حرفهای به صورت سازمان یافته آغاز شده
است .این کوشش متقابال با استقبال
جامعهی حرفهایی طراحان گرافیک ایران
و نیز فارغ التحصیالن مراکز آموزش
عالی همچنین طراحان گرافیک در حین
اشتغال این رشته مواجه شده است.
طبیعی است با توجه به تعداد فعلی و
در حال افزایش مراکز آموزش متوسطه
و آموزش عالی با عنوان طراحی گرافیک،
گسترش به مراتب بیشتر مراکز آموزش
حرفهای در زمینهی طراحی گرافیک برای
آماده ساختن بهتر افراد برای ورود به
بازار کار حرفهای و نیز رشد و به روز شدن
مهارتهای آنهائی که در حال خدمت یا
اشتغال در این حرفه هستند ،همچنان
ضرورتی است که باید به تحقق برسد.

به عقید ه ی بسیاری از اساتید فن،
در دنیای طراحی گرافیک برای کسی
ه ای است،
که خواستار ورود به کار حرف 
هیچ چیز مهمتر از تجربه عملی و کار
نیست ،بر همین اساس است که تقریبا
ی
نمونه 

همه طراحان مجموعهای از
کارهای خود را به صورتهای مختلف
گردآوری میکنند .دوره ی آموزش حرفهای
در زمانی نسبتا کوتاه به غنیتر شدن و
تنوع این مجموعه کارها کمک میکند.
اگر بشود خیلی خالصه گفت ،آموزش
حرفهای به آن نوع خاصی از آموزش گفته
میشود که افراد را برای کار آماده میکند.

برای مطالعه ی بیشتر ،معنی و کاربرد واژه ها
و مفاهیم کلیدی زیر را جستجو کنید:
Vocational Training - Vocational Education and
Training (VET) - Occupational Training
 Professional Training - In-service Training -- Employee Training - Job Training
Technical Training - Apprenticeship - Vocational
- School - Community College
Non-Academic Training

بر اثر توسعه و تحوالت فنآوری و
تحوالت اقتصادی فرهنگی در سطح جهان
طراحی گرافیک دست خوش تغییرات
زیادی شده است و در سالهای آینده
شاهد تغییرات بیشتری در این زمینه
رشته خواهیم بود .تاثیر این تغییرات
در سطوح مختلف ساختاری ،محتوائی،
و آموزشی و نهایتًا حرفه ای و ظهور
مشاغل نوین در این قابل مشاهده است.
بیتردید آموزش متوسطه ،و آموزشعالی
به تنهائی نمی توانند پاسخگوی همهی
نیازهای جدید باشد ،و موضوع منحصر

جای امیدواری دارد كه انشا جوابگوی
متقاضیان باشند.

امره ِسنان /ترکیه
این برای من افتخار است که در بولتن
مدرسه ویژه چیزی بنویسم...
ای کاش من آنجا بودم...
آموزش جوانان باید بهترین قسمت
از انسان بودن باشد.این کاری است که
دوستان من در مدرسه ویژه انجام میدهند
و بسیار خوب هم ازعهده آن بر آمدهاند.
ارتباطات بصری یک انضباط سخت و
تروتمیز است .آموزش مربیگری و آموزش
خصوصی ارتباطات بصری ،بیشتر به
کوشش و تجربه نیازمند است تا به هر
گونه انضباط دیگری.
یقین دارم حقیقی ،عابدینی ،عباسی،
فرهادی و همهی دوستان حرفهای شان برای
هنرجویانخودبهترینهاراانجاممیدهند.
در
آرزو داشتم من هم جوان بودم و ِ
مدرسه ویژه را برای اینکه هنرجوی آنجا
شوم میزدم.
از صمیم قلب پنجمین سالگرد
مدرسه ویژه را تبریک میگویم.

مدارس تخصصی عالوه بر این كه
میتواند ادامه آموزش فارغالتحصیالن
دانشگاهی را تامین كند ،میتواند راهی
برای ادامه تحصیل متقاضیانی باشد
كه به دانشگاه راه پیدا نكردهاند و از این
طریق راه پیشرفت علمی آنها را تأمین
کند.
یكی از رشتههایی كه وجود این مدارس
تخصصی را طلب میكند رشتههای
هنری است .با پیشرفت نرمافزارهای
تكمیلی این رشتهها و عدم جوابگویی
دانشگاهها ،این مسئولیت را میتوانند
مدارس تخصصی تأمین نمایند.
یكی از این مدارس تخصصی كه شاید
جزو اولین مدارس تخصصی در رشته
گرافیک باشد ،مدرسه ویژه است .بنده
افتخار حضور  4ترم آموزشی نرمافزار
( )INDESINGرا در این مدرسه داشتهام
و با ایجاد همین ارتباط محدود طی این
دوره کوتاه شاهد فعالیتهایی نظیر
شرکت در بعضی نمایشگاههای خارج
از کشور و کسب رتبههای خوب هنری
توسط هنرجویان این مدرسه و یا برگزاری
نمایشگاههای داخلی از کارهای استادان
هنرجویـان بــودهام و احسـاس میکنـم
دلسوزی مسئولین این مدرسه به همراه
استفاده از اساتید مجرب در رشتههای
هنری توانسته است نقش خود را در این
آموزشهای تکمیلی به نحو قابل توجه و
در حد توان ایفاکند.
امیدواریم که با همکاری مسئولین
ذیربط با اخذ مجوزهای الزم ،بیش از پیش،
این مسیر را هموار و زمینه ایجاد هر چه
بیشتر اینگونه مدارس به وجود آید.

فریبرز سیامک نژاد
در كشور ما از دیرباز به علت عدم
تعادل داوطلبان علمی با مراكز موجود
آموزشی عالی همیشه نیاز به وجود
مراكز آموزشی بیشتر احساس شده
است .یكی از راههای پر كردن این خالء
میتواند تأسیس مدارس تخصصی
باشد .البته موفقیتهایی كه این مدارس
با وجود محدودیتهای موجود داشتهاند

فیروز شافعی
جامعهی ما جامعهای جوان است و
وقتی به جوانان فکر میشود ،اولین چیز
مسئلهی آموزش است که جلب توجه
میکند .برای این که این جامعه روندی

سالمت و درست را طی کند ،بیش از
هر چیز باید پایههای آموزش محکم و
اصولی بشود.
از طرف دیگر ،در این جامعه ،بین
آموزش رسمی و آنچه که یک فرد حرفهای
باید بداند تا جوابگوی نیاز اجتماع
خود باشد ،فاصلهی بسیار است.
جوانی که درس خود را تمام میکند
و از دانشگاه بیرون میآید ،با قوانین
بازار کار ناآشناست و در مورد عرضهی
کاری که تولید میکند ،هیچ نمیداند،
برای همین تا با اصول کار حرفهای آشنا
بشود ،مراحل سختی را باید پشت سر
بگذارد که چه بسا باعث دلسردی او
خواهد شد.
دیگر اینکه درصدکمی از این جامعهی
جوان میتوانند در رشتهی مورد عالقهی
خود تحصیل کنند ،موانعی مانند
کنکور ،اساتید نا آشنا با کار حرفهای،
عدم وجود امکانات کافی برای آگاهی از
آنچه در نقاط دیگر جهان انجام میشود و
عدم شناخت از تنوع رشتههای مختلف
علم و هنر باعث میشود که دانشجو در
مکانی قرار بگیرد که با فضای فکری او
فرسنگها فاصله دارد.
این دالیل در مورد رشتههای هنری و
بهخصوص طراحیگرافیککه به نسبت
نوپا است ،با دالیل دیگری مثل کمبود
استاد ،نبود منابع معتبر مکتوب ،عدم
تماس با همکاران حرفهای و ...همراه
میشوند و مانع بوجود آمدن طرز فکری
صحیح و کارآمد در این رشته میگردند.
اینجاست که وجود مدرسه ای با
مشخصات «مدرسهی ویژه» ،میتواند
بسیاری از این مشکالت را بر طرف کند
و به جوان عالقمند بیاموزد که چگونه با
تفکرها و تجربهها و اصول این هنر آشنا
شود ،چگونه به عرضهی محصول خود
بپردازد ،و چگونه حرفهای شود.
امراله فرهادی و دوستان دیگر بسیار
آگاهانه ،بعد از بررسی این مشکالت به
نیاز سنجی دستاندرکاران این حرفه
پرداخته و با تکیه بر تجارب خود ،که از
او مدیری موفق و باهوش وکارآمد ساخته،
مدرسهای را تاسیس کرد که جوابگوی
این نیازهاست .در «مدرسهی ویژه» به
صورت خالق و پویا و با استفاده از دانش
و تجربهی تمام افراد موفق در حرفهی
خود ،با نگاهی تازه به آموزش ،به این
مهم میپردازند و راه طوالنی دانشگاه تا
کار حرفهای را کوتاه میکنند.

مهرداد شیخان

طرحی نو
دنیای امروز به سویی میرود كه رسانه
و تصویر شكل متفاوت و نوینی یافته
و بهطور شتابگیری از روشها و دوران
گذشته خود فاصله میگیرد .از سوی
دیگر سالهای اخیر با رشد انیمیشن
در كشورمان مواجه بودیم .دالیل آن را در
افزایش سطح سفارشات داخلی ،رواج و
بسط تجهیزات دیجیتال و نرم افزارهای
تولید انبوه ،اقبال جوانان به این رشته و در
نهایت جهانیترشدن زبان انیمیشن باید
یافت .با توجه به دگرگونیها در ساختار
تولید و نیز پدیداری مفاهیم نو ،آموزش
و بازآموزی انیمیشن ب ه عنوان یكی از
اركان این رشته هنری هنوز پاسخگوی
این رشد نیست و شاید در ابتدای راهیم.
وقتی به همت استاد نورالدین زرین كلك
در سال  1353اولین مدرسهی انیمیشن
ایران و در سال  1356نخستین دانشكدهی
انیمیشن در دانشگاه فارابی تاسیس
شد اهداف بزرگی مطرح بود .اگر این
دورهها دوام مییافت قطعا انیمیشن ما
امروز راه دیگری میرفت و آموزش نیز
به صورت پیشرفتهای همپای آن پیش
میآمد .یادمان باشد انیمیشن ایران پنج
دهه سابقه دارد و برایكشوریكه پیش از
اینهاانیمیشناشپنجاهسالهشده،بحث
و گفت وگو در مقال آموزش دیر به نظر
میرسد .اما با نگاهی به فراز و فرودهایی
كه در سه دهه اخیر برای انیمیشن ایران
رخ داد در مییابیم كه فرصت و مجال
چندانی برای طرح مسایل آموزشی در
خالءهای بوجود آمده درگذشته نبود.
حال «مدرسهی ویژه» به برگزاری دورهی
یكسالهی علمی كاربردی و تولیدی
فیلمسازی انیمیشن همت گماشته
است .شورای طرح و برنامهی انیمیشن
«مدرسهی ویژه» از همان ابتدا با طرح
اهداف بلند مدت ،دورهای متفاوت در
نظر داشت .متفاوت ،نوین و متمایز با
آن چه تا امروز در سایر مراكز آموزش داده
شده بود؛ دورهای منطبق با نیاز امروزی
انیمیشن ایران و دیدگاه حرفهای اساتید

شورا و گروه آموزش .به دلیل همین
تمایز ،راه اندازی این دوره مانند هر راه
نرفتهای در آغاز و ابتدای سختیهای
خودش را داشت كه در این مقال نمی
گنجد .اما حاصل ماهها جلسات پی
در پی ،بنیانگذاری نخستین دورهی
انیمیشن «مدرسهی ویژه» در دی ماه 88
بود ،دورهای فشرده ،اما متنوع و سرشار
از آموزههای نو و حرفهای برای هنرجویان
انیمیشن.

آری آموزشگاه ویژه باغبانی است که به
جوانان ما کمک میکند که علفهای هرز
را کنده و به جای آن گل بکارند ،گلهایی
که ثمره آن رشد و تعالی نگرش صحیح
نسبت به صنعت بازاریابی ایران است.
همه ما خوب میدانیم که صنعت
بازاریابی جهت پرورش نیرو و بکارگیری
آنها در صنعت ملی نیاز به پشتیبانی
و حمایت جامعه دانشگاهی دارد .ویژه
توانسته است آموزش را در کنار صنعت
و هر دو را در خدمت هم قرار دهد و این
تفکر باعث ارتقاء سطح علمی صنعت
بازاریابی ایران شده است.
در مدت  2سال گذشته شرکت فومن
شیمی توانسته است از نظرات و راه
کارهای دانش پژوهان آموزشگاه ویژه
بهرهمند گردد .بعضی از این ایدهها در
حال آمادهسازی و ارائه به بازار ایران و
بعضی از آنها در درون سازمان مورد
استفاده قرار گرفته است.

علی صالحی

مدیر بازرگانی شرکت فومن شیمی
باورم نمیشد که پنج سال از دایر شدن
آموزشگاه ویژه که در این مدت مشغول
به پرورش یک نگاه درست به صنعت
بازاریابی و تبلیغات در ایران است ،سپری
شده .تاثیرات این گروه آموزشی بیانگر
بیش از چند دهه فعالیت برای صنعت
بازاریابی میباشد .همکاری با شرکتها
و تولید کنندگان داخلی در زمینه
ایدهپردازی و پیادهسازی آن و آموزش
نیروی جوان که عالقهمند به اشتغال در
زمینه بازاریابی ،تحقیقات  ،تبلیغات،
برند و برندسازی و یا تحقق و توسعه
بازار هستند ،نتیجه فعالیتهای این
آموزشگاه میباشد.
من شخصًا بعنوان دانشجو ،دوست و
یا شخصیکه در صنعت ،نیاز به ایدههای
بازاریابی دارد چون یک دانش آموز ،موارد
زیادی را آموختهام .اولین اصلی که به
نظرم در ویژه خاص و منحصر به فرد است
این است که آنان برای پرورش نسل آینده
و برای تفکرهای نو آنها تالش میکنند.
یاد شعری از مجتبی کاشانی شاعر و
مدیرکشورمان می افتمکه میگوید:
"ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
و نکاری گل من،
علف هرز در آن میروید"

این مهم نیست که یک ایده حتمًا با
بودجه کالن و در ابعاد بزرگ اجراء شود،
مهم این است که ایده ،خلق  -پرورش و
توسعه یابد .مهمترین مسئله این است
که جوانان ما با تفکرهای نوین بتوانند
صنعت بازاریابی ایران را راهبری کنند.
تفکرهای نوین ،شناخت اصول بازاریابی،
شناخت جامعه ایرانی (تولیدات و
برندها ،فرهنگ بومی ،فرهنگ مصرف) و
بهره گیری از این آموزش ها برای باال بردن
اعتبار صنعت ،محصوالت و برندهای
ایرانی موثرخواهد بود .از ویژه تشکر
میکنیم که به ما کمک میکند که فکر
کنیم و آرزومندیم که از خدمات ویژه در
سالهای زیادی بهرهمند شویم و تولدهای
زیادی را در کنار هم جشن بگیریم.
"ویژه تولدت مبارک"

یک فرد حرفهای را داشته باشم ،چگونه
باورها و اهدافم را تعریف کنم و چگونه
برای رسیدن به آنها قدم بردارم .چگونه با
مشکالت رو به رو شوم و چگونه راه را برای
سایرین هموار سازم.

علیرضا صدرمحمدی
یکی بود ،هیچ کی نبود .نه! خیلیها
بودن .ولی یکی بود که به فکر افتاده
بود تا یک کار اساسی بکنه و یک دردی
را دوا کنه .توی وانفسای صنف تبلیغات
فهمیده بود که دلیل همهی دردها،
بیسوادی تبلیغات چیهاست .رفت و رفت
تا به هر کسی که چیزی از تبلیغات بلد
بود ،رسید و همه را دور هم جمع کرد و
دفتردستک خودشم گذاشت وسط.
اون روزها خدا بیامرز استاد ممیز هم زنده
بود و شورایی تشکیل شد و خالصه برای
اولین بار(تبلیغات)( ،مدرسهدار) شد و. ...
از اون روزها ،پنج سال میگذره و
هنوز هم امراله فرهادی همچنان داره
تالش میکنه که آدمای این صنف ،همراه
سوادشون پول دربیارن ،نه این که با
بیسوادی ،پول مشتریها را هدر بدن ،تا
صنعت تبلیغات با آبرو زندگی کنه.

ارتباطات مستمر و ماندگار در این
مدرسه نکتهی دیگری بود که در طی این
سال ها نظرم را به خود جلبکرده است .با
آنکه کالسهاُ ،ورک شاپها ،نمایشگاهها
و تمام رویدادهای «مدرسهی ویژه» در
یک بازه زمانی آغاز و به پایان می رسد
ولی ارتباطاتی که از این رویداد ها بین
هنرجویان و «مدرسهی ویژه» ایجاد میشود
ادامهدار خواهد بود.
به زبان دیگر ،شاید بتوان گفت که
«مدرسهی ویژه» در حقیقت خانوادهای
حرفهای است که تمام اعضای آن از
دانشجویان تا اساتید و از کارمندان تا
بنیان گذارانش برای رسیدن به یک هدف
مشترک  -ارتقای سطح کیفی طراحی
گرافیک و صنعت تبلیغات در ایران-
تالش میکنند و خالصانه تمام تجربیات
و دانستههای خود را برای رسیدن به این
اهداف در اختیار سایر عالقهمندان آن
مجموعه قرار میدهند.

خسته نباشی و هم چنان چراغ اولین
مدرسهی واقعی تبلیغات روشن باشه.

صفا صیرفی

یلدا فریورصدری
حدود سه سال پیش ،همکاری من
با «مدرسهی ویژه» و خصوصا (دورهی
یکسالهی تخصصی مدیریت تبلیغات)
اتفاق بزرگ و تاثیرگذار در مسیر زندگی
حرفهایم بود.
دلیل این اتفاق نه فقط آشنایی با علم
روز تبلیغات و نه روش های نوین تدریس
در این صنعت بود .بلکه همکاری و
همجواری با بزرگانی بود که در هر مالقات
کاری ،درسی از زندگی را از آنها آموختم.
از آنها آموختم که چگونه تفکر و نگرش

نگاه حرفهای به تبلیغات و تربیت
افراد حرفه ای در صنعت تبلیغات
امری است که می تواند در «مدرسهی
ویژه» اتفاق بیافتد .حال اگر حرفهای
به تبلیغات بنگریم ،جایگاه رسانه به
عنوان حامل و موزع پیام در کشور ما
درست تعریف نشده است و در دیگر
سوی ،عمده هزینهی تبلیغات در ایران
صرف رسانه می گردد .نکته اینجاست
که یک ایده تبلیغاتی بدون رسانه ظهور
پیدا نمیکند و رسانه بستری است
که امکان تجلی یک ایده را میدهد .با
این وصف ،رسانهها با این سهمی که از
بودجههای بازاریابی و تبلیغات به خود
اختصاص میدهند و با این حساسیتی
که برای یک آژانس یا طراح در بروز و

اثر بخشی یک برنامهی تبلیغاتی دارند،
چرا مورد اندازهگیری قرار نمیگیرند؟
اندازهگیری میزان اثربخشی و عملکرد
رسانهها در یک برنامهی تبلیغاتی نه قبل
از اجرا و نه پس از آن با وجود شاخصها
و ابزارهای اندازهگیری مورد استفاده قرار
نمیگیرد.چرا!
و در پایان ،لطفا به این چند پرسش
توجهکنید:
چندطراحگرافیکدرصنعتتبلیغاترانامببرید.
چند متخصص و مدرس بازاریابی را نام ببرید.
چند متخصص برنامهریزی رسانه را نام ببرید.

سیف اله صمدیان

 300کلمه منو خودت بشمار
بعضیها خیلی چیزا و خیلی
کاراشون «ویژه» است :از نام آموزشگاه
گرفته تا سبیلهای پرپشت و نوک باال،
از محل خوش آب و هوای «تولد» گرفته
دیوار نخل طالیی و
تا همسایهی دیوار به
ِ
از همه ویژهتر ،برگزاری پنجمین سالگرد
و شیوهی جمعآوری مطلب بولتن ویژه،
نمونه میخواهید همین ایمیل و اس.ام.
اس آخرش که« :من  300کلممو میخوام»
و اما برای من «ویژه» در دوران نوجوانیم
در ارومیه ،سیگاری بود باریک در
بستهبندیهای کوچک که «اشنو ویژه»
نام داشت و من در سفارشهای بی حد و
سیگاری فامیل
حصر بزرگان قد و نیم قد
ِ
ِ
پادوی خریدش بودم از بقالیهای مجاور.
در سالهای اخیر ،اول تقویمهای
ساالنهی ویژه چشم و دلم را گرفت و بعد
«مدرسهی ویژه» و دورههای تکمیلیاش
در باب گرافیک و دست آخر هم تماس
تلفنی امراله خان فرهادی بود ،که بیا و
دورهی تکمیلیعکاسی را برای هنرجویان
آموزشگاه تدریس کن.
و حاال ،من و قلم و سفیدی کاغذ روبرو
در آستانه پنجسالگی ویژه ،حواسمان به
 300کلمهای است که سفارش گرفتهایم و

چون از ابتدای خلقتم ،هیچوقت حواسم
به ارقام و اعداد نبوده  -متن و حاشیه
مالی مجلهی تصویر و جشن تصویر
سال نمونهاش  -شمارش کلمات این
یادداشت را میسپارم به چرتکهی امراله
خان و دوستان.
اوال :پنجسالگیتان مبارک .بچهای که
در پنجسالگی اینقدر راه افتاده باشد،
خدا آخر و عاقبتاش را نیک بگرداند و
از دست شیطنتها و تنگ نظریهای
منزه فرهنگی و
خرد و کالن جامعه پاک و
ِ
باالخص هنریمان!
دوما :اگر بخواهم دربارهی راهاندازی
دورهی تکمیلی عکاسی در عرصهگرافیک
و تبلیغات و غیره بنویسم قطعا سقف
کلمات در نظر گرفته شده ،نمیتواند
جوابگوباشد.
اما بهطور خالصهی خالصه :از آنجا که
بنده بهطور جدی از تزی خودساخته دفاع
میکنم که «در آغاز عکس بود» و نه هیچ
چیز دیگر ،حتی آن«کلمهی» معروف و
همانطور که سالها پیش در اولین ویژه
نامهی عکاسی ماهنامهی تصویر نوشته
بودم ،اولین حرکت طبیعی و«هنری»
انسان اولیه ثبت اتفاقات و تصاویر
اطرافش بود و انباشتن آنها در الیههای
مرتبط مسیر چشم تا مغز.
عدم امکان ظهور و چاپ تصاویر
ضبطشده در تاریکخانهی مغز ،او را به
دیوارهای اندرونی غارها رساند و شروع
کرد به بازآفرینی هر آنچه دیده بود و هر
آنچه که میخواست با دیگران قسمت
کند و نتیجهی این نقشپردازی ،چیزی
شد که او را بیشتر شبیه شیر گرسنهای
کرد که به مورچهای قناعت کرده است!
بعدها ،با اوجگیری هنر نقاشی در
مقاطع مختلف و رازآلودشدن تصاویری
همچون لبخند ژوکوند و حتی اختراع
عکاسی توسط نیسفور نیبس و هزار
و یک نقطهی اوج این هنر در ابعاد
عطش ثبتکنندگانی چون رابرت
کاپا که حتی جانش را در این راه از
دست داد و یا روانشناسیهای تصویری
عکاسانی همچون ریچارد اودون و
پردهبرداری صریح از چهره زشت اقتصاد
و اجتماع امروز جهان به سبک امثال
سباستیاتوسالگادو...
با اینهمه ،من هنوز اعتقاد دارم که
در عالم تصویر و آفرینش تصویری،
«عکاسی» در موقعیتی منحصر بهفرد
قرار دارد که با وجود به عرصه رسیدن

فرزند خلفش ،سینما شاید هنوز با
تحقق آرزوی دیرینهی بشر یعنی :انتقال
رنگ و بوی واقعی و شفاف اتمسفر
موجود در لحظه ثبت تصویر ،قرنها
فاصله داریم.
عزیزان ویژهای ،اگر دلخوش کنی به
آموزشهای تکمیلی عکاسی در فضایی
که کشتی ،قایق و حتی فرقون اکثر
آموزشهای دانشگاهی به ِگل نشسته
خود «وظیفه»
است ،نه تنها «الزم» بلکه ِ
است ،آن هم در ارتباط مستقیم با هنری
همچون گرافیک که در اکثر راههای
پیموده شدهاش ،نشانههای وحشتناکی
از عدم مسلح بودن به حداقلهای این
ناشناختهی بزرگ حیات هنر یعنی
«نگاه عکاسانه» را به همراه ندارد،
نگاهی که اگر نباشد ،پایه و اساس هر
تصویری پا در هوا میماند ،همان پا در
هوایی ناراحت کننده ای که در بسیاری
از پوسترهای مجهز به تصویر عکاسی
شده و بروشورها و کاتالوگهای مختلف
به وضوح به چشم میخورد.
نگاه عکاسانه فقط منحصر به
عکاسان نیست .همهی ما در این
مسابقهی بیپایان پینگ پونگ بین
بیننده و گیرنده محتاج آن هستیم
حتی اگر کارمان مستقیما عکاسی و
گرافیک نباشد.

به نظر من یکی از دالیل رشد این شاخه
از هنر ،با وجود نوپا بودن آن نسبت به
بیشتر هنرها ،نگرش جدیدی است
که اساتید آن به نحوهی آموزش دارند،
این نگرش که آموزش و کسب مهارت و
گسترش خالقیت در این کار میتواند بر
زمینهی تجارت نسل قبل پا محکم کند،
این نگرش که میتوان بخش مهمی از
خالقیت را بیاموزد و با کار رشدکند و این
که هنر ملک مطلق هنرمند نیست که
دورش حصار بکشد و تنها آن را از خود
بداند و جوانترها را به حال خود رها کند.
وقتی ما دانشجو بودیم ،خیلی زود
فهمیدیم که اگر میخواهیم چیزی یاد
بگیریم ،باید روی پای خودمان بایستیم.کم
بودند معلمانی که از جریانهای روز خبر
داشته باشند و منابع خود را با میل در
اختیار دانشجو قرار بدهند ،و کمتر از آن،
فرصتیبودبرایدیدنیاخواندننمونههایی
که در دیگر نقاط جهان خلق می شوند.
اما امروز مدرسهای مانند ویژه ،بنا
بر تجربه و شناخت ،نیاز هنرجویان را
میسنجد ،منابع الزم را فراهم میکند ،از
مدرسینخبرهکمکمیگیرد،ازهنرمندان
دیگر کشورها دعوت میکند ،آثار ایشان را
به نمایش در میآورد ،تجارب نسل قبل را
مورد بررسی قرار میدهد و ....
تمام اینها بر مبنای یک نیازسنجی
درست مدیریت مسئول و متعهد به امر
آموزشصورتمیگیرد.
مطمئنم اگر در زمان ما هم چنین
موسسههـایی بـه کمک دانشکـدههـا
میآمدنـد ،بسیـاری از همکالسیهای
بااستعداد من ،با فرصت و نیروی بیشتری
بهکار خالقه میپرداختند.

