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) با سپاس و تشکر ویژه  از حمایت این عزیزان (

پرداخت��ن به مقوله آم��وزش و رضایت در آن موضوعی 
نيست که بتوان یک شبه به آن دست یافت و از برآیند 
آن کامياب ش��د. می گویند عمر نوح می خواهد و صبر 
ایوب ! چ��ه خاصه آنکه بخواهی ب��ه گونه ای متفاوت،  

سبک و سياقی دیگر به کار آوری ... 
در نظام آموزش��ی امروز، دیگر آن روش��ها و سنت های 
دیرینه جواب کار را نمی دهد. خواستاران دانش و سواد 
هر روز نوتر و پربارتر می خواهند، که حق هم دارند. چرا 
که عرصه آموزش و پژوهش، کنکاش ها و جس��تجوها 
آنچنان گس��ترده و پردامنه ش��ده اس��ت که دیگر حد 

مرزی بر آن شناخته نمی شود. 
جهان بی کران ارتباطات، شاهراههای وسيع اطالعات، 
ابزارها و فن آوریهای مدرن رس��انه ای و از همه مهمتر 
پویای��ی و جویایی انس��ان عصر حاضر، عن��ان و اختيار 
ه��ر جریان اطالعاتی را از دس��ت کنت��رل کنندگان و 

محدودگران ربوده است. 
دني��ای ما دیگر آن دنيای بی خبری و بی خبران نبوده 

و نخواهد ماند !
در مقوله آموزش ه��م نمی توان طرح ها و برنامه های 

چند دهه پيش تر را تکرار کرد.
» باید طرحی نو در انداخت ! « 

طی چند س��الی که از عمر » مدرسه تخصصی ویژه« 
می گذرد این حقيقت را به وضوح دریافته و در توسعه 
و بس��ط دامنه های کار آموزش��مان جدیت کرده ایم. 
آم��وزش ه��ای تکميلی پس از مدرس��ه و دانش��گاه، 
آموزش مهارت های حرفه ای در حين خدمت، کالس 
های تخصصی و کارگاهی ویژه، همه بر اس��اس همين 
باور بوده است که همچنان بر آن همت می گماریم. 

برنامه ریزی و راه اندازی کالس / کارگاه آموزشی 
» ش��ومون « نيز از همين دس��ت تجربه های ناب در 

مدرسه ویژه بوده که الحمداهلل به بار نشست.
بخت یارمان بود که »پيربرنار« طراح نامدار فرانس��وی 
ب��ه هم��ت »بنيادمميز« ب��ه تهران آم��د و حضورش 
مبنای چنين طرحی ش��د. گویا این اولين باری اس��ت 
که هنرجویان یک مدرس��ه تخصصی ایرانی می توانند 
به صورت گروهی در یک فس��تيوال بين المللی هنری 

شرکت کنند ! 
خوش��بختانه  س��هميه امس��ال مدرس��ه،  برای حضور 
هنرجویان در » ورک ش��اپ ش��ومون « 10 نفر بود که 
از ميان 28 نفر شرکت کننده برگزیده شده و به فرانسه 
اعزام خواهند شد. اما آثار همه هنرجویان در مسابقه بخش 

دانشجویی فستيوال یاد شده شرکت داده می شود.
ای��ن توفي��ق را مرهون هنرجویان عالق��ه مند، مدرس 
دلسوزشان » مجيد عباسی « و برگزارکنندگان شومون 
بخصوص » پيربرنار « هستيم و آن را به فال نيک گرفته 
و بر آنيم تا در س��الهای آتی بر تعداد اینگونه رخدادها 

بيفزائيم. 
اميد اس��ت که بتوانيم هر س��اله تعدادی از هنرجویان 
مدرس��ه وی��ژه را در چند بينال و جش��نواره جهانی به 
صورت گروهی ش��رکت داده و توانمندیها و شایستگی 

های بالنده آنان را با سربلندی به نمایش بگذاریم .
انشاءا...

خبرنامه داخلی آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه
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گفـت وگـوی  
اساتيد دوره پايه 
و اصول گرافيک
 ) قسمت اول (
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 آریا کسایی– بهراد جوانبخت – امراله فرهادی

مریم کهوند

در پایان ترم اول آموزشی هنرجویان دوره یکس��اله
" پای��ه و اصول گرافيک "، اس��اتيد محترم این