ناهید طباطبایی
چند سالی است که از دور و نزدیک
شاهد فعالیتهای «مدرسهی ویژه»
هستم .هر چند کارم طراحی گرافیک
نیست ،اما بنا به دالیلی در جریان امور
مربوط به آن هستم و به عنوان یک
مخاطب نیز دایم با آن سرو کار دارم.
بنابراین میبینم که چگونه این رشته
با درایت و مدیریت طراحان گرافیک دارد
شکل میگیرد و پیش میرود.

و تلویزیونی و گرافیک متحرک) همه
و همه ،باید نمونهی کار نشان داد.
«مدرسهی گرافیک ویژه» تمام قدرت خود
را در کارآمد کردن شاگردانش متمرکز
کرده است .در آغاز دههی  60خورشیدی
در کشور عزیزمان ،مدرکگرایی در اولویت
نبود ،بلکه بر کارآیی تاکید میشد.

رضا عابدینی

اکبرعالمی

آموزش کار سختی است | درس دادن
(و یا توهم آن)سخت نیست و یا به نظر
سخت نمیآید ،اما مسئولیتهایی
که بدنبال دارد خیلی سخت است .اگر
متوجهاش باشی!

آفرین جان آفرین پاک را
آنکهجانبخشیدوایمان،خاکرا

سالهاست که آموزش ،روشهای
آموزشی و بناکردن یک مجموعه منسجم
آموزشی ،موضوع اصلی بسیاری از
دستاندرکاران آموزش و مراکز آموزشی
بوده است ،از طرف دیگر مراکز آموزشی
علمی و رسمی  -آکادمیها  ( -به شکل
عجیبی) تمایل به ایستایی ،جذمیت،
بی خطر کردن ،بوروکراسی و قاعدهمند
کردن هر موضوع دارند .که البته این
بخشی از طبیعت آکادمی است .به
اینها باید کهنگی برنامههای درسی
نسبت به آنچه در فضای فعال حرفهای
می گذرد را نیز باید افزود (این موضوع
تنها به ایران محدود نمیشود) و باز عدم
ارتباط ارگانیک بین گونههای مختلف
هنری برای درک درست و بدست دادن
تصویری منسجم ،تمام این موارد به
همراه جزئیات بیشمارشان دالیلی
بودند که بانیان مدرسه ویژه را وادار کرد،
با آنکه میدانستند چه کار سختی را
شروع میکنند ،این کار را شروع کنند!!
و تا این سال ادامه دهند و امیدوارم تا
سال ها بعد هم ،طبیعی است که دست
یافتن به همه ایدال ها که در آغاز هر
راه در ذهن داریم هم زمان میطلبد و هم
شانس (خصوصا در ایران!) ،اما بعضی
از کارها هست که به گمانم ،به غیر از
اینکه به اهدافت برسی یا نه ،همینکه
قدم در آن گذاشتی ،یک امتیاز ،وجه
تمایز و ویژگی یافتهای! راه اندازی یک
آموزشگاه هنری چنین کاری است و
مدرسه ویژه چنین جایی ،چون آموزش
خیلی کار سختی است!

بهموازاتمبانیزیباشناختیوخالقیت،
استادان این مدرسه به کارآمدی ،کاربردی
شدن آثـار و کـارایی بــودن گرافیستها
میاندیشند.

چندسالاستکه«مدرسهیگرافیکویژه»
رابهاعتبارنامموسس،شاگردانواستادانش
میشناسم.اینمدرسهبابرنامهایشفاف،پا
به میدانگذاشت و میرود تا در پهنهی ایران
زمین پایهگذار همان ارزشی شودکه روزی در
آلمان،مکتبباهاووسبرایهنرهایکاربردی
در سال  1906به همت دوک ساکس ویمار
تاسیس شد و والتر گروپیوس با اهدف
.دقیق آن را به اوج موفقیت هدایت کرد
(Bauhaus, founded in Weimar by the
) Grand Duke of Saxe-Weimar
آرزوی من آن است که امراله فرهادی و
یاران خردمند ایشان ،بتوانند «مدرسهی
گرافیک ویژه» را به اوج برسانند.
در سالهاییکه سپری شد ،استادانی نام
آور که هر کدام در زمرهی ستارگان هنر
ایران محسوب میشوند ،در زیر سقف
کالسهای «مدرسهی ویژه» با جوانانی
که سرشار از حوصله  ،هدف  ،پشتکار
و خالقیت هستند ،هم نفس شدند و
درس دادند .حسرت میخورم که چرا
روزگار به من این فرصت را نداد تا بتوانم
از چشمهی زالل کالسهای این استادان
بنوشم .میدانیدکه هر یک از استادان ،در
«مدرسهی گرافیک ویژه» ،یک افق گسترده
را با خود به کالسها میآورند .اکنون به
حال خودم حسرت میخورم! افسوس که
پیر شدم و فرصتی برایم فراهم نشد.
«مدرسهی گرافیک ویژه» با مدرک
تحصیلی متقاضیان کاری ندارد،
همانگونه که در بسیاری از کشورهای
پیشرفته به متقاضیان کار میگویند:
«چه اندازه کار بلدی؟ واضح است که در
رشتههای متعددگرافیک  -ازگرافیکهای
کامپیوتری که با ژوراسیک پارک اهمیت
خود را در روند تولید فیلمهای سینمایی
هالیوود تثبیتکرد ،تا طراحی جلدکتاب
و ِلیآوت روزنامهها و مجالت یا طراحی و
ساخت عنوانبندی برای آثار سینمایی

مجید عباسی

مدرسهای واقعا ویـژه
امراله فرهادی یکی از نادرترین همکاران
ماست که از توانایی در مدیریت خالقانه
برخوردار است .او فارغ التحصیل رشتهی
طراحی گرافیک از دانشکد ه ی هنرهای
تزیینی و از آخرین فارغ التحصیالن
این رشته ،پیش از انقالب است .فرهادی
از معدود طراحان گرافیکی است که
مدیریتش در بسیاری از جهات بر حرفها ش
سایه افکنده ،به طوری که دایم توسط
ی شود! او
دوستانش مورد نقد واقع م 
که طراحی گرافیک را در تبلیغات بهکار
ه های گوناگون پروژه های
گرفته و با جنب 
تبلیغاتی دست و پنجه نرم کرده است ،از
فرآیند این پروژه ها به خوبی آگاه است و
ن های بسیار مهمی را در بیش از
کمپی 
سه دهه راهبری کرد .او همکارانش را با
ی گزیند
تواناهایی گوناگون و بادقت برم 
ی نهد.
و اساس یک کار گروهی را بنیاد م 
فارغ التحصیالن رشتهی طراحیگرافیک
ن ها
ی خواند و مجموع ه ای از بهتری 
را فرا م 
را زیر یک سقف گرد هم می آورد ،نه فقط
طراحان را ،بلکه عکاسان ،مدیران هنری،
مدیران خالقیت ،کپی رایترها ،مدیران
پروژه و متخصصین رسانهها را .از آن

جایی که خیلی سریع وارد کار حرفه ای
ه ای خود را
شده ،توانسته تجربیات حرف 
بهعنوان معلم هم با دانشجویانش در
محیطهای آموزشی درمیان بگذارد.
ه ای خود را در
فرهادی فعالیت حرف 
ه ی شصت در آژانس تبلیغاتی
ده 
«آوانگارد» آغاز کرد« ،آگراندیسمان» را با
کمک دوستانش راه انداخت و میوه ی
تجربه و کارش در «کانون تبلیغاتی ویـژه
گرافیک» به ثمر نشست .ویـژه را بیش
از بیست سال با همکارانش پیش برد
ی نظیر بود
که در نوع خود تا آن زمان ب 
و پس از واگذاری آن« ،ویـژه»ای دیگر را
بنیاد نهاد«،مدرسهی ارتباطات بصری
ویـژه» .در کنار این مدرسه او همچنان
ساکت ننشسته« ،گالری ویـژه» را هم راه
اندازیکردهکه آن هم ،اولینگالریگرافیگ
در ایران بوده و هست .هم مدرسه و هم
گالری (در کنار چند سازمان و تشکیالت
ویـژهی دیگر) از ابتدا با اید ه ی سازمانی
درآمد زا شروع به کار کردند ولی هر
منصفی میدانست که برای پول درآوردن
در این مملکت را ه های دیگری وجود دارد،
که حداقل مدرسه و گالری گرافیک و
غیره نمی تواند جزو آنان باشد ،و اگر هم
باشد ـ دوباره ـ حکایت از تواناهایی او و
همکارانش دارد.

مدرسهی خصوصی و غیردولتی در
زمینهی ارتباطات بصری است ،که خود
الگوی چندین مدرسه و سازمانی شد،
ی اش توسط برخی
که دورههای آموزش 
سازمانها و آموزشگاههای دیگر عینا
الگوبرداری شد .همین خصوصیات است
که یک سازمان را از بقیهی نمونههای
مشابهاش متمایز میکند و به همین
سبب است کـه ایـن مدرسـه واقعــا
«ویـژه» است.

دانشگاههای مربوط به این رشته به دلیل
کاستیهای فراوان و به روز و حرفهای
نبودن آموزش ،بیشتر فارغ التحصیالن
بعد از اتمام دورهها نیاز به آموزش مجدد
در خارج از دانشگاه و به صورت متفرقه
از جاهای مختلف میباشند.
امید است «مدرسهی ویژه» روز به روز
با پرورش نیروهای مستعد در این رشته
باعث شکوفایی و تحول در تولیدات
داخلی انیمیشن گردد.

نوروز عباسی

بهرام عظیمی

بیشتر از صد سال از نخستین
نمایشهای انیمیشن پاریس سال 1892
(امیل رینو) میگذرد .در این فاصله
انیمیشن به تجارتی اجتناب ناپذیر،
هزاران شغل و هنر فراگیر تبدیل
شده است .این پیشرفت ،تغییرات و
گردشهایی را تجربه کرده که اغلب متاثر
از وقایع بزرگ تاریخی بوده ازجمله:
جنگهای جهانی ،سقوط شوروی و...

دنیـای انیمیشن بسیــار جــادویی
و زیباست ...هم برای مخاطبان و هم
برای سازندگانش ...عالقمندان به هنر
انیمیشن روز به روز بر تعدادشان افزوده
میشود ...اما همه در آغاز یک سوال دارند:
«ازکجا شروعکنیم؟»

«مدرسهی ارتباطات بصری ویـژه» با
دو گرایش تبلیغات و ارتباط بصری کار
خود را در جهت تکمیل آموزش حرفه
ای فارغ التحصیالن و دوستداران این دو
رشته ،پنج سال پیش آغاز کرد .دوره
های این مدرسه با واقعیات موجود این
حرفه در بازار کار منطبق گردیده و هر
ه مندی را برای تحصیل رشته ی
عالق 
تخصصی خود ،فرا میخواند .مدرسهی
ویـژه اهمیت مشاوره و مشورت را بسیار
خوب می داند و به همین سبب کار
خود را با مشورت با گروهی از استادان
و معلمان حرفهای و برنامهریزی اساسی
آغاز کرد .بیش از صد و بیست معلم
را به همکاری فرا خواند ،بیش از 2200
هنرجو را آموزش داد ،دوره های مختلف
آموزشی تخصصی را با گرایشی به
روز راه اندازی کرد و چندین کارگاه حرفه
ی نظیر بودند ـ
ای را که در نوع خود ب 
برگزار کرد .دروسی مانند تاریخ طراحی
گرافیک ،طراحی تایپ ،هویت بصری و...
ن بار در تاریخ آموزش ارتباط
برای اولی 
بصری در ایران ،در این مدرسه تدریس
می شود.

«مدرسهی ویژه» با برگزاری دورهی
یکسالهفیلمسازیانیمیشن(بیشتربه
صورت کاربردی تولیدی) سعی در آموزش
هنرجویان برای ورود مستقیم به بازار
تولید انیمیشن ،با جذب اساتید مجرب
در بخشهای مختلف این رشته (به نوعی
بهترینهای هر بخش) و نیز فراهم آوردن
فضای ایدهآل و امکانات کافی ،به عنوان
یکی از موسسات پیشرو در این رشتهی
هنری میباشد و به جرات میتوان گفت
یکی از بهترین و با کیفیتترین مرکز
آموزش این رشته در کشور است.

ه ی یک
«مدرسهی ویـژه» اولین تجرب 

متاسفانه با وجود موسسات و

تا به صنعت امروز انیمیشن در جهان
رسیدهایم که بسیار پیچیدهتر و زیباتر
از گذشته شده و تقریبا به هنری تبدیل
شده که در اکثر موارد روزمرهی ما ،کاربرد
پیدا کرده است .طوری که امروزه در اکثر
فیلمهای سینمایی استفاده از پدیدهی
انیمیشن به نوعی اجتناب ناپذیر است.

«مدرسهی ویژه» می تواند جایی برای یک
شروع  قدرتمند باشد ...به شرط اینکه
خود مدرسه نیز سال به سال بر قدرتش
ِ
بیافزاید.

بهزاد غریب پور

تابستان ویژه
هوا گرم بود .گرمتر از روزهای معمول و
با اینكه چند روزی از فصل تابستان مانده
بود ،گرمای هوا به همان شدت روزهای
اول حس میشد .انگار كه تابستان تمام
شدنی نبود.
هوای كالس بر خالف هوای بیرون
خنك بود .وبا اینكه همه دانشجویان از
هفته پیش خبر داشتند كه كالس چاپ
خواهیم داشت ،همه دركالس حاضر
بودند (بعضی به بوی رنگ و حالل آن
حساسیت داشتند) ،به جز زهرا كه
گرمای هوا و فاصلهی دور آبادان تا تهران
نیامدنش را توجیه میكرد.
بوی رنگ در فضای كالس پیچید و به
همان سرعت كالس شروع شد .انگار كه
یك هفته فاصله ،اشتیاق آنها را برای
دیدن كارهای چاپیشان بیشتر كرده
بود .بعضی از آنها دور میز چاپ بودند و
ح های خود را آماده میكردند و
برخی طر 
گروهی كه موفق به چاپ كارهایشان شده
بودند ،آنها را بر روی زمین پهن میكردند
تا خشك شود .تنها راه باریكی به در
كالس باقی مانده بود.
ناگهان در كالس باز شد و همه سرها به
سمت در چرخید ،و كسی در ورودی كالس
نمایان شد .زهرا در آستانه در ایستاده
بود .چند لحظهای طول كشید تا نفسی
تازه كند و بگوید كه« :بلیط قطار برای
آبادان تا تهران را گیر نیاورده و از طریق
اهواز خود را به كالس رسانده است!»
زهرا از میان كارهای چاپی كه روی
زمین پهن شده بود به تندی خود را به
میز كارش رساند و بیدرنگ شروع به كار
كرد .پس از وقفهای كوتاه همه دوباره به
كارشان مشغول شدند .حاال پس از كف
كالس ،میزها هم به شكل آشغال كارهای
چاپی در آمده بود .انگار كه كارهای چاپی،
كالس را به تسخیر خود در آورده بودند.
هوای بیرون نیز سبکتر شده بود ،اما
هنوز كالس ادامه داشت.

کیانوش غریب پور
هنرجویان نشستهاند .یکی با قلم بازی
میکند .یکی دستش را زیر چانهاش زده ،به
در خیره شده.
یکی دارد کتاب نگاه میکند .آن یکی
آخرین شمارهی مجلهی … را ورق می
زند .دختری هر ده ثانیه یک بار شال روی
سرش را مرتب میکند ،یک بار میدهد
عقب ،یکبار میکشد جلو .دو هنرجو
پچ پچ میکنند.
بیست دقیقه از ساعت شش گذشته.
استاد هنوز نیامده و همه حوصلهشان
سر رفته .ک م کم دارد صدایشان در میآید.
باالخرهیکیازپسرهاباموهایفروسبیل
مد روز با تندی بلند میشودکه برود سمت
در.دوستشپیرهنشرامیگیرد:
«کجا؟»
«برم ببینم این جناب استاد تشریف
میارن یا بریم خونمون».
دختر شال به سر آرام میگوید« :ارزشش
رو داره .من خیلی تعریف استاد ...رو
شنیدم .ده دقیقهی دیگه صبر کنیم.
«شیش و نیم نیومدن بریم بپرسیم».
«حاال چون استاده باید دیر بیاد،
جلسهی قبلم که کنسل کرد .شما کار
دیدی از این آدم که میگی استاده؟»
«ندیدم ولی خواهر دوستم دانشجوش
بوده ،خیلی تعریف میکرد».
آن یکی که مجله ورق می زد ،همان طور
که برای بار سوم مجله را باز میکند:
«استاد هنر لزوما که نباید آرتیست
خوبی باشه ،باید بتونه خوب درس بده».
«اون مال تئوری رنگ و ایناست رفیق،
این آدم میخواد به ماگرافیک یاد بده ،باید
خودش دوتا کار خوب کرده باشه آخه».
«من ازش کار دیدم ،کارش خوبه .ولی
این راست می گه ،باید بتونه خوب درس
بده ،بتونه ما رو راه بندازه ».این رو دختر
خانم ته کالس که مانتویش را از صنایع
دستی خریده میگوید.
مرد جوانی نفس نفس زنان وارد کالس

میشود« :سالم! ببخشید».
همه بلند میشوند .مرد جوان هاج و
واج میپرسد« :استاد نیومدن؟» صدای
همه در میآید .مرد جوان میرود ته کالس.
«طوری شده؟»
«چیزی نیست ،استاد دیر کرده ،همه
فکرکردن شما استادین».
«من؟» خندهی آرامی میکند« .ما کجا
استاد کجا ،من حدس میزدم دیر بیان».
«چطور مگه؟»
مگه نمیدونین؟« امروز اختتامیهی
جشنوارهی … بود .استاد هم جایزهی اول
رو برده ،رفته اون جا .ولی خب مراسم
چهار ساعت بوده.
من گفتم دیگه تا االن اومدن».
پسر مو فرفری باالخره مینشیندِ « :ا؟
جایزهی اول پوستر؟ پس نه بابا ما تند
رفتیم یه کم».
دخترشالبهسر«:مانه،شماتندرفتی».
مدیر داخلی موسسه واردکالس میشود:
«دوستان ببخشید .مدرسهی ما خیلی رو
نظمکالسا حساسیت داره .ولی متاسفانه،
البته خوشبختانه استاد یه جایزه بردن،
رفتن مراسم اهدای جوایز ،آقای … همکه قرار
بوده بیاد جایزه رو بده دیر اومده ،استادم
اون جاگیرکردن .اس ام اس زدن ،از همه تون
عذرخواهیکردن .ما رو هم ببخشید ،ما تو
این چیزا سختگیریم و حتما براتونکالس
جبرانیمیذاریم».
مدیر داخلی از کالس میرود بیرون.
همه شروع میکنند جمع و جور کردن
وسایلشان که بروند .پسر موفرفری:
«دوستان .ببخشین ،من تند رفتم انگار.
این جشنواره خیلی مهمه ،هر کسی
نمیتونه جایزهی اولش رو ببره»
دختر شال به سر همان طور که شالش
را عقب و جلو میکند« :شما که گفتی
ازش کار ندیدی».
«خب آره ،جایزه مهمه ،داوراش هم کله
گندن .من به اینا اعتماد دارمکه میگم».
آن یکی که مجله را برای بار دوازدهم
ورق زده میگوید« :ولی من هنوز میگم
استاد باید بلد باشه خوب درس بده».

دیگر چنین چیزهایی را نیافتهامكه در آ ن
جاها نماندهام .امیدواریكمیاب شدهاست
اما در «مدرسهی ویژه» آن را یافتهام و
میدانم كه این مدرسه ،طراحان بزرگی را
به جهان معرفی خواهد كرد .به امید این
كه «مدرسهی ویژه» سر پا بماند.

عباس فریدی فرد

ای کاش! ...
به یاد دارم که سالیانی نه چندان دور،
دربهدر به دنبال نیرویکاری بودیمکه درک
عمیق و دانش الزم را ازکار تبلیغات داشته
باشد .هرچه بیشتر میگشتیم،کمتر می
یافتیم .یافت ه های ما در حد کسانی بود
که دانش آنها در سطح کتابهایی که بود
در مراکز آموزشی آن هم به صورت ناقص
تدریس میشد و اثری از درک عمیق این
حرفه و حتی آموزش های علمی در حین
تحصیل نبود .سواد تبلیغات فقط در حد
طراحی آرت ورک آن هم در سطحی ابتدایی
خالصهمیشد.
ایجاد مراکز آموزشی تخصصی که
بتواند این نیروهای جوان و مشتاق را
آموزش داده و تجربیات ارزشمند اساتید
و بزرگان این رشته را به نسل آیندهی این
حرفه منتقلکرد ،یکی از آرزوهای ما بود.
ای کاش زودتر جامهی عمل میپوشید تا
آن دوران سخت سهلتر بگذرد!
اگر چه ایجاد چنین مراکزی به عشق
و ایمان عمیقی نیازمند است و خارج از
استطاعت مالی شخصی شکل میگیرد،
اما نیازمند وقت است و انرژی همچنین
از خود گذشتگی بیش ازحد میطلبد تا
به بار بنشیند.امروز شاهد آن هستیمکه
چنین اتفاقی با تاسیس «مدرسهی ویژه»
میسرشدهوطیپنجسالگذشتهتوانسته
است اعتبار ،قابلیت و دانش این حرفه را به
میزان چشمگیری ارتقا ببخشد.
امید است که این تالش و فعالیت ثمر
بخش ،سالیان سال تداوم یابد.

فرهاد فزونی
یاد م میآید كه اولین بار رضا عابدینی
مرا برای تدریس در «مدرسهی ویژه»
ی كرد .آن روزها من در هنرستان
معرف 
تجسمی پسران و یكی دو دانشكدهی
دیگر هم درس میدادم و همچنین در
استودیوی شخصیام دورههای خصوصی
داشتم .درست همان روزها داشتم به
حذف كردن یكی دو مورد از آنها فكر
میكردم .تدریس دوست داشتنی است اما
چ كاری به اندازهی تدریس از من انرژی
هی 
نمیگیرد .به همین خاطر همیشه سعی
كردهام كه بین كار و تدریس تعادلی به
لحاظ زمان و انرژی به وجود بیاورم.
خوب از نظر من تدریس در «مدرسهی
ویژه» هم مثل دیگر جاهایی بود كه تا
آن موقع تجربه كرده بودم .اما حاال كه از
آن زمان دو ،سه سالی میگذرد تدریسم
را فقط به «مدرسهی ویژه» و استودیوی
شخصیام محدود كردهام .از خودم
میپرسم چه شد كه باقی را حذف كردی
و تدریس در جاهایی كه پیشنهاد شد را
نپذیرفتی و هنوز در این مدرسه ماندهای؟
جواب سادهای دارد .اینجا سیستم آموزشی
اهمیت دارد .همین!
این شاید چیز سادهای به نظر برسد
كه نظر معلم در سیستم آموزشی تاثیر
گذار باشد .شاید فكر كنیم كه خوب ،از
این بدیهیتر چیزی نیست كه معلمها
بتوانند سیستم یك دورهی یک ساله را با
جلساتی جدی برنامهریزی كنند .شاید
به نظر پیش پا افتاده برسد كه هر سال
كمبودهای سال گذشته را بررسی كنند
و برای سال آینده از تجربهی سال پیش
استفاده كنند .شاید طبیعی باشد كه
خطر كنند و ناگهان درسی روتین را
حذف و درسی غیر معمول را جایگزین
آن كنند .شاید همهی اینها از اولین
نیازهای یک مدرسه باشد .اما در جاهای

کوروش قاضی مراد
تغییرات آنچنان در دنیای ما ویرانگر
و فراگیر است که در این دوره ای که عصر
ارتباطات نامیده میشود ،چاره ای جز به
روزآوری تخصص و مهارتها نیست.
در این راستا آموزشهای تخصصی
(کوتاه مدت و بلند مدت) اهمیت ویژه ای
پیدا میکند که هدف آن میتواند ارتقای
سطح دانش ،بینش و اخالقیات از یک
سو و افزایش بهرهوری ،پرورش نیروهای
متخصص و توانمندسازی نیروهای
انسانی از دیگر سو باشد.
هدف از تشکیل «مدرسهی ویژه» پر
کردن فضایی بود که در آن مهارت داشت،
یعنی همان جایی که هنرجو در ابتدای
ورود به اجتماع شغلیاش دچار مشکل
شود و آن برپایی دورههای تخصصی به

دور از موضوعات اضافه و فقط به صرف
پرورش نیروها در آن زمینهی خاص شود.
جلسات ،نشستها و رایزنیهای فراوانی
برای برپایی هرچه بهتر این دورهها
برگزار شد که خود در بیرون از دایرهی
مدیریتی ویژه و از ابتدای تشکیل آن،
شاهد بودم .شاید پنج سال گذشته ،برای
«مدرسهی ویژه» ارزش معنوی این حرکت
حرفهای و تاثیرگذار بسیار چشمگیر
و فراتر از ارزش مادی آن بوده ،که هست
اما نمیشود بی تفاوت گذشت که این راه
بسیار سنتی بوده که برای اولین بار طی
شد و ناگفته نماند که خانواده ی ویژه این
نگرانیها را به حداقل رسانده است.
امروز«مدرسهی ویژه» محلی است
برای ارتباط ساده و به دور از هیاهو
برای هنرجویان با اساتیدی که اکثریت از
نامآوران این حرفه میباشند ،دوستانیکه
به اندازهی طول مدت زندگی حرفهایشان
حرف برای گفتن دارند.

آرزوی راهی دراز کن
چه بسیار صبح های تابستانی
چه بسا کامیاب و مشتاق
که بر سواحل نادیده پا بگذاری
بر بازارهای کهن بایستی
و کاالیی غنیمت فراچنگ آری
مروارید ومرجان  ،کهربا و آبنوس
و بسیارعطرهای اغواگر
که راهت را به دورترین شهرهای مصر برند
که حکمتشان را بیاموزی
«ایتاکا» را همیشه در جانت نگاه دار
بازگشتبهآنسوهمیشههدفتخواهدشد
هرگز ارابه ات را شتابان مران
بگذار سال ها به طول انجامد
و سال های بسیار بر جزیرات لنگر بینداز
غنی از تمام آنچه در راه یافته ای
چشم غنیمت از «ایتاکا» مدار
«ایتاکا»تنهاارابهاترابهتوخواهدبخشید
کـه بـی آن تـو هـرگز قـدم در راه نخـواهی
گذاشت
و دیگر هیچ برای بخشیدن به تو ندارد
و اگر «ایتاکا» را سرزمین فقیری یافتی
او هرگز تو را به سخره نمی گیرد
آنسان به حکمت رسیدهای ،به کوله باری
از تجربه
کهبدانی«ایتاکا»ازتوچهمیخواستهاست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعر از قوافی  ،ترجمه به انگلیسی از جورج واالساپلو
ترجمه به فارسی :سبا لعل محمدی

صادق قره مصطفی /ترکیه
طراحیگرافیک برای طراح سفری
استبهدرازایعمروسرشارازتجربه

از همان ابتدا طی جلسات فراوان،
بهخصوص با گروهی که بتواند برنامهی
مالی پنج سال آینده را پیشبینی و
ترسیم کند ،بررسی و مشورت کردیم.
در این طرح مالی ،تمام مشخصات
درآمدی و هزینهها ،رشد و توسعه کار و
بسیاری دیگریکه احتماال از دید ما پنهان
مانده بود ،توسط یک گروه ،کارشناسی
شد .حاصل آن ،نمودار دقیقی بود که
برای سه سال با تعداد مشخصی هنرجو،
فاکتورهای اصلی اقتصادی مدرسه ،به
سربهسری میرسید .یعنی دیگر ضرر
نمیداد و از سال چهارم آرام آرام به سوددهی
میرسید .اما علیرغم کار و زحمات بسیار
زیاد خودمان ،همکاران و اساتید محترم در
پایان سال سوم نه تنها سربهسر نشد بلکه
زیان قابل توجهی هم نصیب مان شد.
(چی فکر میکردیم ...چی شد)! ...
همین موضوع باعث شدکه من و جناب
مقدم ب ه عنوان شرکای این جریان کنار
ی هرکاری
بکشیم اما درکنار جناب فرهاد 
از دستمان بر بیاید بکنیم .حال بعد از دو
سال دیگر مدرسه پنج سالگی اش را پشت
سر گذاشته ،اما از آنجایی که خوب می
دانیم ،هنوز به سود دهی نرسده! ...
انگار فرهادی سمج تر از این حرفهاست
کهکنار بکشد ! ...ما هم امیدواریمکه این
مدرسه به کمک اساتید محترم و دلسوز
و حضور هنرجویان عزیز این راه را با
توفیق و سرافرازی ادامه دهد تا احتماال به
سوددهی کامل برسد .چرا که وجودش به
نفع تمام اهالی این حرفه است.

برای هنرجویان ویژه سفری به سالمت
آرزومندم و برای این  5سالگی ویژه شعری
از قوافی تقدیم می کنم :

«ایتاکا»
هرگاه عزم رفتن به«ایتاکا» کردی
آرزوی راهی دراز کن
سرشار از ماجراجویی  ،سرشار از دانش
از هیوالها و غول های یک چشم
و خدایان سهمگین دریاها  ،مهراس !
با فکری بلند  ،آنگاه که
احساسی ناب تن و جانت را لمس کند
هیوال ها و غول های یک چشم
و خدایان سهمگین دریاها را
هرگز مالقات نخواهی کرد
اگر روحت اسیر آنان نباشد
اگر روحت آنها را نزاید

کمالکاملیا
چی فکر میکردیم ...چی شد! ...
حدود شش سال پیش بود که با جناب
فرهادی و آقای مقدم در مورد راهاندازی
یک مدرسهی گرافیک شورکردیم و مجوز
گرفتیم تا یک سال بعد از آن با حضور و
کمک بسیاری از عزیزان راه اندازی شد.

از حالی که می َبَرم

آریا کسایی

«مدرسهی ویژه» من را در موقعیتی
قرار میدهد که برایم لذتبخش است.
موقعیتهایی از این دست:
ویژگی کمیابی اینجا وجود دارد :تالش
برای بهترشدن خیلی واضح در رفتارهای

«مدرسهی ویژه» دیده میشود .این باعث
میشود تا همواره امکان فکر کردن به
ایدهها ،زمینهها و امکانات جدید در آن
فراهم باشد .وقتی بخشی از این تالشها
و خطرکردنها به نتیجه میرسد ،باعث
میشود احساسکنمکه اینجا زنده است.
«شما سیزده به در را معموال با اون
دوستانتونکه با هم بیشتر حال میکنید
بیرون میروید» .در «مدرسهی ویژه» این
امکان برای من وجود دارد که با جمعی
از بهترین دوستان و همکاران حرفهای
که حرف هم را بهتر میفهمیم دور یک
میز مینشینیم و گفتوگو میکنیم.
گاهی به فکر مشترکی میرسیم و گاهی
نمیرسیم .رسیدن یا نرسیدنش بهکنار،
حرفمان را میزنیم.
در چند دورهی آموزشی یکساله ای که
تاکنون در «مدرسهی ویژه» برگزارشده،
برایم ثابت شده که خروجیهای این
دورهها ،شرایط خوبی دارند .امروز تعدادی
از آنها ،همکاران حرفهای من هستند و از
همکاری با آنها لذت میبرم.

مدارم ،اینک منکه اصول و مقررات آموزشی
را با مقررات اخالقی -انسانی در میآمیزم،
چه معتقدم که آموزش هنر اگر خالص
نباشد ،اگر اخالق مدار و انسان محور نباشد
 آموزش نیست.در روزگاریکه در پستوی خانه و یاگاراژ
خالی ماندهی َدم در میتوانی کالس راه
بفروشی ساختن
بیندازی ،شیوهی بساز و
ِ
فن آوری و زنبق و چهرهی یار ،از روی عکس
و کپی و کلیش ه آموزشدهی و بازارت
گرم باشد« ،ویژه» پا به میدان میگذارد که
بیایید دوباره و از نو آغازکنیم!
کسی نیست به دوستان هشدار دهد
پیروزی دکانداران،
آقاجان من در روزگار
که
ِ
ِ
آموزشگاه آن هم از جنس «ویژه» یعنی چه!؟
«ویژه» پاسخی است به من و مثل من،
که به آموزش  -سیاهترین کار روی زمین -
دل باختهایم و هنوز بر این باوریم که زنده
باد رشد و دگرگونی (آن هم از نوع انسانی).
«ویژه» از انسان دفاع میکند و میگوید :از
ارزشهایگم شده و فراموش شده .به روایت
آموزش ،ازگونهی هنر و از نوع ویژه.

چند سال پیش از آن که کالس هایم در
«مدرسهی ویژه» تشکیل شود ،یک روز
صبح خیلی زود ،گفتوگویی را به همراه
دوستانمباآنتهلنز(طراحفرانسوی)درهتل
اللهی تهران انجام دادیم .در آن گفتوگو از
آنتهلنزبهعنوانیکیازپرکارترینطراحان
معاصر فرانسه پرسیدیم که با این همه
درگیری حرفهای ،انگیزه اش از درسدادن
چیست؟ جواب سادهای داد:
Learning is Teaching
و...

اینمرد-یعنیویژه-بهراهیخالفروزگار
رفته است .خالف موج شناکرده و میکند .در
روزگارکم رنگ شدن و نابودی ارزشها ،چراغ
به دستگرفته و از زندگی میگوید.

بهرامکلهرنیا

از همان ابتدا با تمامی سختیها،
«ویژه» از فرزانگی و ارزش گفته و دفاع
کرده .در مدت کوتاه ،سنت ساخته و
شالودهسازانه کار کرده است .همهی آن
چیزهایی که هر آرزومند آموزش هنر
بدان باور دارد ،به شیوهای مورد توجه
قرار گرفته است و چه کارهای زیادی که
باقی مانده است تا در این مجموعه بدان
پرداخته شود.

«ویژه» ،ویژه است!
هم به لحاظ تالشهاییکه تاکنون انجام
داده ،هم به لحاظ شیوهی تفکری که در آن
بنیانگذاری شده و اکنون به مرکزی برای
همهی امور تبدیل شده است.
گار باری به هر جهت بودن  -دست
در روز ِ
کم در بستر آموزش هنر در ایران« ،ویژه» پا
به میدان نهاده استکه :اینک من،که برنامه

نه به دنبال شاعرانگیام ،نه شعار.
چون دلباختگان  -یا دیوانگان در همهی
این سالها  -فرزانگی رها کرده ،به دنبال
فرزانگی ،آموزش دادم و امروز از این
کار میگریزم و فرهادی به جادهای پَ َرت
میدهد ،یا تو را باز میگرداند.

«ویژه» چشمانداز ساخته است ،از
فرزانگی
شادابی اندیشه و
جنس نویی و
ِ
ِ
هنری ،در روزگار نخ نمایی و مکث،
سفرهای است گسترده برای هرکس که از
راه برسد و بخواهد که بیاموزد.
«ویژه» چشم به راه آینده  -راه را
مینمایاند ،که راه رشد و آموختن هنر،
زین سو است.

مریم کهوند

تقدیم به  ۵سالگی ویژه
دم در مهد منتظر مربی میشم تا بیاد
تحویلش بگیره ،دیرم شده .کیفش رو
میدم دستش و میبوسمش.
مامان تو کجا میری؟مدرسه ی ویژه.جیغ کوتاهی میکشه و میگه:
 آخ جون ،منم میبری؟ نمیشه عزیزم ،برو که مربیاتمنتظره.
به ساعتم نگاه میکنم ،ده دقیقه مونده،
حسابی دیرم شده...
موقع برگشتن توی ماشین که
میشینه میپرسه:
 کی میشه منو ببری مدرسهی ویژه؟ هر وقت بزرگ شدی. کی بزرگ میشم؟خوب ،اگه غذاتو خوب بخوری زودتربزرگ میشی ،اونوقت لباسها وکفشهات
برات کوچیک میشن.
خیلی دلم میخواد زودتر بزرگ شم،زودتر زودتر.
زودتر
ِ
ِ
با صورت پف کرده و چشمهایی که تازه
باز شده کنار تختم اومده و تکونم میده:
 حاال بزرگ شدم؟ صبح به خیر ُگلم ،توکه دیشب شامتونخوردی! حاال چرا اینقدرعجله داری؟
 خودت گفتی بزرگ بشم میتونم برممدرسهی ویژه!
خندهام میگیره و میگم:
 -خوب هنوز اونقدر بزرگ نشدی.

 اگه االن ُصبونمو خوب بخورم زودبزرگ میشم؟
 آره عزیزم.درز آخر مالفه روکه میدوزم ،مثلگربه از
زیر میز میآد این طرف .دستمو میگیره.
 یه دقیقه میشه کف دستتو ببینم؟چیمیخوایببینی؟بیااینمکفدستم.انگشتام روکه از هم باز میکنم ،میگه:
 وای! . .چقدر ستاره ات بزرگه! ستاره؟! کدوم ستاره؟با رد انگشتاش طرح چند تا خط کف
دستم میکشه:
 ایناهاش.قلقلکم میآد .کف دستشو نشون
میده و با لبهای آویزون میگه:
 مال من نصفه است! بزرگ بشمستاره ام درسته میشه؟
و من که نه ستاره رو دیدم و نه نصف
ستاره رو ،میگم:
 آره حتما میشه عزیزم.خیالش راحت میشه و میره سراغ
بازیش...
به اتاقش سر میزنم ،پتو را که پس زده
روش میکشم .سعی میکنم عروسکی رو
که محکم تو دستاش فشرده بیرون بیارم
که چشمم میافته به کف دستش که
رنگیه .یه ستارهی درشت که با ماژیک
تو دستش نقاشی کرده ...
دستاتو تمیز بشور و دیگه با ماژیک
کف دستت چیزی نکش.
 آخه .. چند بار بگم این ماژیکا سمیاند،پوستت رو زخم میکنن؟
 آخه ستا... آخه نداره ،کف دستات باید تمیزباشه ،تمیز تمیز.
 بچههای سرویسی صف بستند کهسوار ماشین بشن ،دختر بچه ای که هم
کالسی شه در حالی که از کنارم به صف
میره میپرسه:
 خاله راسته که شما مدرسهی ویژهدرس میدین؟
 چی؟ ..آره دخترم..و با لبخند کودکانه اش دور میشه.
با خودم میگم چی میگه این بچه؟ ..
 دوستت از کجا میدونه که من معلممدرسهی ویژهام؟
خوبمنبهشگفتم،آخهخیلیمهمه. عجب!...توی حیاط مهد منتظرش هستم.
بچهها لحظههای آخر از تاب و سرسره دل
نمیکنند .هم کالسیش تا منو میبینه
از روی تاب بلند میشه و میآد جلو.

 خاله میشه منم ببرین مدرسهی ویژه؟ خندهام میگیره و میگم: باید بزرگتر بشی. ببینید چقدر بزرگم؟ تو هم قد دختر من هستی دیگه،باید خیلی بزرگتر بشی.
کف دستش رو نشون میده و میگه:
 ولی ستاره ی من کامله.به ستارهای که با ماژیک کف دستش
کشیده خیره میشم و میگم:
 خوب اونوقت چی میشه؟ مگه شما معلم اونجا نیستین؟!مگهسابرینا اونجا نیست؟
 سابرینا کیه؟ همون دختری که ستاره ش کامله ومیتونه پرواز کنه!
 آهان سابرینا...و به یادکارتونی میافتم که یه روز
برای خریدش همهی سوپرهای محله رو
گشتیم .یه چیزایی از مدرسهای که توش
پرواز یاد میگیرن یادم میآد ...قول داده
بودم یه روز با هم دیگه تماشا کنیم که
هنوز فرصت نکردم...
امروز از اون روزها چند سال می گذره.
دبستانیها رو به خاطر آلودگی هوا
تعطیل کردن.
 دوست داری امروز با من بیای سر کار؟ کجا؟ امروز میرم ویژه.لبخند رو لبش میآد و میگه:
 کاشکی دوستمم بود.وارد مدرسه که میشیم همهی اتاقها
رو یکی یکی سر میکشه ،انگار دنبال
چیزی میگرده .از خانم سلما نزاده
خواهش میکنم مدتی که سر کالس
هستم مراقبش باشه و با وجود کارهای
زیادی که داره با روی باز قبول میکنه،
تشکر میکنم و میرم سر کالس.
هر از گاهی از کالس بیرون می آم و
دورادور نگاش میکنم.
پشت سر هم حرف میزنه و سئوال
میکنه و همهاش چشماش گرد میشه،
مثل اینکه فهمیده اینجا ،اونجایی که
فکر میکرده نیست.
میز خانم
پشت
شده،
کالس تموم
ِ
سلمان زاده نشسته .سرش پایینه و داره
چیزی میکشه .روی میز پر از نقاشیه.
نزدیکش میشم و صورتش رو میبوسم.
 چی میکشی دخترم؟ی کشه تا نقاشیشو
سرشو کنار م 
ببینم .دختری با موهای بلند که با
بالهاش َابرا رو کنار زده و اون باالها ،باالتر

از سیاهی دودها داره پرواز میکنه.
بیاختیار دستشو توی دستم میگیرم و
کف دستشو نگاه میکنم ،تمیز تمیزه ،اما
انگار یه ستارهکامل روی آن نقش بسته.

علیرضاگلدوزیان

«اندر باب شبیهسازی در
آموزش تصویرسازی»
مباحثبسیاریرامیتواندرساختاراصلی
آموزشتصویرسازیمطرحنمودکههمیشه
همهی آنها از دغدغههای یک تصویرگر
حرفهایسرچشمهمیگرفتهاست.چهآنانی
کهبرایآموزشدادنآمادهمیشوندوچه آنانی
که برای آموزش دیدن پا به دانشگاهها،
موسسات و آموزشگاهها میگذارند.
اعتقاد شخصی من بر پایه آن قرار دارد
که تصویرسازی را می توان آموزش داد
و دانشجو را با طراحی ،مبانی و مبادی
سواد بصری و تکنیکهای تصویرسازی
آشنا کرد .موکدًا میگویم آشنا کرد .اما
این فقط بیست درصد راه است چرا که
هشتاد درصد آن بهرهمندی از توانایی
فردی است تا یک تصویرگر حرفهای را
پدید آورد .شاید تصویرسازی هر آنچه را
که بخواهید در خود دارد و آن را بیدریغ
به شما میبخشد اما بدانید برای کار،
هر آنچه که خود طلب کند نیز از شما
می گیرد ،بنابراین معاملهای رخ میدهد
تا شما تصویرسازی باشید که پا بر روی
زمین دارد و سر بر ابرها میساید.
به همین دلیل استکه اگر تصویرگران
حرفه ای در آموزش ،شیوههای شخصی
خود را به هنرجویان تشنهی مباحث
تصویرسازی القا کنند ،به جای آنکه از
آنها تصویرگرانی مستقل بسازند باعث
تخریب شان شده و آنان را در جهتی نه
در امتداد که مخالف رشد و پیشرفت
در تصویرسازیهایشان قرار میدهند،
حال آنکه هر دو طرف خرسند از نحوهی
آموزش و یادگیری میباشند.
روش،تکنیک،مبانیتصویرسازیوحتی
رنگها در آثار هر تصویرگر منحصرًا ویژهی
آن فرد است و آموزش آن به هر شیوه و روشی

مغایر با آنچه که در ذهن هنرجو تصور
میشود اثری مخرب به جای میگذارد.
گاه این سوال در ذهن هنرجویان نو پا در
تصویرسازی به وجود میآید که چگونه
میتوان به یک تصویرگر حرفه ای بدل شد؟
پاسخ این است؛ شما در آغاز راه حرفهای
شدن هستید ،چرا که به آن فکر میکنید
و در حال جمعآوری تواناییهای خود و به
دست آوردن ابزار و آالت و انجام بخشیدن
به روح و تفکر خود میباشید.
اولین گام در تصویرسازی ،اندیشیدن
است و تفکر و کنجکاویهای منحصر
به فرد شما میتواند اولین تجربههای
کشف جهان پر رمز و راز تصویرسازی را
برای شما به ارمغان بیاورد .خوب ببینید.
خوب بیاندیشید و تخیلکنید و خوب به
آن عمل کنید و خالق باشید تا آنچه را که
منتظر رخ دادنش هستید ،اتفاق بیافتد.
حتی تصویرگرانی که به طور مستقیم
تحت تاثیر آثار تصویرگران دیگر قرار دارند
و در شیوهها و روشهای استفاده از ابزار
و رفتارهای تکنیکی بدون بروز هرگونه
خالقیت و فرانگری نسبت به موضوعات
و با در نظر گرفتن اصول و مبانی که
منحصرًا تحت تصرف آن تصویرگر
میباشد ،آثاری را خلق میکنند ،میتوانند
در جریان مراجعات مطالعاتی هنرجویان
که مباحث تصویرسازی را به صورت
جدی بررسی مینمایند ،اختالل به وجود
آورده و مسیر درست آنان را مخدوش کرده
و فرصتهای مطالعاتی درست و آشنا با
مباحثی که منعکس کنندهی اصالت در
تصویرسازی میباشد را از ایشان بربایند.
آزمون ها ،خطاها ،و تجربیات متعدد در
مسیر تحول در تصویرسازی حایز اهمیت
بسیاراستضمناینکهبایدبدانیمادبیات
در تصویرسازی نقشی بسیار تاثیرگذار و
حیاتی دارد و دانش آن میتواند راه گشایی
ارزشمند برای هنرجویان وعالقه مندان به
حوزه ی تصویرسازی باشد.

هوشنگ گلمكانی
برقچشمان،بهعنواننشانهیگرافیك!
سالهاستكه برخی میپرسند آیا هنر را
میشود آموزش داد؟ آیا مدرسههای هنری،
هنرمند تربیت میكنند؟ حاال در مورد
هنرهایی كه ریشه در قرنهای گذشته
دارند شعر و ادبیات و موسیقی و نمایش و
غیره استعدادها و خالقیتهای هنرمندان
را به فطرت انسان هم نسبت میدهند،
اما گرافیك ،هنری محصول دوران مدرن
است .حتی سینما را میشود به واسطهی
هنری باستانی
عنصر روایت در آن به فرم
ِ
نمایش وابسته دانست ،ولی اگر آن قدر به
مرغ خیال مجال پرواز ندهیمكه بخواهیم
مثال حجاریهای عهد باستان و نقشهای
انسانهای اولیه بر دیواره ی غارها را به
هنر گرافیك تعبیر كنیم ،این هنر به
شكل آگاهانهاش محصول همین یكیدو
قرن اخیر و شكل تكاملیافتهاش مربوط
به دوران مدرن است( .در مورد سینما هم از
این تفسیرها شدهكه در نقشهای دیواری
انسان غارنشین نوعی تالش برای توهم
حركت كشف كردهاند كه دستاندركاران
انیمیشن آن را به نفع خود مصادره
كردهاند و ریشههای جانبخشی میدانند؛
همچنان كه در شاهنامهی فردوسی هم
دكوپاژ سینمایی و كلوزآپ و مدیوم شات
و النگ شات و ریتم و باند صوتی و مونتاژ
موازیكشفكردهاند).
بعید است هنرگرافیك ربطی به فطرت
انسانی حتی انسان متعالی داشته باشد.
البته نیاز به یك استعداد ذاتی دارد اما به
دلیل ذات مدرنش شاید بیش از همهی
هنرها نیاز به آموختن داشته باشد.
گرافیك را نمیشود به شیوهی یغمای
خشتمال كه شعر میگفت ،آموخت و
اجرا كرد .باید خط و حجم و تصویر و
رنگ را به طور علمی شناخت و آموخت.
این تجربهای است كه ابراهیم حقیقی

و امراله فرهادی خود از سر گذراندهاند.
چه آن زمان كه تحصیل كردند و چه حاال
كه آن را میآموزند .كتاب نشانهها اثر
ابراهیم حقیقی را كه تماشا میكنم،
گزیدهی آثارش را كه در آن نمایشگاه
كرمان میدیدم ،كارهای فرهادی را كه نگاه
میكنم ،مطمئن میشوم كه در این كار
از «علم لدنی» خبری نیست .حاصل
ی «مدرسهی ویژهی
دورههای آموزش 
گرافیك» هم این را نشان میدهد .این
مدرسه در وهلهی اول استعدادهای این
عرصه را كشف میكند و سپس پرورش
میدهد .وقتی این دو استاد از تجربهی
سالهیشان حرف میزنند ،برقی كه

چند
در چشمانشان میدرخشد به عنوان
یك نشانهی گرافیك! كه صریحترین پیام
را در این میدهد .اگر شك دارید ،این
بار وقتی میخواهند جواب سوالتان را
دربارهی مدرسهشان بدهند ،صاف توی
چشمهایشان نگاه كنید!

بهروز متین صفت
«مدرسهی ویژه» نه بر اساس نامش
بلکه با نگاه به ویژگیهایش «ویژه» است.
ویژه است چرا که مدیرانش ویژه هستند،
با نگاهی درست و درکی روشن از
آنچهانجاممیدهندوآنچهبایدانجامبدهند.
ویژه است چرا که اساتید و مربیانش هم
مبنای علمی درست و قابل اعتنایی
دارند و هم تجربهی ملموس و قابل فهمی از
کارشانوآنچهکهمیخواهندآموزشدهند.
ویژه است چرا که برنامههایش فقط
برای افزایش توان و آگاهی هنرجویانش
تنظیم شده و از آسمان به ریسمان
نمیرسد .فقط درگیر نیازها و مشکالت
روزمره گرافیستهایی است که باید برای
کار بزرگی که از آنها انتظار میرود آماده
شوند .دغدغهی دغدغههای فردایشان
را دارد و میخواهد پاسخ همان نکاتی را
بدهد که کار و کارفرما و هنر و خالقیت و
زمانه از آنها خواهد پرسید.

در زمانه سرسری بودن و نادرست گفتن
ه
و ناخوانده خواندن؛ دقیق و موشکافان 
عملکردن ،آگاهانه و روشن راه رفتن،
منزلت دانش را فهمیدن کار ،ویژه است.

خالقیت و ساماندهی تصویر تعریف
سرفصلی است که من برای این ارتباط و
نیاز تعریف کردهام ،و در «مدرسهی ویژه»
ارایه میکنم و از این رهگذر دوستان و
رفقای خوش فکر و خالقی پرورش یافته
و برایم میماند.

طاهره محبی تابان

هومن مرتضوی

امیدوارم این «ویژه» همیشه ویژه
بماند و ویژگیهایش را نگه دارد.

به نظر من ضرورت داشتن نگاهی
متفاوت به طراحی گرافیک و ارتباطات و
نیاز به پر کردن فاصله و گپ موجود در
سیستم آموزش دانشگاهی ،سبب تولد
و رشد «مدرسه ی ویژه» شده است.
برایمنهمکهبیشازسهدههامرآموزش
در دانشگاهها را بهعهده داشتهام حرفها و
تجاربی برای انتقال در حوزهی طراحی و
گرافیک داشتم که سبب شد تا سر فصل
جدیدی که بتواند کاستیهای مستمری-
طی سالیان طوالنی سیستم آموزش راکند
وکم اثر میکرد -را در قالب طرح درسی تازه،
ارایه کنم .طبعا این امر بدون در اختیار
داشتن فضای آموزشی مناسب جهت جذب
مخاطبینمشتاقممکننمیشد.
برپایی نمایشگاه های متعدد و ممتد
در حرفهی گرافیک از طراحان داخلی
و خارج از کشور و به نمایش درآمدن
کارهای هنرجویانُ ،ورک شاپهایگوناگون
و سخنرانیها و نشستها برای تبادل
تجارب حرفهای ،به فضای آموزش به دید
و دریافتهای غنی منتهی میشود.
مسئولین و همکاران «مدرسهی ویژه»
که همواره رابطهای دوستانه با هنرجویان و
همکاران مدرس دارند پیوستهکار و حرفه و
آموزش را نو به نوکرده و زنده نگه میدارند.
این نگاه و دوبارهنگری ،همواره در جریان
است و از نیاز بر میخیزد و حاصل تبادل
نظر ،گفت وگو و نگرش به دستاوردهای
آموزشی از سوی مدرسین و متقابال از
نگاه هنرجویان است.
بههم پیوستن و همفکری و یکپارچگی
هنرجویان با مدرسین و شیوهی آموزش
نوین از دستاوردهای خوب ویژه است.

کمتر دیده میشود که آدمهای
دستچین شدهی یک صنعت به قصد
انتقال دانش و اطالعات عملی روز جمع
شوند .کسانی که هر کدام در مقام خود
یَ لی هستند و در شرایط عادی غیرقابل
دسترس! کسانی که در مجاورتشان
میشود باید و نباید«عملی» کار را دید و
گرایش واقعی خود را پیداکرد و این شاید،
مهمترین خاصیت ویژه است .قرنطینهای
است که امکان بهکارگیری گواهینامه
و تمرین دست فرمون شخصی را فراهم
میکند .یعنی دیگر نبود فضا و امکانات
و دورهی ما اینچنین و آنچنین بود ،عذر
موجهی نیست.

ربطموشآزمایشگــاهیودستفرمون
وحشی بازار
طبیعت
در مقایسه با
ِ
ِ
کار ،دانشگاه و دنیای آکادمیک بیشتر
شبیه فضای آزمایشگاه است .اگر
دانشجو چند کار ساده را انجام بدهد،
نهایتا جایزه(مدرک) را خواهد گرفت ...و
کسیکاری بهکارش ندارد .آخرش می شود
تحصیلکرده و مدرک دار!
مشکل اصلی ما ،بعد از ورود به جامعه
و بازار کار است! تازه متوجه میشود
که آنچه به عنوان پایاننامه تحویل
داده به درد هیچکس(حتی خودش) هم
نمیخورد .میفهمدکه آنچه از رویکتاب
و جزوههای زنگ زده یادگرفته بود(نه
که بیخاصیت! )...بلکه ناقص است.
متوجه میشود که نه نرمافزار آموخته،
نه کار گروههی ،نه زبان سفارشدهنده
و نه روال کار! انگار فقط گواهینامه
رانندگی دارد و از پس رانندگی در سطح
شهر برنمیآید!
از این به بعد است که اگر کسی طلب
کند و بخت و اقبالش را داشته باشد،
َ
تمرین«دست َف ُ
رمون» و بهکارگیری
برای
عملی فنونکار ،باید به رسم قدیمیترها،
شاگردی کند .شاگردیکردن هم اصال مزه
ندارد! نه افتخاری در کار هست و نه آن
که روند ُکند و خاکستری کار واقعی
با رویاهایت جور درمیآید .در آخر،
اگر دوام بیاوری ...تازه میشوی مثل
بقیه! ...دست چپ و راستت هرکدام سازی
می زند و بدون اینکه بفهمی چه شد ،با
فوقلیسانسی در جیب ،مشغول کسب
روزی از راه طراحی کارت ویزیت هستی!
در این مرحله است که مشاور ،راهنما یا
مربی داشتن به واقع به درد میخورد.

فتح اهلل مرزبان
سالها با خود میاندیشیدم که
چرا آموزش گرافیک خصوصا آموزش
تخصصی این رشته در ایران تا این حد
دچار فقر و کاستی است .با وجود داشتن
اساتیدی که دارای سبک و سیاق درست،
دقیق و آکادمیک در این رشته بودند و
هستند و بیشترشان در دانشگاهها به امر
تدریس اشتغال داشتند چرا باز این رشته
چنین دچار ضعف شدید در آموزش است؟
چرا دانشجویان ما هنگامی که فارغ
التحصیل میشوند هنوز رشته خود را به
درستی نمیشناسند و اکثرا از خالقیت
بیبهرهاند؟ مگر کسانی که خود خارج از
سیستمهای آموزشی موجود با تالش خود
به نتایجی رسیدهاند .این عدم خالقیت و
درست نیندیشیدن و آگاهی نداشتن از
علم روز این رشته ،به چه باز میگردد؟
بسیار در این مورد اندیشیدهام.
یادم هست هنگامی که در ترم پایانی
دانشگاه تدریس میکردم با دانشجویانی
روبرو بودمکه اصول اولیه و پایهی این رشته
را به درستی نمیشناختند و من مجبور
بودم بیشتر ساعاتکالس را به مرور مواردی
بگذرانم که دانشجویان میبایست در
سالهای قبل آن را آموزش دیده باشند.

یک جای کار اشکال اساسی داشت ،عدم
برنامه ریزی درست درسی و سوئ مدیریت و
صرفا دادن یک مدرک بازتاب چیزی بودکه از
بیرون نظار هگر آن بودم و این در مقابل شوق
دانشجویانبراییادگیریدلمرابهدردمیآورد
و ادامهیکار به آن شکل را دشوارتر میکرد.
ما اساتید بزرگی داریم که بسیاری از
آنها در این حرفه در جهان نام آورند .فقط
باید آنان راگرد هم آورد و از تواناییهای آنان
برای آموزش صحیح این رشته استفاده
کرد .اما کجا و چگونه؟
یادم هست یکی از دغدغههای استاد
عزیزم روان شاد مرتضی ممیز همیشه
همین مسئله بود و او بسیار در این
زمینهکوشید.
اکنون شاهد شکوفایی مکانی هستیم
که دارد پنجمین سالگرد خود را جشن
میگیرد .مکانی که با تالش و کوشش
شبانه روز عزیزانی به ثمر نشست که
خود از نزدیک شاهد این تالش بودم ،با
مدیریت و برنامهریزی درست و منطقی،
دارد به همه یاد میدهد که چگونه باید
این حرفه را آموزش داد و چگونه باید
پتانسیلهای هنرمندانی را که به این
رشته عشق میورزند را شکوفا کرد.
مدیریت صحیح ،آموزش آکادمیک و
درست ،برنامههای درسی متنوع بدون
حواشی دست و پاگیر ،استفاده از بهترین
افراد برای آموزش باعث شد تا اکنون
بتوانیم بگوییمکه آری ،ما هم در این حرفه
میتوانیم درست آموزش دهیم و درست
بیندیشیم .امیدوارم این حرکت رو به رشد
را همچنان شاهد باشیم و به آن ببالیم.

میکردند .کارها توسط خود هنرجویان
نقد میشدند و از البهالی حرفها مسیری
جدید برای هنرجو پیدا میشد .مشکل
اساسی ،درک و خوگیری با این روش بود.
چرا که به جای گونهی متداول آموزشی -
مبتنی بر راهنماییهای مستقیم رفع
ایرادها و رسیدن به چیزی که نظر معلم
است  -هیچ پاسخ مستقیمی داده نمی
شد و درکعدم هماهنگی و یافتن نقص ها
به عهدهی خود دانشجو بود .متاسفانه
در کالسها دریافتم که هر چه تحصیالت
آکادمیک هنرجویان بیشتر باشد،
انعطاف و سیالی آنها کمتر است .درواقع
نظام آموزشی موجود ،از مهد کودک تا
عالیترین سطح دانشگاه ،هیچ ارزشی
برای شخصیت و منش فردی قایل نیست
و از همین گذر ،تنوع و تکثر را مانع
میشود .از هنرجویان در روز اول خواستم
تا خودشان را روی یک کاغذ معرفی کنند،
همین خواسته را در اواخر ترم نیز مطرح
کردم ،میان دو متن تفاوت زیادی وجود
داشت .هر چند ده جلسه برای شروع
چنین نگرشیکوتاه بود.

راستش باز هم نمیدانم ولی شاید کار
بی وقفه ،کسب تجربههای گوناگون و
آموختن همیشگی بی تاثیر نباشد.
«مدرسهی ویژه» امکانی است برای
آموختن مداوم و محیطی برای کسب
تجربههای مختلف .کار زیادش هم از
طرف خودتان.

معصومه مظفری
بی گمان دانشگاهها و مدارس هنری
رسمی ما ،در تکاپو و دگرگونی جهان
معاصر ،دیری است که از محتوای پویا
و همسو با دانش دوران ،تهی ماندهاند.
تهی از هدف آموزش که آموزش ،چگونه
اندیشیدن است .اندیشیدن خالقی که
بر «آموزش فرهنگ ،دانش روز جهان و
مهارتهای تخصصی» استوار است.
از این رو با امید به شکلگیری مدارس
تخصصیهنروبادلنگرانیبهامرسنگینی
کهآموزشبردوشمیکشند،مینگریم.

علیرضا مصطفی زاده

با آرزوی حضوری دیرپا ،خالق و ویژه.
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طراحیگرافیک را نمی توان در دانشگاه
آموخت ،تنها می توان آشنایی مختصری
با آن پیدا کرد .این را وقتی که از دانشگاه
فارغ التحصیل شدم فهمیدم.

ساعد مشکی

هماهنگی موضوع و اثر
قصد داشتم تا با روشی متفاوت،
مسیری متفاوت برای رسیدن به تصویری
که هماهنگیکامل با موضوع داشته باشد
را طی کنم .کالس مسیری سیال داشت.
همه آزادانه در مورد کار هم دیگر صحبت

باانجامچندکارطراحیگرافیک،نمیتوان
طراح گرافیک شد .این را وقتی که به کار
طراحیگرافیکمشغولشدمفهمیدم.
بعد از چند سال کار طراحی گرافیک،
الزاما یک طراح گرافیک خوب و حرفهای
نمیشوی .این را هم حاال ،بعد از سالها
اشتغال به این کار متوجه شدهام و تازه
با این سوال روبرو هستم( :پس برای یک
طراح گرافیک خوب و حرفه ای شدن باید
چه کار کرد؟)

غالمحسین معتمدی
آموزش خصوصی که در جهان غرب
مقولـهی ریشهدار و گسترده ای است،
در کشور ما داستان پرافتخار و درعین
حال غمانگیزی دارد .اصوال آموزش در
ایران به معنای امروزی آن توسط افراد یا
اشخاص پایهگذاری شده و سپس دولتها
با تاخیر و از سر ناچاری و به بدترین
شکل به آن پرداختهاند .این در حالی
است که با نگاهی به تاریخ میبینیم
که درگذشته و درهمین کشور
نخستین موسسات آموزشی مانند
نظامیهها توسط دولتها تاسیس شده
اند .مشکل فوق ناشی از خواب غفلت
نظام های مستقر درایران در برای تولد
جهان مدرن و در پی آن مبارزهی بیامان
و نفسگیر و گاه خونبار سنت در برابر
مدرنیته است که هم چنان ادامه دارد.
کافی است نگاهی به تاریخ بیندازیم تا
ببینیم پیشگامان آموزش مدرن مانند
رشدیه با چه موانعی روبرو شده اند و
از دست اولیای امور و جهل عوام از یک
سو و مقاومت به اصطالح علما از سوی
دیگر چه خون دلی خورده اند .داستانی
که بارها با حمله و تخریب مدارس و
تهدید و ترور مدیران و معلمان آن مدارس
همراه بوده است .درحقیقت آنچه به
نام آموزش مدرن درایران میشناسیم
حاصل مساعی وقفهناپذیر اشخاص از
خودگذشتهائی است که در این مسیر
گام گذاشته و راه را گشودهاند .این امر در
مورد آموزش های هنری نیز صادق است
یعنی هنگامی که اولیای دولت درخواب
غفلت و ظلمت ناآگاهی به سر می برند،
این افراد و اشخاص بودند که نهال آموزش
هنری را در کویر سرزمین ما کاشته اند.
ابوالحسن غفاری (صنیع الملک)،
عموی محمد غفاری یا کمال الملک
معروف که برای آشنایی با چاپ سنگی
به اروپا اعزام شده بود نخستین
کسی است که پس از بازگشت به ایران
اجازهی احداث مدرسهی نقاشی و چاپ
را از دولت گرفت و تاسیس این مدرسه
پیشدرآمدی شد برای تدریس نقاشی

به عنوان یکی از مواد درسی دارالفنون
که خود زمینهساز ظهور نام آوران آتی در
این عرصهی هنری بود .بعدها برادرزادهی
شهیر او یعنی کمال الملک در سال 1289
مدرسه ی صنایع مستظرفه را تاسیس
کرد که مواد درسی آن در دو بخش ،تحت
عنوان صنایع قدیمه (مینیاتور ،تذهیب
و نقش قالی) و صنایع جدیده (نقاشی و
مجسمه سازی) طبقه بندی شدند.
از این جا به بعد همیشه داستان با
یک الگوی تکراری ادامه مییابد .نقش
دولت پس از غفلتی اولیه ،تنها اعطای
مجوز است ،بدون آن که درپی آن حمایتی
درکار باشد .ضمنا انواع کارشکنیها
و سنگاندازی ها از طرف اولیاء امور و
بعضی از به اصطالح هم کاران صورت
میگیردکه نمونه های تاریخی آن در مورد
همین مدرسهی صنایع مستظرفه و نیز
هنرستان موسیقی وجود دارد .سپس
اگر پس از چندین و چند سال موفقیتی
درکار باشد تازه اشتهای دولت تحریک
میشود تا این موسسات را مصادرهکندکه
نمونه های آن را به کرات دیده ایم و امروز
هم در قیاسی دیگر و به نوعی متفاوت در
مورد دانشگاه آزاد می بینیم .
این ماجرا مدام تکرار میشود تا باز
شیر پاک خورده ای و دین و دل از دست
دادهای دوباره وارد میدان شود و داستان از
نو آغازگردد .پس فقط تجربه های تاریخی
ما نیست که از مشروطه تا به حال مرتب
تکرار شده اند بلکه بسیاری از امور
عملی نیز از همین قاعدهی تکرار آن هم
از نوع تراژیک خود پیروی میکنند.
داستانتاسیس"مدرسهیویژه"بهعنوان
نخستین مدرسهی حرفه ای تخصصی و
تکمیلی گرافیک و ارتباطات در ایران نیز
بالطبع با رنگ مشابهی شروع شده ،اما
امیدواریم روند کاری آن در مسیر همواری
ادامه یابد .فکر تاسیس ویژه با توجه به
کاستی ها و کمبودهایی که بنیانگذاران
آن در فضای هنری مرتبط با کار خود
تشخیص داده بودند نشان از تاملی
بنیادی و چاره اندیشانه داشت و حاال پس
ازگذشت پنج سال درعمل نیز معلوم شد
که برنامه ریزیها و سازماندهی های بعدی
و انجام کار نیز با جدیت و سختکوشی و
به نحوی مطلوب انجام گرفته و نهال آن
فکر به بارنشسته است که آموزش بیش
از  2000هنرجو و تنوع و گستردگی مواد
درسی نشان دهندهی آن است.
می گویند ایرانی ها اهل کار گروهی و
تیمی نیستند .اگر درمورد نمونههای

تاریخی آموزش خصوصی که به آن ها
اشاره شد با مجاهدت ها و پای مردی های
یک فرد روبرو هستیم دراین جا با یک
گروه از افراد هم فکر و هم رای مواجه می
شویم که از ابتدا تا کنون انجام کار را با
هماهنگی و هم نوایی قابل تحسینی
دنبال کردهاند .این درحالی است که
درمیان هنرمندان به مناسبت طبع
هنری میل به تک روی غلبه دارد و در
این جمع ،عبور از تنگ نظری های رایج و
ایجاد حس همدلی گروهی و از آن مهمتر
حفظ تداوم و ثبات آن دشوارتر از بقیهی
هموطنان مقاوم در برابر کار جمعی
است .شاید همین امر موجب شدهکه این
مدرسه از همکاری اکثر صاحب نظران
و نام آوران عرصهی کاری خود برخوردار
شود و از این جهت نیز می توان گفت که
ویژه واقعا ویژه است.
درپشت فعالیتهایی از این قبیل
معموال چهره یا چهرههایی را می توان
سراغ کرد که بیشتر از بقیه به اصل
کار و سرنوشت آن دلبسته اند و با تمام
وجود برای انجام کار مایه می گذارند .در
«مدرسه ی ویژه» هم به ویژه رنگ و بوی
امراله فرهادی به چشم میخورد و به
مشام می رسد که با تکیه بر پیشینهی
حرفهای خود اعم از هنری ،آموزشی و
تبلیغاتی به طور متمرکز وارد عرصهی
آموزش شده است .از یاد نبریم که عالوه
بر ویژگی های فردی او که با ماهیت این
کار همخوانی دارد ،فرهادی سابقهی
فرزندی اسطورهی آموزش
شاگردی و
ِ
کشور یعنی زنده یاد بهمن بیگی را دارد
که سال گذشته درگذشت و درمراسم
ترحیم و تدفین او ،انعکاس یک عمر
پایمردی در عرصهی آموزش عشایری ،به
صورت بزرگداشتی با شکوه متجلی
شد .عالوه بر آن روحیهی کار جمعی و
گروهیکه به آن اشاره شد از خصلت های
بارز فرهادی است که در طی چند دهه در
قالب تشکیل انجمن ها و مجامع صنفی
و هنری مشاهده شده است.
امیدوارم «مدرسهی ویژه» در آینده هم
ویژه باشد و راه خود را ادامه دهد.

سه سال گذشت اما با سخت ترین
شرایط مالی ،بعد هم ورشکست شدیم!!!
دوتایی کمال کاملیا و من ،به فرهادی
گفتیم میخوای ادامه بدی خود دانی!
برایت آرزوی موفقیت داریم .کاری داشتی
بگو ،خوشحال می شویم...

حبیب هادیزاده مقدم
عرضکردیمکه این اولین بار استکه در
حرفه و صنف به آموزشهای تخصصی و
تکمیلی توجه شده و خالء بین مراکز
آموزشی و بازار کار دیده شده است.
گفتند« :بارک اهلل»

حاال «مدرسهی ویژه» پنج ساله شده با
مشکالتبیشتر...اماهمچنانتواناوپربار
با آرزوی سالمت و توفیق برای تمام
همکاران عزیز در «مدرسهی ویژه»

عرضکردیمجمعکردنسرشناسترینهای
حرفه زیر یک سقف و امکان انتقال دانش
و تجربیات آن ها به جوانترها کم نیست!
گفتند«:احسنت»
عرض کردیم توجه به آموزش حین
خدمت در کشورهای پیشرفته عامل
مهم ارتقای سطحکارآئی مراکز و شرکتها
است و ما میتوانیم در حرفه چنین نقشی
را اجرا کنیم! گفتند«:خیلی خوبه»
عرض کردیم ما شدیم آموزشگاه درجه
یک ،موفق شدیم جماعت زیادی را آموزش
بدهیم ،برای اولین بار کتاب درسی
آموزش و پرورش به بخش خصوصی
یعنی ما سپرده شد (بگذریمکه ما ماندیم
و شرمندگی از دو نویسنده ای که به حق
و حقوق کاملشان نرسیدند!) و نرفتیم
سراغ برپایی کالسهای کنکور هنر که
پولساز است ،چون خواستیم حرکت ما
ویژه باشد و عرضهای دیگر!...
بعد گفتیم حاال ممکن است از ما
حمایت مالی شود؟ چون مخاطبین ما
محدودند و ما می بایست بتوانیم دوام
بیاوریم تا رشدکنیم.گفتند« :کی بهتر از
شما !...فرم های این دفترچه را پرکنید».
پلهها و اتاقهای اداره ها را رفتیم و آمدیم،
باز هم رفتیم و آمدیم ،اما ...بی ثمر!
بعد دوست با تجربهای گفت« :شنیده
ای که میگویند ما را به خیر تو امید
نیست شر مرسان!»

در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن
سطح علمی و آموزش دانشگاهها،
تاسیس آموزشگاهها ی خصوصی امری
ضروری به نظر میرسد.
در این بین آموزشگاهی که بتواند
خالئ های دانشکده ها را پوشش دهد
و دانشجویان یا فارغ التحصیالن را
به درجات باالتری سوق دهد ،میتواند
هنرجویان بیشتری جذب کند.

عرضکردیماینآموزشهاباعثمیشودکه
افراد بتوانند جذب بازارکار شوند و یا برای
خودشانایجادبازارکنند!گفتند«:آفرین»
عرض کردیم اگر کسانی که هر
تحصیلی دارند ،بتوانند در همان رشته
تحصیلی کار کنند و ناچار به تغییر
آن نباشند ،صرفهجویی هنگفت مالی و
زمانی خواهد شد! گفتند« :درسته»

مسعود نجات

افسانه ممیز
پنج سال است که از تولد «مدرسهی
ویژه» میگذرد ،بیاد دارم دغدغههای
مرتضی ممیز را در بستر بیماری در
ارتباط با تاسیس این آموزشگاه و نیز
دوندگیها و زحمات شبانهروزی موسس
آن آقای فرهادی را درتثبیت آن.
باالخره در مهر ماه پنج سال پیش
این مدرسه تاسیس شد .نگاهی کوتاه
به کارنامهی این مدرسه میتواند نقش
و جایگاه آن را در جامعهی فرهنگی ما
مشخص کند.
لیست اسامی اساتید مجرب و
سرشناس و با سابقه و نیزکارگاههاییکه
با موفقیت در آن برگزار میشود ازجمله:
کارگاههای آقای آرماندو میالنی در سال ،86
پیر برنارد در سال  87و برونو مونگوتسی
در سال  89که به یاد مرتضی ممیز توسط
خانواده و بنیاد ممیز ،به ایران دعوت
شده بودند در محیطی صمیمی و گرم و
در عین حال منظم در میان استقبال و
اشتیاق هنرجویان در ادامهی آن به پایان
رسید ،گوشهای از فعالیتهای آموزشی
این مدرسه است و گوشهای از موفقیت
مدیران آن مدرسه در ادارهاش.
امیدوارم این موسسه و سایر موسسات
آموزشی که نقش داروهای مکمل را در
تقویت کالبد ضعیف جامعهی آموزشی
ما دارند ،موفق و پایدار باشند.

تاسیس آموزشگاه و جمع کردن
استادانی جهت آموزش امری بعید نیست،
اما تداوم و ارتقا بخشیدن و عملی کردن
ایدههای بعدی است که نشاندهندهی یک
مجموعهی موفق است.
«مدرسه ی ویژه» ،آموزشگاهی است
که توانسته موضوع فوق را اجرا و ثابت
کند که البته بدون مدیریت صحیح این
امر ممکن نیست .مجموعهای که دارای
مدیریت قوی و با تدبیر باشد ،می تواند
از دانش و تجربه های استادان خوب در
جهت اجرای اهداف خود بهره بگیرد و
موفق شود.
امیدوارم که این مجموعه در آینده نیز
بتواند بسیار منسجم تر وگستردهتر در
جهت ارتقای سطح آموزشی هنرجویان
خود به توفیق برسد.

رخشاد نورده

آرش وفاداری

نژده هوانسیان

سرعت از ورای تکنولوژی جدید و
ابزار دیجیتالی ،زندگی انسان را در تمام
جوامع بشری تحتالشعاع خود قرار داده
است.

وقتی بزرگ میشویم که دیگر مدرسه
رفتن و درس خواندن و چیز یاد گرفتن
زوری نیست و به جای آن کار کردن و پول
درآوردن و خانوادهداری زوری است ،دلمان
برای سر کالس درس بودن تنگ میشود.
بچه که هستیم ،چون باید به مدرسه
برویم و این سر کالس رفتن از ویژگیهای
بزرگ نبودن است ،شاید رغبت زیادی به
آن نداشته باشیم و بیشتر برایمان مثل
یک عادت میشود .اما در بزرگی قضیه
فرق میکند .اگر تصمیم به درس خواندن
یا یاد گرفتن چیزی بگیریم ،با اشتیاق
و آمادگی جذب بیشتری به سراغش
میرویم .یک دفعه خودمان را بین افرادی
میبینیم که همگی شاید برای دالیل
متفاوت ولی با یک هدف که یادگیری
است ،دور هم جمع شدهاند« .مدرسهی
ویژه» برای من یک چنین جایی است؛
شاگردانی که برای عشق به یادگیری با
وجود تمامی مسئولیتها و کارهای
شخصیشان ،دور هم جمع شدهاند،
معلمانی که با عشق و بدون هیچ هراسی
برای انتقال معلومات خود به دیگران ،سر
کالس میآیند و موسسان و مسئوالنیکه
با بینش و خواستههایی فراتر از مسائل
مالی و شهرت ،به فراهم کردن فضایی
گرم و دوستانه مشغول هستند .من در
این سه سالی که با افتخار خودم را به
این و آن ،مدرس «مدرسهی ویژه» معرفی
کردهام ،با افراد بسیاری آشنا شدهام که
تاثیر بسیاری در زندگی خصوصی و
کاری من گذاشتهاند .ویژگی «مدرسهی
ویژه» در جواب دادن به نیازهای علمی
شاگردانش خالصه نمیشود،که در اضافه
کردن بعد انسانی و دید جهانی به آدمها
تالش میکند .شاید برای همین است که
«مدرسهی ویژه» برای من و خیلیهای
دیگر ویژه شده است.

شاید به نظر بیاید كه پنج سال
فعالیت برای یك آموزشگاه تخصصی،
سابقهی قابل تاملی نیست .ولی یك نگاه
سطحی به دستاوردهای متعدد فعالیت
پنجسالهی «مدرسهی ویژه» نیز كافی
است تا متوجه شویم امواج اثرگذاری آن
نه تنها در عرصههای حرفهای مرتبط در
داخل كشور به صراحت مشهود است،
بلكه حتی به خارج از مرزهای ملی نیز
كشیده شده است.

برایکاربرد صحیح این ابزار و مهارکردن
پدیدهی سرعت (نیاز به تامل و تفکر) از
واجباتتداومحیاتدرمحیطزیستیسالم
است.
ثبت وقایع روزمرهی زندگی چه از طریق
عکاسی و تصویر ثابت دیجیتالی و چه
از طریق ثبت تصویر برداری متحرک
امکان این تامل را بر ما میسر ساخته و
بدین سان ما میتوانیم با (بازنگری) به
زندگی و هستی بپردازیم. ...
این بازنگری چنانچه با دیدی مینیمال
به دنیای اطراف نگاه کند ،میتواند آثار
قوی ای چه در زمینهی هنر گرافیسم،
تصویر ثابت ،عکاسی و چه در زمینه ی
تصویر متحرک ،ویدیو و فیلم به وجود
آورد.
ثبت حرکت از ورای کاربرد ویدیو به
ضمیمهی هنری نوین در ارتباط با
زندگی است .با در نظرداشتن اینکه
دوربین دیجیتال امروز بیشتر و بیشتر
در دسترس همگان است ،از این ابزار
می توان به عنوان راهگشا یاد نمود.
راه گشا ،چرا که امکان دموکراتیزه شدن
هنر معاصر و فیلم سازی را برای عموم
فراهم میسازد.
ثبت زندگی روزمره و بازنگری آن از ورای
خالقیت ،امکان پرورش نگاه استتیک
(زیبایی شناسانه) را به بشریت می دهد.
در جوامع امروزی که هر گونه آلودگی
ما را تحتالشعاع قرارمیدهد و تهدید
میکند ،ثبت حرکات و رفتار روزانهیمان،
نوعی انتقاد از خود را بر ما مهیا میسازد
و بدینسان ،شاید بتوان گامی در جهت
بازسازی بهتر جوامع بشری نمود.
عالقهمندم که اینها و خیلی چیزهای
دیگر را درکالسهایم بگویم. ...

اگرچه واژهی (تعهد) در فرهنگ
امروزی ما بسیار مورد سوئ استفاده و
تحریف قرار گرفته است ،ولی معتقدم
در این مورد خاص ،در فقدان هرگونه
نگاه و بهرهگیریِ شعاری از این واژه،
(تعهد حرفهای) موسس مدرسه و
همتیمیهایش نتایج بسیار پرباری را
آفریده است.
«مدرسهی ویژه» با هوشیاری و مهارت
ه است شكاف موجود مابین
تمام توانست 
تحصیالت تخصصی دانشگاهی در
عرصههای هنر ،دیزاین و ارتباطات ،و
فعالیت حرفهای در این عرصهها را با
مطالعات ،برنامهریزیها و آموزشهای
خود پر نماید .گواه این امر موفقیتهای
درخشان هنرجویان «مدرسهی ویژه» در
ایران و فراتر از مرزهای كشور است.
مفتخرم كه من نیز بخت آن را داشتهام
كه از نیمهی این راه پنجساله به تیم
«مدرسهی ویژه» بپیوندم .اكنون ،بعد از
حدود دو و نیم سال ،برای من «مدرسهی
ویژه» مكانی است كه همواره توانستهام
نهایت ارضای حرفهای خود را كسب
نمایم و منشا اثر مثبت باشم؛ امری كه
در دنیای حرفهای كشورمان هنوز كاری
بس سخت و طاقتفرسا است.
در یك نگاه اولیه غیر ممكن بهنظر
میرسد كه در طی پنج سال ،در یك فضای
حداقل متشكل از دو كالس (كارگاه) ،سه
اتاقكوچك و یك فضای مشترك ،درگوشهای
از این كالنشهر ،صدها كارگاه آموزشی،
كالس ،سخنرانی ،نشست و نمایشگاه
با باالترین معیارهای حرفهای ممكن

برای صدها هنرجو ،هنردوست و حتی
مخاطب عام برگزار شده باشد؛ فضایی
كه اكنون برای من ،همكاران مدرسم
و بیش از یكهزار هنرجوی «مدرسهی
ویژه» ،بهسان خانه ،محیطی گرم ،پرشور
و انگیزهبخش است.
آرزومندم كه «مدرسهی ویژه» همواره
ویژه بماند.

مراتب بهتر از آن بودكه امروز هست .مثال
حسابش را بكنید حتی آنجاكه یكدفعه
امراله آخرین جوكی را كه شنیده بود با
هنرمندی تمام تعریف میكرد و در اواخر
ریسه رفتنه ای من ،كالس خصوصیاش
را به راه میانداخت و میگفت« :میبینی
چهقدر با ظرافت ساخته شده كاركردهای
تبلیغاتیاش را متوجه شدی»!...
میگفتم« :بابا ...جوكه دیگه»!...
میگفت« :فقط جوك نیست ،ریزهكاری
داره .داره برای یك هدفی ،كار تبلیغاتی
میكنه»!...
به جزییات كه دقت میكردم متوجه
میشدم درست میگوید.

عباس یاری

این نهال به بار نشسته است...
مردم كوچه و بازار از قدیماالیام ،در
مورد اهمیت تبلیغات ،جملهای را به
انگلیسیها نسبت میدهند ،با این
مضمون« :نود درصد صرف تبلیغكن ،ده
درصد هزینهی تولیدكاالكنیكافیه»!...
با این اعتقاد ،انتساب آن به كشوری كه
در دنیا سلطان كار رسانهای به حساب
میآید ،مردم با آگاهی تمام به نقش و
اهمیت تبلیغ مهر تایید میزنند.
طی سالهای قبل و بعد از انقالب،
مدیران بخشهای روابط عمومی
سازمانهای دولتی و خصوصی با دخیل
بستن به این جمله ،بودجههای كالنی
را برای تبلیغ تشكیالت خود در اختیار
داشتهاند اما این بودجهها را چگونه خرج
كردهاند ،خدا میداند!
توچندسالیكهامرالهفرهادی
طیبیس 
را میشناسم ،تا قبل از راهاندازی «مدرسهی
ویژه» كه او فراغتش بیشتر بود و من
دلودماغ بهتری داشتم ،در تمامی دیدارها
ت و شنودهای تلفنیمان همیشه به
یاگف 
اینجا میرسیدیمكه :اگر ...اگر با ذهنیتی
علمی و حسابشده به مقولهی تبلیغ
نگاه میكردیم ،اوضاعمان در بخشهای
تجاری ،پولی ،اقتصادی و فرهنگی ب ه

این شكلی امراله همه چیز را علمی و
كارشده میدید و در ناخودآگاهش از اینكه
تشكیالت تبلیغاتی سرزمین ما كار
علمی و آكادمیك نمیكند ،رنج میبرد.
هرگز تالشهای مثالزدنی او را در دوره ی
شكلگیری انجمن بینالمللی تبلیغات
ش و خروشهایش را برای
) (IAAو جو 
جذب رسانهها و شركتهای تبلیغاتی و
عضویت در این تشكیالت جهانیكه خود
ن جانب نیز در دورههای اولیه به اصرار
ای 
او عضوش بودم ،فراموش نمیكنم.
حاال كه مجموعهی این بدهبستانهای
كالمیام با او را طی تمامی این سالها
مرور میكنم ،به نظرم میرسد كه
هستهی اولیهی شكلگیری «مدرسهی
ویژه» در تمامی این سالها در ذهنش بود
تا باالخره این نهال به بار نشست است.
ت و چند سالش را به یاد دارم.
من بیس 
دوستان قدیمیتر او ممكن است این شور
و شوق را به سالهای قدیمیتر هم امتداد
دهند و خانوادهاش به دوران نوجوانی و
جوانیاش.
هرچه هست حاال چند سالی است
شاهدیم كه این نهال با همان عشق به بار
نشسته و بارور شده است...

کسرا یوسفی

اینگفت وگوی پنجساله...
اولین دوره ای که در ویژه درس دادم را
هیچ وقت فراموش نمی کنم ،چرا که
بیشتر هنر جویان آن دوره حاال دوستان
دور و نزدیک من شده اند .بعضی از
آنها در کشورهای دیگر مشغول کار یا
تحصیل هستند و دیگران برنده جوایز
هنری قابل توجهی شدهاند .چندتا از آنها
از ایران و کشورهای دیگر در پروژههای
بسیار جدی با من همکاری حرفهای
دارند و دیگرانی هم هستند که تنها
دلیل این که نتوانستیم با هم کار کنیم،
این است که فرصت آن پیش نیامده.
در این میان دوستانی بودهاند که از
شهرهایی دیگر به کالسهای من آمدهاند.
در میان آنها مهندسان نرم افزاری بودند
که دوست داشتند به بخش هنری کار
خود و یا شاید بخش هنرمند شخصیت
خود بیشتر نزدیک شوند و هنرمندان
باهوشی بوده اند که که کنجکاوی
بیپایانشان ،آنها را به مسیر رمزگشایی
در اقلیم عقل کشانده بود.
دوستان هنرمندم من را آدم عجیب و
غریبی می دانند که با کامپیوترها زندگی
میکند و دوستان دانشمندم از سوی
دیگر من را هنرمندی میدانند که معلوم
نیست چرا میخواهد برنامهنویسیکند.
دستبرقضا چنین آدمی برای کسانی که
میخواهند از یکی از این دو اقلیم عقل
و عشق به دیگری سفر کنند آدم ایده آلی
میشود .این چیزی بود که من در «ویژه»
کشف کردم ،یا «ویژه» در من کشف کرد .به
عقیدهی من «ویژه» صرفا یک آموزشگاه
نیست .به درستی نام مدرسه برای آن
نام مناسبتری است .من از «مدرسهی
ویژه» متشکرم که این فرصت را به من داد
و همین طور از همکالسیهای این چند
سال ،که اینهمه از آنها آموختم .چرا که
نباید فراموش کرد که این من هستم که
برای یاد گیری از آنها به کالس میآیم.

با این همه از تمام زحمات شما بسیار
متشكرم و در آیندهیكاری خود،كالسهای
ویژه برای من جایگاهی به یادماندنی
خواهد داشت.

زهره بیگی
دلیل اصلی شركت من درکالسهای ویژه
حضور جناب آقای مجیدعباسی بهعنوان
استاد اینكالس بود .به ویژه تا آن زمان درس
پوستر را در دانشگاه نگذرانیده بودم و
مشتاق بودم تا با اصول و روش جدید و خالق
طراحیپوسترآشناشوم.کههمینطورهم
شد.ازآقایمجیدعباسیبهجهتراهنمایی
هایشان و مسئوالن مدرسه ویژه به جهت
فراهمكردن این فرصت تشكر میكنم.

تیام تقوی
قبل از شروع دورهی یكسالهی تبلیغات
و بازاریابی در «مدرسهی ویژه» ،من نزدیك
به سه سال به صورت نیمه وقت در آژانس
تبلیغاتی تیراژه فیلم كار میكردم و
كموبیش با یكسری از تعاریف و روند كار
تبلیغات آشنا بودم .تیراژه فیلم در چند
سال اخیر در حال گذار از روش سنتی
تبلیغات به روش علمی ،به روز و كارآمد
به سر میبرد .این بهترین فرصت برای
من بود تا با حضور در اینكالسها بتوانم
به محفوظات ذهنی خود سر و سامان
بدهم و با بسیاری از مفاهیم جدید هم
آشنا شدم و بهترین اثر كالسهای ویژه در
من ،مصممتر شدن در ادامهی این رشته
به عنوان شغل و پیشهام در آینده بود.
من بر این باورم كه هر كس درحد توان و
اشتیاق خود میتواند از هر دورهی آموزشی
استفاده كند و شاید اگر این اشتیاق در
همهی شاگردان به حد مطلوبی بود،
میزان بازدهیكالسها میتوانست بسیار
باالتر از آن چیزیكه در دورهی اول به چشم
آمد ،باشد .آشناشدن با مفهوم كار گروهی
برای بسیاری افراد امری دشوار مینمود و
این مسئله روند كار را با مشكالت زیادی
همراهكرد.

ستاره حسینی
کارگاه «رودخانه و شهر» ،کارگاهی
عملی شامل  3بخش پوستر ,فیلم
و عکس بود که در زمستان سال
 1388در مدرسه ویژه برگزار شد.
طرحبرپائیاینکارگاه ،براساسمسابقهای
که در سال  2010درکشور فرانسه و به همین
نام برگزار میشد ،داده شدکه امکان شرکت
در این مسابقه را برای کلیه هنرمندان،
دانشجویان و اساتید ،میسر ساخته بود.
آقای مجید عباسی ،سرپرستی کارگاه
طراحی پوستر «رودخانه و شهر» را عهده
دار شدند و بهترین و پربارترین تجربه
کارگاهی را به دانشجویان خود ارائهکردند.
بطوری که تمامی شرکت کنندگان در
کارگاه فوق نکتههایگفته شده و باارزش
آقای عباسی در حیطه پوستر ،که حاصل
سال ها تالش و تجربه ایشان بود را به
دانسته هایکاری و تجربه هایشان اضافه
کرده و با رضایتی کامل از شرکت در این
کارگاه ،آثار خود را برای ارائه به مسابقه
«رودخانه و شهر»  2010فرانسه فرستادند.
من نیز یکی از بهترین تجارب کاری خود
را در حیطه طراحی پوستر در این کارگاه
بدست آوردم و الزم است در اینجا احترام
و تشکر خود را از مدرسه ویژه که امکان
برگزاری چنین کارگاه های ارزشمندی
  
رافراهمساختهاست ،اعالمنمایم..

سحر دئیری
نمیدانم تو را باد آورد یا باران؟
تو را زمین زاد یا آسمان؟
هر چه که بود ویژه نامت شد و کارت!
اما یک چیز را می دانم
امراله فرهادی بـزرگت کـرد و بــه
پنجسالگی رساندت.
چه خبر از پنجسالگیات؟ خوب بودی
تا به امروزت؟
سخت بودی تا به دیروزت؟ رشد خواهی
کرد تا به فردایت؟
سال های عجیبی را پشت سر گذاشتی
تا به اکنونت؟
تو باالخره متولد شدی .البته هر سال
فقط یک بار ...تولدت مبارک

نوفل دهدشتی
آغاز راهکجاست؟ فیلم سینمایی ای دیدم
که درآن انسانها در کپسولهایی زندانی
بودند .آنها در دنیای رویا وخیال زندگی
میکردند.
در گذشته ،دور حاشیهی کتابهای
درسیام پر بود از اشکال مختلف که
اگر یکی پس از دیگری دیده میشدند،
نوعی حرکت را تداعی میکرد و این را در
یک برنامهی تلویزیونی دیده بودم .شاید
همانجا آغاز راه بود اما رها شد ،سالها
گذشت تا بار دیگر مصمم شدم رویاهایم
را دنبال کنم .من به کمک احتیاج داشتم
به یک دوست ،ذهنم را غبار گرفته بود و
دیدن واضحات برایم ممکن نبود.
«مدرسهی ویژه» با من دوستانه دست داد
و به آرامی با هم عبور کردیم .راه برای من
تاریک بود ،ولی دوست من خوب میدید.
حال اینجاییم ،یک سال بعد و من در آغاز
راه هستم .من میروم و «مدرسهی ویژه»
همینجامیماندتامسیررابهگمگشتهای
دیگرنشاندهد.صمیمانهمتشکرم.

ساناز سلطانی

حوالی مدرسه ی ما
حدودا یک سال و نیم پیش وقتی که
داشتم یک تصمیم بزرگ برای زندگیام
میگرفتم ،به صورت خیلی اتفاقی از طریق
دوستانم با مدرسه ویژه آشنا شدم.
این آشنایی یکی از ویژهترین اتفاقات
زندگی شخصی من بود چرا که باعث به
وجود آمدن تغییر بزرگی در روند فکری
و شخصیتی من شد.

مدرسهی من ،ویژه ،با تمام مدرسههای
این شهر تفاوت داشت و همین تفاوت باعث
حضور آرامشیعجیب در من میشد.
به واسطهی مدرسهی ویژه و برنامههایی
که برای ما تدارک داده میشد و ما در جریان
آن قرار میگرفتیم ،با هنرمندان و اساتید
به نام و بزرگی آشنا شدیم و توانستیم با
ایشان ارتباطی نزدیک و دوستانه برقرار
کنیم ،چراکه در جریانکالس ها و جلسات
متعددی که با هم داشتیم اساتید ،به
جز مشق گرافیک ،به ما درس زندگی
می دادند و با تلنگر زدن به کوچکترین
و حتی ریزترین احساسات و استعدادهای
ما ،تغییر و تحولی بزرگ را در افکار ما به
وجود میآوردند و همین تغییر باعث به
وجود آمدن شور و وجدی خاص برای پیاده
کردن ایدههایمان در ما میشد.
ویژه خود به تنهایی یک تجربهی بزرگ
بود و از سوی دیگر زمینههایی ارزشمند
در جهت رشد در بستر فرهنگ و هنر را
فراهم مینمود .تجربهای برای کنار هم
قرار گرفتن و تالش....
تالشبرایهرچهبهتربودنوبهترشدن.....
و اکنون مدرسهی ویژه بعد از گذشت
 5سال با تجربهها و برنامههای جدید و
زحمات قابل ستایش اعضا و همکاران
این مجموعه ،در جهت هر چه بهتر
شدن خویش تالش میکند.
تالش برای رسیدن به رضایت ،رضایتی
متقابل بین مدرسه و هنرجویان.....
تالش و رضایتی که شاید هیچ نهایتی
نداشته باشد.....

شهرام سیف هاشمی
من شهرام سیف هاشمی ،مشاور و
برنامهریز ارتباطات تبلیغات هستم.
(البته به لطف ویژه)
قبل از اینكه خودم رو كامل معرفی
كنم ،باید بگم که من میدونم این
نوشته ،یه كار تبلیغاتیه ،اما مطمئن
باشید این متن از صمیم قلب و با تمام

انرژی مثبتی كه در من بوجود اومده داره
نوشته میشه.
ویژه! (یعنی مدرسهی من) ،هربار كه به
اونجافكرمیكنم(خیلیوقتهاناخوداگاه
یادش میافتم) تنها به بهترینهایی كه
نصیبم كرد فكر میكنم .همیشه به
همه میگم :اگه مبلغ اون دوره ده برابر هم
بود میارزید (البته به نظر من).
دو سال پیش :داشتم كارم رو میكردم.
به اصطالح خودم داشتم با انجام
كارهای صرفا خوشگل و بزك كرده (من
گرافیستم و عضو انجمن طراحان
گرافیك ایران) ،به جامعهی تجاری خدمت
میكردم .همیشه از دیدن بعضیكارهای
تبلیغاتی برندهای بزرگ و كوچیك
(معنی درست این لغت رو مدیون نژده
هوانسیان هستم) شوكه میشدم و لجم
در می اومد كه چرا اغلب كارهایی كه تو
این مملكت انجام می شه ،بی رمق و بی
رونق هستند و چرا تو این كشور كمتر
كار اثرگذاری میشه؟ چرا كمتر كاری رو
یادم میآد كه برام مهم بوده باشه و منجر
به اتفاقی برام شده باشه!؟
فكر میكردم چون بهترین و بزرگترین
مدركم دیپلمه ،تو مصاحبه رد بشم.
آقای فرهادی (موسس و هویت ویژه) و یلدا
صدری (یه آدم جدی و کاربلد) مصاحبه
سختی رو با من داشتند (هیچ وقت یادم
نمیره) راستش رو بخوای زبان انگلیسیم
هم خوب نبود .با هزار قسم و ریش گرو
گذاشتن قبول شدم .باورتون نمیشه
شیرینترین لحظههای عمرم تو این
مدرسه (آنقدر حال میكنمكه اینجا ،ادعای
كانون و مركز و اسمهای رنگارنگ جعلی
رو نداره و فقط یه مدرسهی حرفهایه) رقم
خورد .هر شنبه و دوشنبه با هیجانیكه
از (از اول صبح داشتم) كالسها و اتمسفر
این ویژهی ویژه داشتم ،سعی میكردم
باخودم كارها و تكالیف هفته رو بطور
كامل و دقیق ببرم اونجا .میدونید من
مثل بقیه نه مدرك درست و حسابی
داشتم و نه از جای خوبی به مدرسه
پیشنهاد میشدم .من فقط میخواستم
تو این كار (ارتباطات و تبلیغات) حرفهای
بشم .میخواستم ته داستان رو دربیارم.
میخواستم با بهترینهای تبلیغات
(معلمهام همهشون تو همون حوزهای كه
درسش رو میدادن مشغولكار بودن) آشنا
بشم .دوست داشتم بدونم اونها چی كار
میكنن؟ تازه فكر میكردم یه روزی بتونم
كارهاشونرودرستوحسابیتحلیلكنم!
روزها داشت به سرعت سپری میشد.

زندگیم شده بود ویژه  .درامدم نصف شد
ولی حیفم میاومد كالسها رو رها كنم.
لحظههای اونجا بودن درسهایی به من
دادنكه تا آخر عمر میتونم باهاشون مثل
یه خیاط برش حرفهای بزنم و مثل یه
مهندس ،نقشهی دقیقی از یه ساختمون
بكشم و یادم هم نرهكه تو این راه ،ارتباط با
بهترینها و اتصال بهشون برای یادگیری
رو از دست ندم.
پیام بهتاش اصول تبلیغات و نوشتن
خالقانه روگفت .لغت هایكاربردی این زبان
بینالمللیتبلیغاتروباحوصلهشرحداد.
علی قدس خط كشی درستی از
ماركتینگ تو ذهنم درست كرد .یه
جملهاش رو هیچ وقت یادم نمیره:
هر چیـز خوشگلی نمیفـروشه ،كـار
اصولی (ارتباطی و تبلیغاتی) میفروشه.
اگه بهتون بگم چقدر تو كارهام دارم
تحقیق میكنم شاید باورتون نشه .اینو
مدیون آقای دكتر احسان و سركار خانم
پروشانی هستم .كالسهای پر و پیمونی
رو باهاشون داشتم .اگه یه جایی هم سر
كالس خسته شدم ،میذارم به حساب
پـــر محتــوا و پر حجم بودن مطالب.
خانم اسفرجانی عزیز و همکارانشون،
كمپین رو گفتن .با لطف بسیار زیاد،
كارهایواقعیگذشتهشونرونشوندادند.
آقای فرهادی (استاد مسلم تبلیغات)
با تعریف اونهمه تجربههای ارزشمند
با مشتریانشون ،هومن مرتضوی كه
خودش تبلیغ یه تبلیغاتچیه ،مهرداد
محمدزاده (یكی از ریزبینترین و
تیزبینترین و باهوشترین و خوشدست
ترینهای دیزاین) ،با هم آش دیزاین رو
پختند و اتفاقاكارتمیزی هم از آب در اومد،
ماحصلش برام چی شد؟ تجربههای كم
نظیر كاری استاد فرهادی ،انتقادهای بی
نقص و دقیق مرتضوی دركارهام و آرزو
كردن شبیه آقای هومن شدن ،یادگیری
اصول دیزاین و مفاهیم اصلی این كار و

جزییاتی كه امكان نداشت تو كار دستم
بیاد ولی مهرداد گوشزد كرد.
برند یا بهتر بگم برند هوانسیان!
این مرد یه حرفهای تمام عیار تو كارشه.
جملههای دقیق ،اسالیـدهای تــر و
تمیز ،مباحث كامل و گویا ،از بارزترین
خصوصیاتش بود.
ممكن نبود سوالی از رسانه بپرسم و
جواب درست و درمونی از صفا صیرفی
نگیرم .یه آدم كه داره دقیقا تو این حوزه
كار میكنه .نبض بازار رسانه تو دستشه
و به همین دلیل میتونه تو تدریس
رسانه ،واو جا نندازه .تو درس دادن
خسیسی نكرد .كار به جایی رسید كه تو
دفتركارش جلسهی رفع اشكالگذاشت.
آرش وفاداری ،از معدود كار درست های
روابط عمومی ،یه آدم به روز .حرفهای نو،
نگرش نو و ابزار نو ،از روابط عمومی یه
گوهر ارزشمند ارتباطی ساخت.
افشین آشتی بزرگ مرد تبلیغات.
كاشكی همهی سال ایران بود .یكی از
برنامهریزهای این دوره .وقتی فكر میكنم
می بینم این همه قوانین و برنامه و قرار و
مدار حرفهای از یه فكر با ثبات و هدفمند
میآد كه حتما متعلق به افشین آشتی
هست .دوست نداره بهش بگم استاد.
میگه :من نهایتا یه معلمم .ولی من
همچنان میگم استاد چون اون از نایاب
ترین گنجینههای تبلیغاتی این كشور
هستش .اگه بگم مریدش هستم اغراق
نمیكنم .این یه واقعیته .انقدر لغت و
معنی یادم داده كه هر لحظه ممنونشم.
میگه :فرهنگ و فرهنگ سازی برای فقط
یه كار ارتباطی كوچیك ،لقمهی بزرگ تر
از دهنه .میگه :جایگاه سازی رو باید تر و
تمیز یاد بگیرم .میگه :توكار تحقیقاتی
وارد مباحث نظری نشم .این نتایج تحقیق
از مخاطب هستكهكمك میكنه .میگه:
«تجربه» كلمهای كه آنقدر تو تبلیغات
استفاده شده دیگه كاربرد نداره .آنقدر
گفته و بازم میگه كه هرجا برسم میگم:
این مرد ،مرد بزرگیه.
خیلی معلمها و آدمهای ریز و درشت تو
ویژه بودند كه اجازه دادند ازشون یه چیزی
یاد بگیرم( .ممنون همهی معلمهام)
آنقدر كارها تو ویژه برام واقعی و جدی
بود كه تصمیم گرفتم تا میتونم سبدم
رو بزرگ تر بردارم .دوتا دوتا كار تحویل
میدادم و همزمان با دو گروه مشغول
انجام تكالیف بودم .میخواستم بیشتر
بدست بیارم .آنقدر توكار و زندگیم دیدگاه

پیدا كردم كه نمیتونم تو چند جمله
بگم و بنویسم .من توان نوشتن پیدا
كردم .میتونم كاری رو كه تو مدرسههای
اجباری گذشتهام ،كلیشهای و سخت بود
رو به راحتی انجام بدم .میتونم پیشرفتم
رو حس كنم .این پیشرفت رو مدیون این
مدرسه قوی هستم( .بازم ممنون از آقای
فرهادی .آدمی كه همهی خوبها رو دور
هم جمع كرده و سختیها و غرغرهای
امثال من رو به جون میخره) برای من
االن موضوع فرق كرده ،هركاری یه پروژهی
حرفهای تعریف میشه .دیگه از كاه كوه
میسازم .از هر مطلبی استفاده میكنم.
به مشتریم احترام بیشتر میذارم.
مخاطبای كارش رو تعریف میكنم.
دیگه راهحلهای اولم نمیشه آخری!
توكارم دارم سعی میکنم طرح قابل فروش
ارائه بدم و درضمن پاشمبایستم .توانایی
حرف زدن پیدا كردم .آنقدر كه بتونم تو یه
برنامهی زندهی تلویزیونی برای مخاطب
از ارتباطات و تبلیغات و شنیدههام و
حسهام حرف بزنم .آنقدر كه منم بتونم
باری رو از دوش اون مشتریهای مظلوم
و بی صدا بردارم .دوست دارم كمك كنم.
به مردم .به جامعه .به باال بردن سطح
انتظاراتشون .به سلیقه سازی.
همه و همه رو مدیون ویژه و آدمهاش
و معلمهاش و محصلهاش هستم.
من همیشه به ویژه مینازم .جایی
كه همیشه دوست داشتم تو یادگیری
شاگرد اولش باشم.

طیبه شریف پور
امروز بر کسی پوشیده نیست که در
حوزهی هنر پیچیدگی و قواعد و قوانینی
هستآنچهبایدیکدانشجویهنربیاموزدو
دریافتکنداتفاقنمیافتدودرنهایتعموما
فارغ التحصیالن در اجرا و عمل ضعیف
هستند.درخصوصخودمفقطدردانشگاهها
کهتحصیالتمرادریکرشتهغیرهنریطی
نمودم ،همیشه بهگرافیکعالقهمند بودم
و درکنارکارم بسیاری ازکالسهای پراکنده
هنری راگذراندم اما متاسفانه چیز زیادی به
من نداد .در«مدرسهی ویژه» اما ،یک دورهی
یکساله مقدماتی گرافیک را گذراندم به
احساس خود باوری و اعتماد بهنفس درکار
رسیدم و امروز میدانم بر کدام بخش باید
تمرکز کنم.
در مدرسه ویژه هنرجو با داشتن
دانش متفاوت قدم به با آموزشهای

درست ،تمرین و تجربه و تحلیل کارهای
هنرجویان دیگر و با هدایت ،برنامهریزی
و نظارتی که از پیش توسط مدیریت
آموزشگاه و اساتید دلسوز دورهی طراحی
شده است ،فرد به آگاهی در حیطهی
مباحث هنری میرسد.
در اینجا (ویژه) کار هنرجویان در یک
مقایسه جمعی بررسی و هنرجو با
نگرشهای مثبت و منفی درباره کارش
مواجه میشود .ما در کنار آموزش درسی
آموختیم ،حضور دیگران را به خوبی
بپذیریم ،نکات مثبت آنان را ببینیم
و ضمن احترام به خود و دیگران و با
تحسین ،نکات مثبت را پیگیری نماییم.
در «ویژه» انتظار از هنرجو باالست و
هیچکس تماشاچی باقی نمیماند .حتی
تمرکز برکسانیکه خود راکنار میکشند
و کمتر تمرین میکنند بیشتر است.
خالصه باید گفت؛ بهصورت مثبت ذهن
فراگیر در تمام  24ساعت درگیر موضوع
میشود .ورودی به ذهن آنقدر تاثیرگذار
است که خروجی آن سبب تغییر نگرش
میشود و هنرجو را به تفکر وامیدارد تا با
آموختههای خود ،فکر خالق را به مرحلهی
عمل درآورد .تردیدی نیست که هر فرد
دارای افکار ،فرهنگ ،محیط و ویژگی خاص
شخصی است .در کالسهای ویژه درگیری
عمیقی در ذهن شما بهوجود میآید که
منجر به خلق اثر ویژهی شما میشود .باید
بگویم که در اینجا کار کپی ،نقد و خیلی
از راز و رمزهای پیچیده در حیطهی هنر
ایران و جهان با تعالیم اساتید مطرح
موسسه ،معنی میشود و هنرجو در پایان
دوره با روحیهای خوب و با اعتماد بهنفس
و شهامت میتواند در مورد آثار هنری
قضاوت کند و به یک رشد و هوش بصری
قابل توجه برسد.
در پایان از آقای فرهادی ،اساتید دلسوز
دورهها و تمامی همکاران خوب«مدرسهی
ویژه» صمیمانه تشکر میکنم.

خاتون شهبازی
اولینروزیکهدرهفتسالگیبهمدرسه
رفتم ،شوق بی حدی برای یادگیری و آشنایی
با دوستان جدید داشتم .اون روزها احساس
میکردم پا به دنیای جدیدی گذاشته ،طعم
تازهای را در زندگیام چشیده و راه تازهای
را برای کشف دنیا پیدا کردهام .مدتها بود
این احساس را دوباره تجربه نکرده بودم تا
به «مدرسهی ویژه» آمدم و دوباره بعد از
گذشت سالها شوق یادگیری و ارتباط با

معلم های خوب در من زنده شد و یکبار
دیگر مسیر زندگی من عوض شد.

کادر مدرسه با رفتاری دوستانه
همیشه همراه و راهنمای دانشجویان
هستند.

امیدوارم سالهای سال کالسهای تو
لبریز از دانشجویان مشتاقی باشد که
در راه بهتر شدن کارشان و آبادکردن
مملکتشان قدم برمیدارند.

محیط مدرسه شاد و صمیمی است.
گالری ویژه با نمایشگاههایی که از
کارهای منتخب دانشجویان و اساتید
داخلی و خارجی برپا می کند ،همیشه
در دسترس هنرجویان است .کارگاههای
آموزشی ،نشست ها و سخنرانیهای
رایگان که به دفعات در این مدرسه برگزار
می شوند بسیار مفید بوده و تحسین
برانگیز است.

مدرسهیخوبمتولدپنجسالگیاتمبارک

سعاده عجمی
دورهی مدیریت تبلیغات «مدرسهی
ویژه» ،دورهای بود که دنبالش بودم.
پوشش کامل بحث تبلیغات از ابتدای
تصمیمگیری ،روند اجرایی و در نهایت
اجرا ...نکتهی خیلی خوبش این بود که
با مباحث مختلف درگیر ،و وارد هرکدام
از این مراحل که میشدی تجربهای جدید
کسب میکردی .استادها ،تجربههای موفق
خودشان را با تو در میان میگذاشتند
و از جیکو پیک همهی مراحل کار
با خبر میشدی .فکر میکنم اگر
تصمیم میگرفتم که خودم تنهایی بروم
سراغشان ،یک سری از استادها را که اصال
دستم بهشان نمیرسید و اینطور واضح
و کامل ،دانش و تجربه ارزشمندشان را
به راحتی به دست نمیآوردم .دانشگاه
هم که تا دکترا بخوانی ،همانی است که
باید باشد ،نه آنی که باید بدانی و در آخر
بگویی آخی ،...آخرش دانستم!
خالصه اینکه ،کشف می کنی که
در دنیا به چه میگویند تبلیغات.
چندین ساعت تحقیق و آنالیز و بحث
و برنامهریزی و فکرکردن روی ایدههای
ظریف میخواهد تا آن شود که بیاید و
به دل من و تو بنشیند و باورش کنیم.
خبر دارم آنهایی که در این دوره شرکت
کردند ،بعد از آن یک سال ،چشمانشان
درخشانتر و بازتر شده ،و گوشههای
لبشان در هنگامکار بدونگرفتن شیفت
به اطراف کشیده میشود!...

مهدی علی بخشی
سال دوم دانشگاه بودم و تازه داشتم برای
کار حرفهای مشق میکردم .از همون اوایل
احساس میکردم یه خالء ،یه فاصلهی
ناشناخته بین من طراح ،کارفرما و
مصرفکننده وجود داره .اما مشکل این
بود که نمیفهمیدم این فاصله ناشی از
چیه و چطور میشه پرش کرد! خیلی
تالش کردم ،خیلی خوندم و در موردش
کنکاش کردم .نتایجی هم به دست آوردم
اما کامل نبود .تو همین زمانها بود که
بهواسطه دوسه تا نمایشگاه با «مدرسهی
ویژه» آشنا شدم و همینطور با کالس
مستقل«مدیریت تبلیغات» و استاد
اسفرجانی .کالس ،عنوان جذابی برای من
داشت .شرکت کردم تا شاید جواب سواالتم
رو پیدا کنم .خیلی چیزها یاد گرفتم تا
حدی هم به جواب سواالتم رسیدم ،ولی این
دوره عطش بیشتر دانستن رو به جون
من انداخت .باالخره سال  88موقعیتی
پیش اومد که بتونم توی دومین دورهی
یکسالهی«مدیریت تبلیغات» شرکت
کنم و باز هم یاد بگیرم و تجربهی واقعی
را در کنار مشتریان واقعی کسب کنم.
دیگه تقریبا به جواب سواالت گذشتهام
رسیده بودم اما حاال خیلی بیشتر
مشتاق بیشتر آموختن و تجربه کردام.
ِ
من همهی اینها رو بهواسطهی حضور
در یک مدرسهی کوچک اما با آدمهای
بسیار بزرگ به دست آوردم .امیدوارم
که نهال کوچک «ویژه» به رشد سریع
خودش ادامه بده و سال به سال پرثمرتر
از سال پیش باشه.
ویژهیعزیز جشن پنجسالگی ات مبارک.

سحر عشقی ثانی
مدرسه ویژه با شور و هیجان همیشگی
اش برای آموزش ،اولین مدرسه ای بود که
برای یادگیری آکادمیک طراحی گرافیک
انتخاب کردم و هیچ وقت تصمیم به
تغییر مدرسهام نگرفتم .چون این مدرسه
زیر نظر آقای فرهادی و اساتید بی نظیرش
به بهترین وجه اداره می شود.

از همه مهمتر ،مدیر مدرسه ویژه با
چهرهای گشاده و مهربان همیشه و همه
جا در کنار هنرجویان حضور دارند.
در جلسات معارفه و سخنرانیها و
نشستهای هنرجویان شرکت می کنند
تا پاسخگو بوده و راه حلی برا ی مشکالت
احتمالی بیابند.

فرنوش غضنفری
برای آمدن به مدرسه تردید داشتم! ولی
باالخره تصمیم را گرفتم .حس یادگرفتن
موضوعاتی جدید مرا به مدرسه ویژه
کشاند ،شاید بودن با جوانترها هم
انگیزهی خوبی بود! وقتی با مباحث
آشنا شدم ،تازه متوجه شدم مبالغی که
در سالهای گذشته برای تبلیغات خرج
کردیم ،چه بیهوده هدر رفته است!...

ای کاش همهی صاحبان سرمایه و
کارآفرینان با این مباحث آشنا شوند...
به دلیل این آرزو میخواهم تمام تالشم
را داشته باشم تا به همهی کسانی که
میشناسم کمک کنم تا با این مباحث
آشنا شوند...
در هر کار زیبایی ،قطعا گاهی لکههای
کوچک و نهچندان زیبا هم دیده میشود،
مثال در بعضی دروس ،استاد نتوانست
معلم خوبی باشد و انتقال مطالب زیاد
خوب نبود ...و از طرفی ویژه میتوانست
با داشتن ارتباطات عمیقتر و بهتر در
قلب بچهها بهتر جای گیرد ...با آرزوی
بهترینها برای بنیانگذاران و تمامی
دانشجویان قبلی و فعلی و بعدی این
مدرسه...

زهره غالمی
«ویژه» یک کانون است ،گرم و دوست
داشتنی.
با فضائی دوستانه و منحصر به فرد.
«ویژه» یک ایده خالق و ناب است ،برای
آموزش آدمهای ویژه .برایش توفیق آرزو
میکنم.

سپیده هنرمند
ویژه نقطه ی تمرکز بر رشته هنرهای
تجسمی است که بخش قابل توجهی از
نیازهای آموزشی این رشته را برآورده کرده
و در این رشته سهم غیر قابل انکاری دارد.
امروزدیگرویژهیکی ازضرورتهایآموزشی
ماست .تحقق تمام این اهداف تنها طی پنج
سال ،یک مدیریت آگاه وکارآزموده و استادانی
دلسوز را میطلبیدکه بر تمامی نیازهای
آموزشیعالقهمندان اشراف داشته باشد .در
حقیقتتجربهیمدرسهیویژه،یکبرخورد
حرفهایدررشتههنرهایتجسمیاست.

سینا فرهمند
امروز که کالس های دورهی دوم مدیریت
تبلیغات «مدرسهی ویژه» به روزهای
پایانی خود نزدیک میشود و میخواهم
چند جمله در وصف آن بنویسم به یاد
تصمیم تردیدآمیز خود برای ثبت نام
دوره میافتم .تردید من از این پیش فرض
برخاسته بود که بسیاری از مباحث
دوره برای من که دانش آموخته ()MBA
بوده و در حوزه ی ارتباطات بازاریابی
مشغول فعالیت بودهام ،تکراری بوده و
کاربرد چندانی نخواهد داشت! امروز
پس از گذراندن دورهی مذکور به این
نتیجه رسیدهام که دورهی مدیریت
تبلیغات «مدرسهی ویژه» چیزی فراتر
از کالس های آموزشی است .به نظر من
مهمترین ویژگی این دوره یکپارچگی و
هدفمند بودن آن است .بدین ترتیب که
با انجام پروژهه ای واقعی برای مشتریان
واقعی کلیه مطالب آموخته شده در
کالس های مختلف به هم پیوند خورده
و از دانش به علم میرسد .مهمترین
دستآورد من از دورهی مدیریت تبلیغات
هینهایی پروژهها بوده است،
جلسات ارای 
زیرا در این جلسات عملکرد پایانی
دانشآموختگان از منظر متخصصین
مجرب در حوزههای مختلف مورد نقد
قرار گرفته و ناگفتههای زیادی در این
جلسات مطرح میشود.

اساتید بزرگی مثل ساعد مشکی دیدگاه
گرافیکیاش تکانی خورده بود ،یاس و
پوسیدگی در فضای تبلیغاتی حاکم
هیچ پایان خوبی نبود .اما در آن روز خاص
قهوهاشکه تمام شد صبرش هم تمام شد و
به مذاکرات خیلی جدی و سرنوشت ساز با
خود تن داد « :مجبور نیستی چیزی راکه
دوست داری در بدترین فضای ممکن ادامه
بدهی و خرابش کنی .تبلیغات هرچند
هم که خوب باشد به درد این سالها در
این مملکت نمیخورد .مجبور نیستی
ذهنت را کنسرو کنی ...فیلمسازی را هم
به همین اندازه دوست داری و میتوانی
مستقل کار کنی! چرا فیلم نسازی؟ چرا
مستند نسازی؟ چرا انیمیشن نسازی؟
چرا  »...در جریان این مونولوگ ناامیدانه
یارعلی پورمقدم وارد کادر شد «سبا ،این
آگهی جدید مدرسه تونه .ببین»کاغذهای
دورههای مدرسه را روی میز گذاشت:
«دورهی یکسالهی پایه و اصول گرافیک،
دورهی یکسالهی تصویرسازی ،دورهی
یکساله فیلمسازی انیمیشن»« ،چی؟! یا
للعجب! یعنی قانون جذب به این سرعت
عمل میکند؟ چراکه نه؟
و چنین شد که سبا ل .م .به همت
«مدرسهی ویژه» دست مرهمی بر دل ریش
کمپانی پیکسارگذاشت و با اعالم حضور
خود در فضای انیمیشن نابغهای را به این
جهان تقدیمکرد!
ویژه دو بار زندگی مرا تکان داد و هر دو بار
فصلی تازه در زندگی من بازکرد .دوست دارم
«ویژه» جایگاهی مثل باهاوس پیدا کند و
بابتدوتولدیکهاینمدرسهبهمنعطاکرده
برایشهزارتولدآرزومیکنموباهمتیکهدر
یزادهکه امروز پدر آموزشی همهی
آن قشقای 
فرزندان ویژه است سراغ دارم ،صبح دولت این
مدرسه را پایدار میخواهم و میبینم.

سبا لعل محمدی

حسن مختاری

عصرهای تابستان برای سبا ل.م.
همیشه دلپذیرند حتی اگر خسته و
بیزار از فضایکار بهکافهی همیشگیاش
پناه ببرد .تاریخ زندگی سبا ل.م .به
تابستان  88رسیده بود ولی او بعد از دو
سال کار تبلیغاتی از فضای حاکم دفاتر و
شرکتهای تبلیغاتی واقعا فرسوده بود.
برای کسی که از تحصیل در دانشکدهی
زبان دانشگاه تهران انصراف داده بود تا
طراحی گرافیک بخواند و دوسال صرف
دوره دیدن و مطالعه کرده بود و به لطف
کالسهای ویژهی «مدرسهی ویژه» و شاگردی

مبدا :دروازه تهران« -تهران اسکانیا »1000
مقصــد :ترمینــال جنــوب  -متـرو-
«ایستگاه مصلی»
خیابان خرمشهر«-مدرسه ی ویژه».
هر چیزی که ویژه شده ،قطعا یک سر
وگردن از بقیه باالتره .وقتی مدرسهای ویژه
باشه؛ یعنی اینکه از بقیهی مدرسهها
باالتره ،خودش که ویژه است ،استاداش
ویژهان ،هنرجوهاش هم خیلی ویژه.

علی میرحسینی

ملیحه وفایی

شرکتدرکارگاهپوستررودخانهوشهردر
مدرسهیویژهوآشناییباآقایمجیدعباسی
برای من تجربه ی ویژه ای به حساب می آید.

گفتند خشکسالی است ،رودخانهها
خشک شدند ،باران کم میبارد ،آلودگی
روی شهر را پوشانده ،...گفتند این
مشکلی جهانی است و باید چارهای
اندیشیـد .راهنمائی ای ،راهـی ،نقشـی،
طرحی ،پوستری!...

این کارگاه با طرح و شرح مسأله در
نشستی با حضور آقایان مجید عباسی و
رضاعلوی آغاز شد و طی جلساتکارگاهی
بامطالعهوگفتگوپیرامونموضوع،بحث
درباره ی ایده ها ،اتودکردن ،بررسی طرحها
و نظرها ،رفع اشکاالت و در آخر اجرای نهایی
هر طرح بهکار خود ادامه داد.
نکاتی که در این فرآیند این کالسها در
ذهنم برجستهتر مانده؛ ادبیات دوستانه ی
آقای عباسی بود که باعث ایجاد یک ارتباط
صمیمانه بین استاد و هنرجویان میشد.
ذکرایننکتهنیزالزماستکهنگاهشخصی
استاد هرگز به هنرجو تحمیل نشد و
ایشان ضمن احترام به عقاید هنرجویان،
باصبوری و به شکلی منطقی و استداللی
ما را راهنمایی کرده و به نظر هنرجویان
دیگرهمبسیاراهمیتمیدادند.
اینتجربه،معیارهاییچونرسیدنبهیک
ایدهی شخصی ،یافتن زاویه دیدی متفاوت و
برخورد عمیق و مفهومی با موضوع را در
ذهن من نهادینهکرده است .با سپاس.

مانی مهرورز
سالها که می گذرد تو را وا میدارد که
در تاریخ ذهن خود ،درستی انتخابهای
خود را ورق بزنی.
و این آنچنان تو را فرا میگیردکه بیآنکه
بدانی ،زیستن را در تو چندان می کند تا
آنجا که تو خود تجربه دیگران بشوی!
مدرسه ویژه برای من تجربهای است که
هر بار ورق میزنمش لذت انتخاب درست
را برایم تازه می کند.
و آن هر زمان ،لقبی برایم دارد که مهم
نیست.
اما برایم مهم است لبخندهای دوستانی
که به یمن ویژه برایم ویژه شدند و ویژه
خواهند ماند.
و من دلباخته به انجام رساندن کارها
هستم اگر بوی پیپ و لبخند مهربانش
در راه پلههای ویژه بپیچد و زندگی و
دوستی را برایمان لی اوت کند.

مینا موهبتی
وقتیبهعقببرمیگردموسالهایی کهبا
ویژهگذشت را مرور میکنم ،میبینم لحظه
بهلحظهاشتجربهکشفویافتنتازههابود.
نتایجی کــه بــا حضــور در کارگاهها،
نشستهـا و نمایشگاههـای داخلـی و
خارجی ویـژه بـرای من بـه بار نشست.
شاید در هیچ فضای هنری آموزشی دیگر
با اینکیفیت ،برنامهریزی و صمیمت قابل
حصول نبود و نخواهد بود!...

راهنما آمد ،کنار هم جمع شدیم در
کالسی ویژه ،در ویژه به راهنمایی مجید
مشتاقان بیشتر
عباسی .جایی که
ِ
دانستن بیشتر تجربه کردن و بیشتر
دیدن ،بر چهره سفید میزهایی بزرگ
افکارشان را یک به یک میچیدند،
صحبت میکردند ،استدالل میآوردند،
راهنمایی میگرفتند و از رودخانه به
شهر میرسیدند.
این مسیر ،مسیری دستیافتنی به
نظر میرسید زیرا بارها و بارها این راه
را پیموده بودیم ولی این بار از شهر به
رودخانه رسیدن کار مشکلی بود.
آثار به فرانسه فرستاده شد و امروز
ما ماندیم با دنیایی فکر ،و نگاههای
مشتاقمان .رد پامان هم بر شهر ماند هم
رودخانه .و امروز به امید همین جمعها
به ویژه میرویم در نشستهایش شرکت
میکنیم واز دوستان سراغ میگیریم و به
پدیدآورنده اش خداقوت میگوییم.

طراحیهویتبصری
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مجبدعباسی
ت ها و سازم ا ن های بزرگ کوشش
شرک 
میکنند با فراهم نمودن سیستمی برای
یکپارچگیبصریشان،مخاطبینراجهت
درک هر چه بیشتر جایگاه ،خدمات یا
محصوالتشان خطاب قرار دهند .ایجاد این
سیستمپایدارومثبت،ارتباطتنگاتنگی
با عملکرد آن شرکت و نحوهی ارتباطش
با مخاطبین دارد .این سیستم را که
شخصیت منحصر بفرد یک شرکت،گروه
یا برند است« ،هویت بصری» مینامند
و ترکیبی است از اعتبار ،خوشنامی،
فرهنگ ،روش و ارزش ها .طراحی هویت
بصری ،این کیفیتها را ارائه میدهد و به
پیشرفت آنکمک میکند.
هویتبصریشاملسهعاملبسیارمهم
است که به طراحی و سازماندهی بصری،
ارتباط مدیریت و مخاطبین و رفتار و
شخصیت شرکت برمیگردد .پرداختن به
عامل اول در حیطهی تواناییهای طراحان
گرافیک است .آن را میتوان از اساسیترین
ابزار ارتباط بصری به شمار آوردکه ارتباط
شرکت ،گروه یا برند با مردم را همچنان
زنده نگه میدارد.
طراح گرافیک وظیفهی تنطیم تمامی
ی ای را دارد که شرکت ،گروه
عوامل بصر 
یا برند را در یک نگاه به شکلی بسیار
موثر به نمایش میگذارد .طراحی یک
هویت موفق باید چشم اندازی حرفهای
از حیطهی کاری شرکت ،گروه یا برند را
ارائه دهد .در عین حال تصویری ساده و
پویا که در ذهن ماندگاری بیشتری دارد را
ایجاد نماید و بتواند پیام سازمانی را با
قدرت هر چه بیشتر منتقل سازد.
طراحی هویت بصری ،یا هویت سازمانی
که گاهی طراحی سازمانی هم اطالق
میشود،تصویرجامعیکسازمان(شرکت،
گروه یا برند) است که از طراحی نشانه ـ
قلب هویت است ـ آغاز میشود .اولین
که ِ
هدف یک هویت بصری تقویت برندینگ
است که معرف شخصیت محصوالت

سازمان و یا خدمات آن است و معموال یک
سازمان با این نماد از بقیهی رقبا متمایز
میشود .این نماد در تمامی زمینههای
«تصویری ـ نوشتاری» توسعه یافته و
در عین حال از فلسفهی خاص شرکت
پیروی میکند .هماهنگ ساختن تایپ،
رنگ ،فرم ،هارمونی در ساختار گرافیک،
هویت تصویــری ماندگارتــری را برای
سازمان ایجاد میکند.
برندهایبرخیازسازمانهابرایبسیاری
از مصرف کنندگان شناخته شدهاند.
بسیاری در نقاط مختلف جهان ،نشانهی
کوکاکوال را سریعًا تشخیص میدهند،
نشانهیمرسدسبنزبهراحتیدرذهنشان
نقش میبندد و  ،...برای اینکه برندهای فوق
بیانگر هویت محصوالت آن هستند و این
در حالی استکه هویت نوشتاری آن نیز با
اهداف استراتژیک برند همخوانی دارد .این
شخصیت نوشتاریکه آن را ادبیات شرکت،
گروه یا برند مینامیم ،آن چیزی است که
در تمام خروجیهای رسمی شرکت توسط
رسانههایمختلفنشرمییابد.
طراحی هویت بصری پس از تثبیت
نشانه توسط طراح گرافیک تعریف و
مهم تعاریف
اجرا میشود .دو بخش
ِ
«استاندارهای اولیه» و «طراحی ابزارها»ی
آن است که براساس گستردگی و
محدودهی فعالیت شرکت ارائه میشود.

)1استانداردهای اولیهی هویت:
نشانه به عنوان عنصر اولیه بصری
( نشانه ،نشانه و نشانه نوشته ،نشانه و
شعار ،نحوهی رنگی و تک رنگ)
موارد استفاده (فضای خالی ،اندازه های
استاندارد و حداقل بایدها و نبایدها)
رنگ (استانداردهای چهار رنگ ،تک
رنگ ،صفحهی نمایشگر ،وب)
تایپ (خانوادهی فارسی و التین و نحوهی
استفاده آنان)

 )2ابــزارهای هویت:
اوراق سازمانی :سرکاغذ،کارت ویزیت،
پاکتهای مختلف پستی ،یادداشتهای
رومیــزی ،بــرگهی «بـا تقدیم احترام»،
فولدر پوشــههای اداری ،فــرمهای اداری،
صورتحساب و...
ابزار الکترونیک :وب سایت به عنوان
اصلیتـرین ابزار ارتباط الکترونیکی،
الگوهای پست الکترونیکی و امضای آن،
بنرهای تبلیغاتی مختلف ،خبرنامههای
الکترونیکی و...
موارد تبلیغی و ترویجی :آگهیهای
رسانههای گوناگون چاپی مانند روزنامه
و مجله ،بیـل بــوردها و تــابلوهای
تبلیغـاتـی ،سـر در مغـازههـا ،پـرچمهـا،
خودروها ،آگهیهای تلویزیونی و رادیویی،
کاتالوگها ،بروشورها ،لیف لتها و...
موارداطالعرسانی:طراحیهایاطالعاتی
اعم از تابلوهای راهنما ،سیستم عالئم،
پیکتوگرا م ها و...
ترسیم این افق یعنی هویت بصری ،از
دو جهت هم برای سازمان سفارش دهنده
و هم برای طراح و یا گروه طراحی آن حائز
اهمیت است .این بدین معنی است که
سازمان از گستردگی عوامل بصری اش
آگاه میگردد ،و از یک برنامه ریزی منسجم
بصری برای ارتبـاط بـا مخاطبینش
برخوردار میشود و طراح نیزکه استراتژی
طراحیاش را از «الف تا ی» ترسیم میکند،
از فرآینـد طراحی در همهی بخشها
مطلع بوده وکل پروژه را به طور هماهنگ
ی رساند.
و سیستماتیک به سرانجام م 
ارائهی دورهی طراحی هویت سازمانی
در مدرسهی ارتباطات بصــری ویـژه،
نتایج بسیار موفقی را برای مدرسه ،به
ارمغان آورده است .هنرجویان در دو دورهی
مستقل ناپیوسته و به شکل
آموزشی
ِ
پروژههای کارگاهی فشرده در طول دو ترم
آموزش می بینند .مدرسهی ویـژه ،همهی
دوستداران طراحی ارتباطات بصری اعم
از مدیران ،طراحان و دانشجویان را به
ی کند.
مرور این پروژهها دعوت م 

طراحی بصری اطالعات
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طراحی بصری اطالعات اگر چه از
دیرباز از مهمترین کاربردهای طراحی
گرافیک بوده است ،اما به شکل رسمی
از اواخر دههی میالدی به عنوان یکی از
زمینههای اصلی طراحی ،انتقال و اثر
بخشی اطالعات را توسعه داده است.
رشد تکنولوژی ارتباطات و رسانههای
گوناگون در دهههای اخیر در توسعهی
اطالعات بصری بسیارمؤثر بوده است.
این شاخه از طراحی گرافیک ،بر
نمایش و انتقال مؤثر اطالعات و دادهها،
فراتر از جذابیت و بیان هنرمندانهی
آنها تأکید دارد .فرایند طراحی اطالع
رسان شامل خلق ساختار بصری مناسب
برای مجموعهای از اطالعات ،و نمایش
آن به صورت پیامی قابل دریافت برای
مخاطبانی معین است .هدف از ارائهی
آن در دورهی پیشرفتهی طراحی گرافیک،
آموزش توانایی و مهارتهای ارائهی بصری
اطالعات به شیوه ای است که مخاطبان
بتوانند آن را بــه موقع دریـابند و در
صورت لزوم به شکل مؤثر و مطلوبی از
آن استفاده کنند.
طراحی لوگو ،مونوگرام ،پیکتوگرام،
تابلوهای اطالع رسان ،عالئم راهنمای
مسیرها ،دیاگرامها و ارجاعات مختلف
بصری ،از تولیداتگوناگون طراحی بصری

مريم كهوند

اطالعات به شمار میروند .هنرجویان از
خالل آموزشهای مربوطه و با استفاده از
عناصر بصری طراحی و نوشتار ،توانایی
مناسبی برای تنظیم و طراحی ساختار،
شفـاف سـاختن پیـام ،تولیـد پیش
طرحهایی متناسب با نیـاز کاربران و
قابل دسترس نمودن آن ،کسب میکنند.
طراحی گرافیک اطالعات پروسهای چند
رشتهای است و به همین جهت طیف
وسیعی از صالحیتها و تخصصهای
طراحانه را میطلبد که به ندرت همهی
آنها به شکل فردی قابل تحقق است و
طراحان اغلب مایلند پروژههای مربوطه
را به صورت گروهی و تیمی اداره کنند.
مهارتهای مختلفی از قبیل طراحی
نشانه و لوگو ،تایپوگرافی و طراحی
حروف ،آشنایی نسبی با انواع رسانه و
درک آن ،آشنایی مقدماتی با نرمافزارهای
وب و چند رسانهای از جمله ضروری
ترین مبانی این زمینه از طراحی است.

«مقصدعالی»ما

افشینآشتی
تا آن جا که به یاد دارم فکر تاسیس
مدرسهای که ارتباطات و تبلیغات را
آموزش دهد اولین بار حدود ده سال پیش
در انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی
مطرح و به طور جدی پی گرفته شد.
چند سالی بود که صنعت تبلیغات
پس از پشت سر گذاشتن فراز و
نشیبهای زیاد ،جانی تازه گرفته بود
و بسیاری از اهالی حرفهای در انجمن
صنفی فعالیت میکردند و سخت در
تکاپوی سامان دادن به نظامهای مختلف
حرفه بودند .دور هم ،دورِ انجمنهای
صنفی و تشکیالت مدنی بود و دولت هم

باور بودند؛ انجمن که ارتقای کیفیت کار
تبلیغ را در اساسنامه دارد ،باید متولی
آموزش باشد .هیئت رئیسهی انجمن
هم استقبال کرد و همهی وزن و اعتبار
خود را پشت آن گذاشت و چند نفر را
مامور تهیهی طرح اولیهی آن کرد و گروه
کاری شکل گرفت و کار آغاز شد .بیست
کانون تبلیغاتی از میان اعضای انجمن
برای سرمایهگذاری پیشقدم شدند و هر
یک مبلغی را که آن موقع برای خودش
پولی بود به عنوان پیش پرداخت واریز
کردند و به فاصلهی کوتاهی تعدادی هم
در صف انتظار ایستادند .هیئت امنایی
پنج نفره از میان سرمایهگذاران انتخاب
شد که هستهی اصلیاش همان گروه کار
بود؛ حمید رضا رضایی ،مهدی یوسفی،
علی رضا صدر محمدی ،امراله فرهادی و
من ،اعضای آن بودیم.
سنگ کوچکی نبود و کارهای زیادی
باید انجام میشد ،یکی هم این که برای
راهاندازی کالسها نیاز به گرفتن مجوز یک
موسسهی آموزشی داشتیمکهکار یک روز و
دو روز نبود.

جدی حمایت میکرد ...حتی نمایندگان
ش نویس قانون
انجمن صنفی در تدوین پی 
تبلیغاتکه قرار بود به مجلس ارایه شود،
مشارکتداشتند.
از حق نگذریم آدمهای کاری ،باتجربه و
دلسوز میان اهالی حرفه کم نبودند ،اما
درس تبلیغات
کل صنعت ازکمبود افراد
ِ
خوانده و متخصص ،رنج می ُبرد و نیاز
به آموزش به شدت احساس میشد .آنها
که جدی به آموزش فکر میکردند بر این

چند وقتی بودکه امراله فرهادی امتیاز
یک موسسهی فرهنگی هنری را از وزارت
ارشاد گرفته بود .در یکی از جلسات،
او با سخاوت و گشاددستی (ایلياتی)
مخصوص خود اعالم کرد که حاضر است
امتیازش را بدون هیچ چشمداشتی به
مدرسه واگذار کند .آن روزها خیلیها
دنبال چنین امتیازی بودند !...کلی ارزش
داشت .روشن بود که این یک مورد چقدر
کار ما را جلو میانداخت و جای سوال یا
تردید نبود ،با این وجود خصوصی از او
پرسیدم ،تو که اینقدر برای گرفتن این
امتیاز دوندگی کردی و این و آن را دیدی،
چرا آن را میبخشی و او جواب داد؛ که
بسیار درگیر و خستهام و اين امتیاز
بالاستفاده مانده ،و چرا مدرسه که نیاز
دارد از آن بهره مند نشود!

آن روزها حاضر به کوتاه آمدن در مورد
آموزش نبودیم و موضوع برایمان یک
جورهایی ناموسی بود و برای مدرسه
آرزوهای بزرگ داشتیم و خیلی وسواس
به خرج میدادیم .خالصه طرح مدرسه،
ه ریزی
شاخ و برگ زیادی گرفت و کار برنام 
بسیار به درازا کشید .یکی از مسایلی
که سخت گرفتارمان کرده بود کمبود ،یا
نبود مدرس
بهتر است بگویم ،تقریبا
ِ
دارای تحصیالت عالی و درجههای
تخصصی در رشتهی ارتباطات بود و
اصلی ما این بود که در چنان
دغدغهی
ِ
شرایطی در چه اندازه و با چه دروسی
میشد شروع کرد ،زیرا که نمیتوانستیم
برای تدریس تئوری تنها بر نیروهای
موجود که اندوختههاشان به مدد سالها
کار و تجربه در صنعت به دست آمده
بود ،متکی باشیم .کمبود دیگر هم کتاب
و مواد کمک آموزشی بود.
دردسر ندهم ،آنقدر جلسه گذاشتیم
و وقت گذشت که زمان انتخابات هیئت
رئیسه انجمن صنفی فرارسید و هیئت
رئیسه وقت که برای دو دوره انجام وظیفه
کرده و انصافًا کارهایی اساسی و مهمی
انجام داده بود ،باید قانونًا کنار می رفت...
انتخابات انجام شد و گروه جدیدی به
عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند که
برخیشان به اقتضای تجربیاتی در جاهای
دیگر ،بهکارهای ضربتی و زودبازده اعتقاد
داشتند و بهزودی دورههای آموزشی
کوتاه توسط انجمن راه افتاد و حمایت از
مدرسهی تبلیغات هم تدریجا کم شد و
مدرسه به محاق رفت.
اما امتیاز موسسهی فرهنگی چون
هنوز مدرسهای ثبت نشده بود که به
آن واگذار شود ،به نوعی امن ماند .حتی
پیش پرداختها هم پس از مدتی ،با سود
بانکی ،به شرکتها برگردانده شد.
شنیدنی است که از آن ،بیست شرکت
برخی امروز وجود ندارند ،تعدادی به

اندازههای فعلی و به طور پیوسته را
ممکن ساخته ،بازگشت تعدادی جوان
تازه نفس با تحصیالتعالی در نظامهای
مختلف رشتهی ارتباطات از دانشگاههای
معتبر خارج به وطن است .نام آنان در
میان مدرسها و مسئولین دوره دیده
کنار دستاندرکاران
میشود .اینان در
ِ
قدیمیتــر حرفهمان که کادر نیرومند
آموزشـی ما را میســازند ،بزرگتـرین
سرمایهی دوره و آموزشگاهاند.

فعالیتهایدیگرپرداختندو باقی هنوز به
کار تبلیغات مشغولند.
چند سالی باید میگذشت تا باز کسی
کار آموزشی را داشته
حال و روحیه برای ِ
باشد و کالسی دایر شود .این شخص
امراله فرهادی بود که با فعال کردن امتیاز
موسسه فرهنگی ،به همراه تعدادی
از دوستان طراح گرافیک گرد آمدند ،تا
خواستهی زنده یاد مرتضی ممیز را
پاسخ دهند و مدرسهای برای آموزشهای
تکمیلی و تخصصی در ارتباطات
تصویری راه بیاندازند.
خاطره نگفتم چون در این مناسبتها
معمول است ،بلکه فکر میکنم خوب
است پیشینهی این کار جایی گفته شود.
اینکه امکان دسترسی به آموزش مستقل
قابل اعتنا در حرفهی ما امروز نتیجهی
تالشهای چند نفری است که همواره
آموزش و انتقال تجربه را الزمهی ادامهی
حیات و اساس توسعهی صنعت تبلیغات
دانسته اند.
اکنون پنج سال از آغاز فعالیت
«مدرسهی ویژه» میگذرد و به جانسختی
کم نظیری،کار پیشرفته است .آموزشگاه
البته با چیزی که آن سالها برای
مدرسهی تبلیغات در نظرمان بود تفاوت
ماهیتی دارد ،اما بههر روی بعضی
خدمات پشتیبانی ارتباطات و تبلیغات
در آن آموزش داده میشود .چند دورهی
کوتاه مدیریت بازاریابی و تبلیغات هم
در آموزشگاه تدریس شد ،تا این که اواخر
سال  ،86باز هوای راهاندازی دورهی جامع
مدیریت تبلیغات در سرها افتاد و این بار
شهرزاد اسفرجانی همکه دورهی تبلیغات
را درس میداد ،در برنامهریزی حاضر بود
که بدون او ممکن نبود ...اما آرزوهامان را
این دفعه در اندازهی واقعی و متناسب با
امکانات نگاه داشتیم.
اتفاق فرخندهای که برگزاری دوره در

ترجمه و انتشار تعدادی کتاب های
مرجع و مهم رشته ،به سفارش همکاران
در شرکتهای تبلیغاتی مانند سيته و
مبلغان ،هم بسیار ارزنده بوده است.
سرمایهی دیگر ما اعتماد کارفرمایان
تبلیغات به این دوره است؛ از مجموع 69
نفری که در دورهها نام نویسی کردهاند،
 26نفر از موسسات توليدی و تجاری
فرستاده شدهاند .همچنین همكاری
نزدیک با شرکتهایی مانند :فومـن
شیمی ،کالــه ،سهنان ...در پروژههای
دانشجویان بسیار کارساز بوده است.
دانشجوهایی که با منابع شخصی در
دوره شرکت کرده و آن را به پایان بردند
هم مایه امیدواری ما و ادامهی کارماناند.

امید است جذب حرفههای دیگر نشوند
یا به کشور دیگری کوچ نکنند ،زیرا
ی صنعت تبلیغاتاند که
سرمایهها 
آیندهی آن تنها به حضور افراد آموزش
دیده و متخصص بسته است.
دورهی سوم مدیریت ارتباطات و تبلیغات
به اعتقاد ما از نظر شکل و محتوا
اکنون به یک مدل کارآمد و دلخواه نزدیک
است ...و البته ضمن این که باز هم می
آموزیم و تجربیات را به کار میگیریم ،زمان
سنجش اعتبار و محک زدن آن با دوره
هاییکه در موسسات آموزش عالی معتبر
کشورهای دیگر برگزار میشود ،و نیز با
الگوهای بین المللی ِ موجود در صنعت
تبلیغات فرا میرسد .مشاوره و تبادل نظر
با متخصصان آموزش عالی به همین
منظور آغاز شده است.
امروز ذکر دایمی ما ،با اندک دستکاری
در غزل خواجه شیراز ،این است:
ما به آن مقصد عالی توانیم رسید.

مقدمه ای بر دوره ی مدیریت ارتباطات و تبلیغات
نژدههوانسیان
بدون شك یكی از موانع اصلی در راه
توسعه ی صنعت تبلیغاتكشوركمبود
یا نبود مراكز علمی ای است
كه بتوانند دانش و تجربههای حرفهای
روز جهان را با نگاه بومی به درون این
صنعت تزریق نمایند .در كشور ما افرادی
ً
معموال
كه واردعرصهی تبلیغات میشوند
فاقد تحصیالت آكادمیك در این حرفه
هستند و از تخصصهایگوناگون مرتبط
یا نامرتبطی همچون دیزاین(بویژه دیزاین
گرافیك) ،بازرگانی و حتی مهندسی وارد
این حرفه می شوند .لذا ،همواره بین دانش
و تجربیات تخصصی این افراد از یك سو ،و
نیازهای واقعی بازار تبلیغات از سوی دیگر،
شكاف قابل توجهی وجود دارد .وجود بیش
از  2000بنگاه اقتصادی ثبت شده در كشور
تحتعنوانكانون تبلیغاتگواه بارز هرج
و مرج موجود ناشی از این شكاف است .و
این در حالی است كه در بهترین شرایط،
كمتر از نیم درصد این بنگاهها می توان
مطابق با استانداردهای جهانی یک«آژانس
تبلیغاتی»نامید!
هدف اصلی از برنامه ریزی و برگزاری دورهی
پیوستهی مدیریت تبلیغات«ویژه» برطرف
كردن این شكاف علمی-تجربی است تا
بدینوسیلهبتوانبهشكلگیریوتوسعهی
صحیح صنعت تبلیغات در كشور كمك
کرد .البته پر واضح استكه آموزشگاهی در
ابعادویژهنمیتوانداینباربزرگمسئولیت
را خود به تنهایی به مقصد برساند .اما
سیاستگذاران دوره ،این راه پرمخاطره را با
این باور آغاز نمودندكه مهم آن استكه برای
اولین بار این مسئولیت را بهعهده بگیرند
وگام اول را بردارند.
مهمترین ویــژگی ایــن دوره حضور
مدرسانی است كه هر كدام نه تنها در
عرصهی تخصصی مورد بحثشان دارای
دانش علمی هستند ،بلكه در صنعت
تبلیغات كنونی كشور نیز به جایگاه

حرفهای رسیدهاند .این افراد ،با وجود
مشغله ی كاری فراوان ،حاضر شدهاند
بخشی از وقت حرفه ای باارزش خود را
به آموزش دانشجویان دوره و تشریك
تجربیاتشان با آنها اختصاص دهند.
به عبارت دیگر ،دانشجویان این دوره به
موازات مباحث نظری دانش تبلیغات،
با فوت و فن عملی و بومی حرفه ی
تبلیغات نیز آشنا می شوند .این امر
خود باعث شده است كه كالسهای این
دوره عمدتًا روحیه ای كارگاهی و كاربردی
به خود بگیرند.
همچنین ،یــكی از دستـاوردهــای
ارزشمند دیگر دوره ،كه به ویژه در كشور
ما امری بسیار نادر محسوب حاكم
بر آن است .عالوه بر مدرسان دوره كه
( )multi‐disciplinaryمیشود ،روحیهی
چند-تخصصی نماینده ی تخصص های
گوناگونی هستند ،دانشجویان دوره نیز از
عرصههایمتفاوتیبهآموزشگاهرویمیآورند؛
همانند تخصصهای هنری ،دیزاین،
مهندسی،بیزنسوحتیحسابداری.
مهرماه امسال سومین گروه این
دانشجویان ،دوره ی پیوستهی مدیریت
تبلیغات را آغاز نمودند .همچنان كه
پیش بینی میشد ،مسیر طی شده در
طی دو دورهی پیشین برای سیاستگذاران

و برگزاركنندگان دوره چندان هموار و
بیمخاطره نبود .اما ،از آنجاكه به مشكالت
و محدودیتهای شناسایی شده به عنوان
فرصتهایی برای بهینهسازی فرآیند
و محتوای دوره نگریسته شد ،میتوان
به جرأت گفت كه سیر تكاملی هر دوره
نسبت به دورهی قبلی ً
كامال مشهود و قابل
لمس است.
ما متعقدیم كه دورهی پیوستهی
مدیریت تبلیغات «ویژه» در طی زمان
محدودی كه از آغاز راهش گذشتهاست،
موفق شده است اثرات كیفی قابل
مالحظهای از خود بر جای بگذارد.
گواه این امر موفقیت افرادی است كه با
به پایان رساندن دوره ،با نگاهی نو به
عرصهی حرفه ای صنعت تبلیغات وارد
شده اند تا منشأ اثر مثبت باشند.
اما هنوز این ابتدای راهی است كه
«ویژه» آغازگر آن بوده است...

دوره یکساله
ختصیص مدیریت
ارتباطات و تبلیغات
تعریف دوره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوره مدیریت تبلیغات با هدف ایجاد یك
دوره آموزشی نظام مند در این صنعت و
برای دستیابی به اهداف زیر ،در پاییز 87
فعالیت خود را آغاز کرد.
ایجاد یك مرجع آموزشی سیستماتیك،
تكمیلی و تخصصی در حوزه ارتباطات
و تبلیغات و مدیریت آن در ایران ،بر پایه
دانش تئوریك و توان عملی -اجرایی
كمك به رشد و ارتقا صنعت
ارتباطات و تبلیغات در ایران با تربیت
متخصصین حرفهای و متفكر بر اساس
اصول و استاندارد های جهانی ایجاد
پایگاهی برای ارتباطات هدفمند میان
متخصصین پیشگام و جوان ایران در
حوزه های مختلف ارتباطات و تبلیغات

ساختار دوره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساختار دوره یکساله مدیریت تبلیغات
توسط شورای طرح و برنامه این دوره و
براساس مدل و الگوهای آموزشی انجمن
بین المللی تبلیغات ( )IAAطراحی و
برنامه ریزی شده است .این شورا در ابتدا
توسط امرا ...فرهادی ،شهرزاد اسفرجانی،
افشینآشتیودکترعلیرضاصدرمحمدی
تشکیلگردید نژده هوانسیان نیز در سال
 89به اینگروه پیوست.
دوره یكساله تخصصی مدیریت
تبلیغات با بیش از  200ساعت كالس و
كارگاه آموزشی در  4ترم  12عنوان درس
تخصصی و  10عنوانکالس وکارگاه عملی
تكمیلی برگزار میشود .برنامهریزی
منسجم و هدفمند این دوره به گونه ای
است كه یافتهها و موضوعات هر درس
پیش نیاز دروس بعدی و پروژهنهایی هر
درس زمینه ای برای انجام پروژه های بعدی
خواهد بود.

پس از ترم دوم ،برای تربیت حرفه ای
دانشجویان ،قضاوت پروژههای ارائه شده
با حضور مشتری و محصول واقعی
خواهد بود .بدین ترتیب دانشجویان
نه تنها با مباحث تخصصی و تئوریك
دروس آشنا می شوند بلكه فرصتی برای
برقراری ارتباط حرفه ای با مشتری واقعی
را نیز به دست آورده و مهارت های برقراری
ارتباط موثر را نیز خواهند آموخت.
در انتهای این دوره ،پس از برگزاری درس
ترم اول
دروس اصلی

مبانی و اصول بازاریابی
Principles of Marketing

مبانی و اصول تبلیغات
Principles of Advertising

تحقیقات كمی و كیفی بازار

«ارتباطاتمنسجمبازاریابی»،پروژهنهاییاین
دورهبصورت4جلسهكارگاهعملیباحضور
اساتید دوره ،فرصتی خواهد بود تا شركت
كنندگانتمامآموختههاییكسالهخودرادر
قالبیكپروژه IMCجمعبندیكنند.
گفتنی استكهكار تیمی و تفكر همه
جانبه و حرفه ای در طول دوره یكساله
از اصلیترین تمرین هایی است كه در
جهت حرفه ای شدن نیروهای متخصص
تبلیغاتی انجام می شود.

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

دروس اصلی

دروس اصلی

دروس اصلی

طراحیكمپین تبلیغاتی

روابط عمومی

Advertising Campaign
Planning

Public Relations

نوشتن خالقانه در تبلیغات

ارتباط سازی با برند و
هویت سازمانی

Creative Writing

دیزاین در تبلیغات

ارتباطات منسجم
بازاریابی
Integrated marketing
Communication
)(IMC
برنامه ریزی رسانه

Brand Communication
& Corporate Identity

Media Planning

دروس تكمیلی

دروس تكمیلی

Market Research (Quantitative
)& Qualitative

Design in Advertising

مطالعه رفتار مصرف كننده

آشنایی با رسانه ها

رسانه های نوین

Consumer Behavior Studies

Introduction to Media Studies

New Media

دروس تكمیلی

دروس تكمیلی

آشنایی با واژگان تخصصی
تبلیغات

نشانه شناسی

کارگاه عملی 1

تفكر استراتژیك

Introduction to Advertising
Terminologies

Semiotic

تکنیک ها و مهارت های ارائه

طوفان فکری

Skills of Presentation

Brain Storming

كار گروهی
Team Building

مقدمه ای بر استراتژی های
تبلیغاتی
Introduction to Advertising
Strategies

Strategic Thinking

کارگاه عملی 2

روابط عمومی در ایران
PR in Iran

کارگاه عملی 3

کارگاه عملی 4

اساتیددورهمدیریتتبلیغات:
تیم آموزشی دوره مدیریت تبلیغات
شامل اساتیدی از دو نسل میانی و جوان
هستند .تلفیق دانش به روز اساتید
جوان ما از دانشگاه های معتبر بین
المللی با اساتید برجسته و حرفهای
این صنعت ،با تجربه های بسیار و با
پشتوانه علمی و آكادمیك ،منجر به
تشكیل یك تیم پویا و فعال با دیدگاههای
متفاوت ولی در قالب یك تفكر منسجم
گردیده استكه در قالب یك واحد آموزشی
منسجم و سازمان یافته به تدریس
 12موضوع تخصصی اصلی در زمینه
تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات در این
دوره مشغول میباشند.
مدرسان اصلی این دوره عبارتند از:
شهرزاد اسفرجانی -افشین آشتی-
امراله فرهادی -نژده هوانسیان -پریسا
پروشانی -هومن مرتضوی -دکتر
منصور احسان -صفا صیرفی -علی
قدس -آرش وفاداری -پیام بهتاش -یلدا
فریور صدری -مهرداد محمدزاده -رضا
رستم پیشه -احمدعلی افخمی عالوه بر
این مدرسان ،بسیار ی از متخصصان
و استادان ارجمند دیگر نیز بصورت
مقطعی به عنوان استاد مهمان مانند؛
کامران کاتوزیان ،دکتر یونس شکرخواه،
احسان رضوانی ،علی بخشی ،صبا
کامکار ،عباس فریدی فرد در این دوره با
تیم اصلی آموزش همکاری میکنند.

سایر برنامه ها ،کارگاه های

کوتاهمدت وکالسهایتخصصی:

شورای طرح و برنامه دوره مدیریت
تبلیغات در جوار برنامه اصلی آموزشی
خود ،رویدادها و کالسهای تخصصی
دیگری را نیز برگزار میکند که به چند
دلیلعمده طراحی و برنامه ریزی شده اند:
بر اساس درخواست و نیاز یک آژانس
تبلیغاتی و یا دپارتمان تبلیغات و
بازاریابی یک برند و یا محصول خاص.
در این مواقع بعد از مطالعه ساختار
سازمان و شناسایی قدرت ها و ضعفهای
سیستم و توانایی کارمندان ،دروس و
کارگاه های تخصصی بر اساس نیاز آن
سازمان برنامهریزی و اساتید مورد نیاز
برای آن زمینههای تخصصی انتخاب
میشوند .اساتید این دورهها عالوه بر

آموزش سر فصلهای تعیین شده به
دانشجویان کالس ،در مورد پروژههای
در حال اجرای آن سازمان نیز مشاوره
خواهند داد.
کالسهای تخصصی و پیشرفته بر
اساس درخواست دانشجویان دوره.
برخی از دانشجویان دوره یکساله پس
از گذراندن دروس تخصصی خود ،ممکن
است درخواست آموزش پیشرفته تر در
یکی از زمینههای تخصصی را داشته
باشند که در این صورت با وجود داوطلب
کافی کالس مورد نظر برای آن گروه
تشکیل می شود.
بر اساس درخواست های عالقهمندان
مدرسهبهیکموضوعویامهارتتخصصی.
درصورتوجودداوطلبانکافی،کارگاههای
تخصصی یک الی دو روزه پیرامون یک
مهارت و یا موضوع تخصصی در صنعت
تبلیغات از قبیل :آموزش طوفان فکری،
مهارتهای ارائه ،معماری برند ،کار
گروهی و  ...توسط شورای طرح وبرنامه
دوره برنامهریزی و در مدرسه ویژه برگزار
می شود.

مروری بر دوره هایگذشته
از حــدود یک ســال پیش از شروع
اولین دوره ،برنامهریزی و راه اندازی دوره
یکساله مدیریت ارتباطات و تبلیغات
آن آغاز گردید.
پس از قریب یک سال برنامهریزی کل
دوره ،طراحی مدول های درسی ،انتخاب
اساتید متخصص و برجسته و گزینش
دانشجویان عالقهمند و واجد شرایط،
اولین دوره مدیریت تبلیغات در پاییز 87
با  20هنرجو و  15مدرس آغاز به کار کرد.
دانشجویان این دوره شامل  8طراح
گرافیک 6 ،مدیر بازاریابی 3 ،مدیر
تبلیغات از شرکت های کاله ،همکاران
سیستم ،سازگار ارقام ،آژانس تبلیغاتی
شبکه آفتاب ،تیراژه فیلم و  ...بودند که
در طول مدت این دوره پروژههای بازاریابی،
طراحی کمپین تبلیغاتی ،برندو روابط
عمومی و در نهایت ارتباطات منسجم
بازاریابی را برای محصوالت مختلفی
مانند؛ عسل الویج ،رستوران گیاهی،
هواپیمایی ماهان ،نان هورسان ،چای
زعفرانی سحرخیز ،اسپری سپر و
اکسیژن فومن شیمی ارائه دادند.

پس از ارزیابی عملکرد دوره اول و بهبود
محتوا و برنامه های آموزشی دوره ،دومین
دورهمدیریتتبلیغاتدرپاییز 88باحضور
 25دانشجو تشکیل شد .اینگروه شامل 8
طراحگرافیک 4،طراح صنعتی 4،مدیر امور
مشتریان 5 ،مدیر بازاریابی از شرکتهای
استدلر ،بانک سامان،کیال ،به پخش،کارما
رسانه هنر ،گروه طراحی داتیس ،شرکت
پخش گردونه و  ...بودند که پروژههای
بازاریابی،طراحیکمپینتبلیغاتی،برندو
روابطعمومیودرنهایتارتباطاتمنسجم
بازاریابی را برای محصوالت مختلفی اعم
از نان سهنان ،کفیر پگاه ،شیشه شوی
پوینت فومن شیمی ،ژل ضدعفونیکننده
مایکروزد و  ...ارائه دادند.
همانطور که گفته شد در میان برگزاری
کالسهای اصلی دوره مدیریت تبلیغات،
کارگاههای تخصصی جانبی نیــز بـه
منظور تکمیل مهارتهای حرفهای
دانشجویان دوره طراحی و برگزار می شود.
دوره سوم مدیریت تبلیغات نیز ،در
پی تجربیات ارزشمند برگزاری دو دوره
السها ،بررسى نتایج
از این مجموعه ك 
و دستـاوردهاى آنهـا و به روزرســانی
تكمیل مطالب و محتـواى درسها ،با
پذیرش  24دانشجو در پاییز  89آغاز شد.
دانشجویان اینگروه شامل  8طراحگرافیک،
9مدیر بازاریابی 5 ،مدیر تبلیغات و  ...از

شرکتهای ساروبن ،زگال شمال ،طراحان
باتیس ،گروه آتنا ،دید هنر ،الکتروپیک،
سپید گچ ساوه ،لیوتاب ،استودیو شیوه،
موسسه فرهنگی و هنری روزگار طرفه،
فرکیش ،مرکز طراحی آلونی ،صنایع
روشنایی سوتارا ،شرکت مهرنمای امروز،
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستند
کهدرحالحاضردروسترمدومدورهراسپری
میکنند .پروژه های انتخاب شده برای درس
بازاریابی این گروه آب طعم دار ،لکه بر ،ژل
ضدعفونی کننده دست ،بیمارستان زنان
و خانه سالمندان استکه جلسات دفاعیه
آنان در بهمن ماه 89برگزار خواهد شد.

دوره های یکساله

طراحیگرافیک87
یکی از اهداف اصلی شورای طرح و برنامه
مدرسه ویژه» از ابتدای

ریزی آموزشی «
تاسیس ،برپایی کالسهای طراحیگرافیک
و آموزش آن توسط طراحانگرافیک صاحب
نام و حرفه ایکشور بوده است.
با این امید که بتوان فضاهای خالی
آموزش آکادمیک را که به کاربردها و
کارکردهای حرفهای و اجرایی طراحی
گرافیک کمتر می پردازد ،پر کرد .هم
چنین عالقه مندان را که غالبا از فارغ
التحصیالن دانشگاهها میباشند با
نوعی تفکر جست وجو ،پرسش گر،
نوآور و پویا آشنا ساخت.
اولین دوره یکساله ،با عنوان « گرافیک
 »87به سرپرستی رضا عابدینی در بهار
 1387با حضور  45هنرجو در دو کالس
آغاز و  11عنوان درسی متفاوت با همکاری
 9استاد تدریس شد.

عناویندرسیایندورهبهشرحزیراست؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ خط فارسی ،تاریخ فرهنگ و
تمدن ایرانی ،تاریخ گرافیک جهان ،تجربه
هایی درسینما ،آشنایی با ساختار و
کلیات معماری ایرانی ،آشنایی با ساختار
وکلیات موسیقی ایرانی ،شناخت طراحی
و ضرورتهای آن ،خلق و به کارگیری
حروف ایرانی ،تئوری سینما ،کار دوربین

با ما و جهان ما و شناخت روابط حرفهای
در دفتر طراحی گرافیک.
این عناوین با حضور؛ محمود ارژمند،
احمد امین نظر  ،فرید خردمند ،دامون
خانجانزاده ،آریاسب دادبه ،آریا کسایی،
عبــاس کیارستمی ،امراله فرهــادی،
مهران مهاجر ،توحید احدی و بابک زیرک
تدریس شد.

پایه و اصــ
کمی دیرتر در پاییز همان سال ،اولین
دوره پیوسته یکساله «پایه و اصول طراحی
گرافیک»بهواسطهدرخواستعالقهمندان
آغاز شدکه تاکنون  3دورهی آن با  44هنرجو
 ،بهکار خود ادامه داده است.
سرپرستی این دوره به عهده مریم
کهوند بوده ،و اعضاء شورای طرح و
برنامه و اساتید آن عبارتند از :فرزاد
ادیبی ،بهراد جوانبخت ،مریم خونساری،
پژمان رحیمی زاده ،رضا عابدینی ،امراله
فرهادی ،فرهاد فزونی ،کورش قاضی مراد،
بهرام کلهرنیا ،آریا کسایی ،مریم کهوند،
طاهره محبی تابان و معصومه مظفری

اهداف دوره:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزش و تربیت هنرجویان جوان طراحی
گرافیک با آموزش مفاهیم بنیادین نظری
و عملی( ،روش ها،تکنیکها ،پرورش ایده
و خالقیت)
سامان بخشی و تکمیل آموزه های
پراکنده هنرجویان مشتاق
ایجاد فرصت برای کشف استعدادها و
خالقیت های هنرجویان و آماده سازی آنان
برای ورود به عرصههای حرفه ای کار

عناوین درسی :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراحی ،فرم ،تفکر در فرهنگ ایرانی،
جست وجو ،تصویر و حروف فارسی،
تحلیل و بررسی آثار برجسته طراحی
گرافیک جهان ،رنگ ،جستجوی فرم و
فضا در خط فارسی ،آشنایی باتایپ
فارسی و التین ،تصویر سازی ،فرهنگ.
در پایان هر درس کارگاهی این دوره،
هنرجویان می بایست حاصل کار عملی
خود را به همراه یادداشتهای شان از
آموخته ها و تجربیات ،در قالب یک
جلد کتابچه در  2نسخه برای بررسی و
ارزیابی ارائه دهند .این بررسی به همراه

ــول طراحیگرافیک
نظرات اساتید از روند حضور و تالش
هنرجو ،مالک ارزیابی گذراندن هر درس
خواهد بود.
این دوره ی تخصصی ،با ویژگی های خاص
در برنامه ریزی آموزشی آن ،در  4ترم آموزشی
نظری وکارگاهی(بالغ بر 334ساعتکالسی)
طی یکسال برگزار می شود.
درکنارکالسهای این دوره و در درون برخی
از آنها ،سمینارها و کارگاههای عملی به
تناسب نیاز و تشخیص اساتید و شورای
طرح و برنامهگنجانده میشود.

طراحیگرافیکپیشرفته
در سال جاری هنرجویان دورههای اول
و دوم پایه واصول طراحی گرافیک ،برای
تکمیل فراگرفتههای خود و کاربردی کردن
آموزشهای دوره پایه ،در یک دوره یکساله
«طراحیگرافیکپیشرفته»شرکتکردهاند.

آشنایی و بازدید ازکارگاههای لیتوگرافی،
چاپ و صحافی -آتلیه عکاسی حرفهای-
دفتر حرفهای طراحی گرافیک -دفتر
تبلیغاتی -کارگاه چاپ سیلک اسکرین
و...

اعضای شورای طرح و برنامه ،اساتید
اصلی و میهمان این دوره عبارتند از؛
حسین اطرشی ،تهمتن امینیان ،نادر
امیدیان ،رضا بوستان ،کورش پارسانژاد،
بهراد جوانبخت ،حسین چنعانی،
ایمان راد ،حسنعلی زاد ،فرشید شهیدی
 ،سیف اله صمدیان ،مریم کهوند ،فرهاد
فزونی ،آریا کسایی  ،امراله فرهادی،
مجید عباسی ،رضا علوی ،ساعد مشکی،
مسعود نجات ونژده هوانسیان

هنرجویان این دوره می بایست حداکثر
تا پایان ترم اول به نرم افزارهای سه گانه
Adobe ، Photoshop- Illustrator- Indesign
تسلط کافی داشته باشند.

عناوینکارگاهیایندورهبهشرحزیراست؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراحی گرافیک نشر()Publication Design
طراحی گرافیک سامانه (()System Design
طراحی گرافیک هویت متحد سازمانی –
( )Corporate Identityطراحیگرافیک رویداد
فرهنگی /اجتماعی /علمی /سیاسی-
(- )Event Designطراحیکمپینتبلیغاتی
()Advertising Campaign Design
وکالسهایمستقلشامل؛تاریخطراحی
گرافیک -نـرمافزارهایMotion Graphic ،
 After Effectو جست وجو در اینترنت و...

این دوره تخصصیکه با رویکردی خاص
به کاربردی شدن آموزش ها طراحی شده،
در  4ترم آموزشیکارگاهی و نظری (بالغ بر
 320ساعت) ،طی یکسال برگزار می شود.

قلم فاریس ویژه
طراح  :دامون خانجانزاده

سیر از یک سوال به سوالیعمیق تر . . .
دامونخانجانزاده

آغاز بهکارگاه طراحی قلم فارسی
حدود  2سال پیش کالس «تایپ و خلق و
بکارگیریحروفایرانی»کهدردورهیکساله
طراحی گرافیک  87مدرسه ویژه در نظر
گرفته شده بود ،برای من تجربهای بس
عمیق تر ازکالسهای مشابه در پی داشت.
واژهتایپوگرافیدرهمهاقلیمهابهمفهومی
ً
ً
اصوال واژهها و
کامال مشخص اشاره دارد و
تعاریفیکه درکشور ما برایش رواج دادهاند
عقیم و ناکارآمد است .شاید بپذیریدکه اگر
بخواهیم تمام تعاریف و رفتارهای بصری
نامفهومی را که به این تخصص حساس
نسبت دادهاند و آثار آن را مرور کنیم
بیشک سروکارمان با دارالمجانین است!
با چنین فرضی ،تصمیم گرفتم بحثی
را با تدارک مبانی اعتبار یافته ،همراه با
شالوده علمی و بدون تعصب و به دور از
فضای مهتاب زده تایپوگرافی درکشورمان
آغازکنم و در نتیجه ،باکنارگذاشتن نظر
خود و دیگران و صرف نظر از تلقیهای
شخصی ،وارد تعریف این تخصص شده
و در بیان مساله و رسیدن به تعریف
مناسب،گرفتار دور باطل نشوم.
اما به لحاظ کم بودن تعداد جلسات
ناچار شدم داستان را در دو بخش «خلق و
به کارگیری حروف» و «چرخه تولید یک
قلم فارسی» محدود کنم.
در بخش اول با نمایش آثار مطرح روز
به مقولههایی نظیر هم نشینی حروف و
تصویروتاثیرایندوعنصربرهم،چگونگی
تشکیــل دستگـاههای مستقـل خـط و
مدیریت یک فضای ناب با حروف فارسی و . . .
پرداختموجلساتیرابهآناختصاصدادم.
در بخش دوم یعنی تولید یک قلم فارسی
اصل ،به لحاظکاربرد و جذابیت موضوع با
درخواستهنرجویانبرتعدادجلساتافزودم
و در نهایت با تشکیل یک کارگاه عملی،
چند ساعتهکالس را به پایان رساندم.

از درون این کالسها و با تالش کم نظیر
هنرجویان پس از برگزاری یک نشست
تخصصی ،یک تیم عالقهمند و پویا برای
طراحی قلم فارسی گرد هم آمدند که با یک
هدفواستراتژیمشخصآغازبهکارکردند.
کاریکهبهیقینازدغدغههایمهمبسیاری
از دلسوزان وعالقهمندان بود.

طور مستمر و بی وقفه هر پنجشنبه
در مدرسه ویژه تشکیل شد ،شاید به
جرات بتوان گفت؛ اولین گروه هنرجویان
مصمم و جستوجوگری بودند که تاکنون
در یک فضای آموزشی خصوصی این
گونه به کار ،پژوهش و طراحی و تولید
پرداختند.

اما تجربه اینکالسها به من آموختکه
در فضای آرمانی کالسهایم بهتر است؛
قبل از پاسخ به هر سوال بکوشم تا سوال
را به سوالی عمیقتر تبدیل کنم . . .

گاهی چند نفری به جمع شان اضافه
و گاهی هم کم شد ،اما تعدادی از آنها
تا به آخر پایمردی کردند تا امروز که
سرفرازانه حاصل کارشان را به معرض
نمایش و قضاوت گذاردهاند.صمیمانه
به آنها خسته نباشید میگویم.

این کالس ها که از  2سال پیش با
عنوان گارگاه «طراحی قلم فارسی» به

دوره فشـرده شش ماهـه و
دوره تخصصی یکساله تصویرسازی
اهداف دوره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تربیت هنرمندان جوان تصویرگر با
آموزش کلیات مفاهیم ،بنیادهای نظری،
روشها و تکنیکهای تصویرسازی
سامان بخشی و تکمیل آموزههای
پراکنده هنرجویان مشتاق
ایجاد فرصت برای کشف استعداد و
گرایشهایشخصیهنرجویانوآمادهسازی
برای ورود بهعرصههای تخصصی

تعریف دورهها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این دورهها با هدفهای یاد شده توسط
«شورای طرح و برنامه واحد تصویرسازی»،
متشکل از هنرمندان تصویرگر حرفهای
طراحی و برنامهریزی شدهاست.
دوره فشرده  6ماهه با ویژگیهای خاص
در برنامهریزی آموزشی آن ،در  2ترم آموزشی
نظری و کارگاهی طی  6ماه ( 180ساعت
درسی) و دوره یکساله در  4ترم آموزشی
نظری و کارگاهی طی یک سال ( 360ساعت
کالسی)مفاهیمومباحثهنریوتکنیکی
تصویرسازی را بهعالقهمندان واجد شرایط
که به طور جدی و پویا خواهان فراگیری آن
هستند ،آموزش خواهند داد.
با توجه به محدودیت پذیرش ،ورود به
این دوره دارای ضابطهها و شرایط ویژهای
است که با مصاحبه حضوری و ارزیابی
شورای طرح و برنامه تحقق مییابد.
کشفاستعدادها،ذوقوعالقههنرجویان،
ازشاخصههایاصلیاینارزیابیتخصصی
استکه امید است به همت پذیرفتهشدگان
به شکوفایی و بهرهوری برسد.
در کنار کالسهای این دوره و در درون
برخی از کالسها ،سمینارها و کارگاههای
عملی خاص به تناسب نیاز و تشخیص
شورای طرح و برنامه برگزار خواهد شد.

سرپرستی این دورهها را پژمان رحیمی زاده
عهدهداربودهواعضایشورایطرحوبرنامهو
اساتیداصلیومیهمانآنعبارتند از؛
احمدرضااحمدی-محمدرضابهمنپور-
کـوروش پـارسانژاد  -فرهـاد جمشیدی-
ابـراهیم حقیقی  -هــادی شبیرینژاد-
حسین شیـخ السالمی -محمدمهـدی
طباطبائی -کیـانوش غریبپور -بهزاد
غریبپور-بهروزغریبپور-امرالهفرهادی-
فرهاد فزونی -بهرام کلهرنیا -علیرضا
گلدوزیان -رضا لواسانی -فرشید مثقالی-
طاهرهمحبیتابان-هومنمرتضوی-دکتر
غالمحسین معتمدی -مهران مهاجر-
حافظ میرآفتابی -مسعود ناصری

عناوین درسی دوره فشرده  6ماهه؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراحیتخصصیباگرایشتصویرسازی،
ابزارهاوتکنیکهایکالسیکتصویرسازی،
مفاهیم تصویرسازی ،تصویرسازی با
کاربردهای علمی آموزشی ،تصویرسازی
برای ادبیات و نشر /تصویرسازی در طراحی
گرافیک،تصویرسازیدرتبلیغات
عناویندرسیدورهیکسالهتصویرسازی؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پــایــههــای طــراحی بــا گــرایش
تصویرســازی ،مفــاهیم تصویرسـازی،
تاریخچه تصویرگری ،ابزار و تکنیک های
تصویرسازی ،طراحی پیشرفته باگرایش
تصویرسازی ،تصویرسازی با کاربردهای
علمی-آموزشی ،آشنــایی بـــا طراحی
گــرافیک و رســانــه ،تصویرسازی برای
ادبیات و نشر ،تصویرسازی در طراحی
گـرافیک ،تصویرســازی در تبلیغات و
پروژه ی نهایی

طراحی و ساخت تیتراژ

مدیریت هنری

دوره تخصصی 6ماهه
ساخت تیتراژ فیلم در ایران ،گر چه
قدمتی همپای فیلم و سینما در ایران دارد
اما ...غالبًا بر اساس ایدههای کارگردانها
و به کمک عوامل و دست اندرکاران
البراتوارها و ...به تناسب هر کار ،ساخته
و پرداخته میشد.
بعدها ،تابلو نویسان هم که دستی در
خوشنویسیداشتندبهاینجرگهواردشدند.
طراحان گرافیک نوین ایران هم در
سالهای آغازین رونق فیلم وسینما،
تجربه وتخصصی در طراحی تیتراژ
نداشتند که به اعتبار آن وارد شده و با
رفتار و کار حرفهای خود به این بخش
مهم سینما بپردازند.
این در حالی است که طراحی تیتراژ
در جهان از آغاز سینما رایج بوده و
بسیاری از طراحان گرافیک نامدار جهان،
زیباترین و ماندگارترین تیتراژها را برای
مشهورترین فیلم ها ساختند.
اما در سالهای دهة  40سینمای ایرانکه
فیلمسازان مؤلف و پایه گذاران سینمای
نوین ایران شروع به کارکردند ،طراحان
گرافیک معتبری مانند؛ مرتضی ممیز،
فرشید مثقالی ،عباس کیارستمی و ...
به این حوزه تخصصی روی آورده و برای
بسیاری از آثار فیلم سازان طراز اول

سینمای ایران تیتراژهای شاخصی را
طراحی کردند.
ابراهیم حقیقی نیز از معدود طراحان
گرافیک ایران است که سالهاست در
این حوزه تخصصی کار کرده و آثار
ارزشمندی را در طراحی ،مدیریت هنری
و ساخت تیتراژ در کارنامه حرفهای خود
ثبت کرده است.
مدرسه ویژه خرسند است که برای
اولین بار توانسته با همکاری او و  3نفر
از اساتید ارجمند (رضاعلوی -بهزاد رجبی
پور -مسعود تقی مؤمنی) بر پایه دانش
تخصصی و تجربیات حرفهای ارزشمند
آنان ،دوره آموزش تخصصی  6ماهه
«طراحی و ساخت تیتراژ» را برنامهریزی
کرده که از ترم تابستان  89آغاز شد.
عناوین درسی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایده پردازی و خالقیت در طراحی تیتراژ
نرم افزار  Effect Afterبرای ساخت تیتراژ
گرافیک متحرک ( )Graphic Motion
نرم افزار سه بعدی  4D Cinemaبرای
ساخت تیتراژ و گرافیک متحرک
کارگاهآموزشیتلفیقفضاهای 2بعدیو3
بعدیدرساختتیتراژ و پروژهنهائیشامل؛
ساخت یک اثر  2دقیقه و  30ثانیه با
استفاده از فیلمبرداری/نوشته /موسیقی
و افکت

دانشجویان طراحی گرافیک در
سالهای آخر دانشگاه یا پس از فارغ
التحصیلی،هنگامی که می خواهند
وارد کار حرفه ای شوند ،غالبًاگرفتار
مشکالتی هستند که ناشی از عدم
شناخت کافی از دنیای حرفه ای کار و
نداشتن تخصصص نسبی در آن زمینه
است .یکی از این حوزه های پردامنه و
بسیار مهم،کار در زمینه نشر (انتشارات
کتاب و مطبوعات) استکه درعین جذاب
بودن ،سختی ها و پیچیدگیهای خاص
خود را دارد .دانش کافی میخواهد و صد
البته شوق و انگیزه و پایمردی .مدیریت
هنری نشر ،مقولهای ست که سالهاست
درکشورمان حرف آن زیاد زده میشود
اما هیچگاه به طور سیستماتیک به
آموزش آن نپرداختهایم .مدرسه ویژه با
توجه به این نیاز و ضرورتهای آن ،دوره
 6ماهه مدیریت هنری نشر را با همکاری
اساتید و عناوین زیر طراحی و برنامهریزی
کردهاست:
اعضایشورایطرحوبرنامهریزیآموزشی
و اساتید اصلی و میهمان عبارتند از:
مریم احمدیانی ،فرزاد ادیبی ،سعید
باباوند ،محمدرضا بهمن پور ،مریم
خونساری ،دکتر شهرام رحیمی ،امین
سرتیپی ،دکتر یونس شکرخواه ،سیفاله
صمدیان ،علی ضاد ،کیانوش غریب پور،
امرا ...فرهادی ،مجید کاشانی ،مهرداد
کشتی آرا ،ساعد مشکی ،علی هاشمی
شهرکی ،نژده هوانسیان
مدیریت هنــری انتشــارات کتــاب،
مدیریت هنری مطبوعات ،ارتباطات و
رسانه ،تصویر وتصور (مفهوم ،خالقیت،
ایدهپردازی) ،شناخت و ساخت تصویر
و کاربرد آن در نشر ،نشانه شناسی،
مدیریت چاپ و نشر ،آشنائی با عکاسی
و کاربردهای آن ،آشنائی با ساختار خط
و قلم فارسی و کاربردهای آن ،جستوجوی
تخصصی در اینترنت و طبقهبندی

نشر (کتاب-مطبوعات)

گرافیک ،اندیشه و فرهنگ

دوره  6ماهه
اطالعات ،برندینگ نشر ،بازاریابی و
توسعه آن،ساختار تشکیالتی مدیریت
و اقتصاد نشر ـ حقوق و قوانین نشر،
مدیریت چاپ ،مدیریت منابع انسانی و
ارتباطات گروهی در نشر ،مهارتهای
مذاکره و شیوه ارائه ،آشنایی و گفتوگو
با یک سردبیر موفق مطبوعات و یک
مدیر موفق نشر کتاب.
شرایط ورود به این دوره ،گذراندن
دورههـای پیش نیـاز مانند مباحث،
صفحهآرایی ،طراحی نشــانه ،تصویر
سازی ،عکاسی و ...یعنی « طراحیگرافیک
نشر» است .و همچنین عالقهمندان
میبایست تسلطکافی بر نرم افزارهای سه
گانه  Adobeرا دارا باشند.
الزم به ذکر است ،این دورهکه برنامهریزی
آن انجام شده است ،تا کنون برگزار نشده
و امید است به زودی با به حد نصاب
رسیدن عالقهمندان آغاز شود.

دوره نظری  9ماهه
اهداف دوره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراهمکردن زمینههای افزایش دانش
و بینش نظری عالقهمندان در حوزهی
طراحی گرافیک
ایجاد بسترهای نگاه تحلیلی به
فرهنگ و هنر ایران و جهان
آموزش شیوههای تالیف و نگارش
طرح ها و مقاالت پژوهشی و...

تعریف دوره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این دوره با هم اندیشی «شورای طرح و
برنامهی فرهنگ و هنر» ،در  3فصل و 3
ترم آموزشی در نظر گرفته شده است که
به صورت نظری و عملی ارائه میشود.
تالش طراحان دروس این دوره برای
دستیابی به نگاهی جامع نگر ،همگرایانه
و دقیق به نیازهای اصلی طراحیگرافیک
در حیطهی مباحث نظری بوده است.

ویژه ای در نظر گرفته شده است تا شرکت
کنندگان بتوانند از حضور ارزشمند
بهترین اساتید در حوزههای تخصصی
مرتبط با هر مبحث بهره ببرند.
هر چند پذیرش عالقهمندان شرکت
در این دوره دارای محدودیت است .اما
امیدوارم این ظرفیتها روز به روز افزایش
یابد و دورهی آموزشی «گرافیک ،اندیشه
و فرهنگ» بتواند پذیرای مشارکت
گستردهتر دوستداران اندیشه در طراحی
گرافیک باشد.
اعضاء شورای طرح و برنامه این دورهعبارتند از؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعید باباوند -آرش تنهائی -احسان
رضوانی-حسینچنعانی-مریمخونساری-
امراله فرهادی
عناوین درسی این دوره به شرح زیر است؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنر جهان -طراحی گرافیک در جهان-
تحقیق و پژوهش و نگارش -هنر،
اندیشه -فرهنگ و هنر ایران-طراحی
گرافیک در ایران -طراحی گرافیک،
ارتباطات و رسانه -تجزیه و تحلیل و
شیوه های نقد هنری و...

در این دورهی آموزشی مباحثی اساسی و
ضروری در پیوند با یکدیگر و برای رهیابی
بههدفاصلیطراحانایندورهیعنیاعتالی
دانش نظری طراحان گرافیک مورد توجه
بوده است .بنابراین ،این برنامهی آموزشی
در هماهنگی با این هدف پاالیش یافته ،از
تکرار و زیادهگویی پرهیز شده است.

عالوهبردرسهاییادشده،سمینارهائی
نیز باعناوین زیر در این دوره در نظرگرفته
شده است:

افزایش کمی و کیفی دانش نظری در
زمینههای مرتبط با طراحی گرافیک و
کشف و تشویق استعدادها ،به ویژه جوانان
عالقه مند به گام نهادن در عرصههای
پژوهش و نگارش ،از پراهمیتترین اهداف
طراحان این دوره ی آموزشی است.

گرافیک-رسانه -ارتباطات ،همگرائی
ساختاری در هنرهای ایرانی ،سبکهای
معماری ایرانی و آرایههای گرافیکی در
آن ،کلیاتی درباره نقد ،مباحث کاربردی
طــراحی در معمــاری و فضـاسازی،
شیوهه ای فرهنگ ارتباط در ایران

به منظور تکمیل و اعتالی فرآیند
آموزش ،در کنار و یا در برخی از کالسهای
این دوره ،سمینارها و کارگاههای عملی

الزم به توضیح است که این دوره که
برنامهریزیهای آن به سرانجام رسیده،
تا کنون برگزار نشده و امید است که به
زودی با استقبال عالقهمندان آغاز شود.

دوره یکسالهعلمیکاربردی و تولیدی فیلمسازی انیمیشن

اهداف دوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزش و تربیت نیروهای مؤثر
و کارآمد برای ورود به عرصه ی تولید
حرفه ای انیمیشن.
آموزش عالقه مندان برای تولید آثار
و تألیفات شخصی.

تعریف دوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این دوره یکساله با اهداف یاد شده
توسط « شورای طرح و برنامه واحد
انیمیشن» در مدرسه ویژه ،متشکل از
دست اندرکاران حرفهای تولید فیلمهای
انیمیشن طراحی و برنامه ریزی شده است.

برنامه تحقق مییابد.
کشف استعدادهـا ،ذوق و عالقه
هنرجویـان ،از شـاخههای اصلی ایـن
ارزیابی تخصصی است که امید است
به همت پذیرفته شدگان به شکوفایی و
بهرهوری برسد.
در کنار کالسهای هر ترم ،دروس
پیش نیاز اجباری ،کالسهای تکمیلی
تقویتی و کارگاههای علمی خاصی به
تناسب نیاز و تشخیص شورای طرح و
برنامهریزی برگزار خواهد شد که خارج از
برنامههای اصلی این دوره خواهد بود.
مدرسه تخصصی -تکمیلی ویژه،
یقین دارد فارغ التحصیالن موفق این
دوره ،قادر خواهند بود عالوه بر تولید
تألیفات شخصی ،به عنوان نیروهای
مؤثر و کارآمد در عرصه تولید حرفهای
انیمیشن مشغول به کار شوند.

این دوره اختصاصی با ویژگیهای
خاص در برنامهریزی آموزشی ،مباحث
تکنیکی و هنری فیلمسازی انیمیشن
را در  4ترم آموزشی تئوریک و کارگاهی
طی یک سال ( 332ساعت کالسی) به
عالقهمندان واجد شرایط که به طور
جدی و پویا خواهان فراگیری این رشته
باشند آموزش خواهد داد.

سرپرستی این دوره را مهرداد شیخان
عهدهدار بوده و اعضای شورای طرح
و برنامه و اساتید اصلی و میهمان آن
عبارتند از:

با توجه به محدودیت پذیرش ،ورود
به این دوره دارای ضابطهها و شرایط
ویژهای است که با مصاحبه حضوری
و ارزیابی حرفهای توسط شورای طرح و

دکتـر نــورالدین زرین کلک ،مهرداد
شیخان ،علی احمدی ،علیرضا رنجبر
شورابی ،بهزاد رجبی پور ،آرش رادکیا،
بهنام دلداده ،بهروز شهامت ،بهرام

عظیمی ،علیرضا خمسه ،مهرداد
شاهوردی ،عطائ اله کوپال ،امیر محمد
دهستانی ،نوروز عباسی ،مسعود
مومنی و فرزین نیک پور.
عناوین درسی این دوره به شرح زیر است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراحی مقدماتی با گرایش انیمیشنـ
طراحی تخصصی ـ طراحی و خلق
کاراکتر ـ آشنایی با سینمای انیمیشن،
تکنیکها وگونهها ـ آشنایی با مبانی
سینما و قواعد تکنیکی تولید ـ آشنایی
با روند تولید انیمیشن و مدیریت آن
( ) Work Flowـ متحرک سازی دو بعدی
 1و  2و  3ـ نرم افزار  2بعدی Premiere / TV
 Paintـ فیلمنامه نویسی ـ نرم افزار سه
بعدی Scene Navigation/ Modeling 1
 /3D Environmentـ نرم افزار سه بعدی2
Lighting/ Texturing/ Camera/ Rendering
ـ متحرک سازی سه بعدی  1و  2ـ پیش
تولید 1و  2ـ طراحی ،فضاسازی ،زمینه،
نور و رنگ ـ انیمیت ـ کامپوزیت ـ ادیت،
صداگذاری و موسیقی_ آشنایی با بزرگان
انیمیشن ایران ـ اجر و تولید پروژه نهایی
ـ جلسات قضاوت نهایی  2هفته پس از
پایان دوره.

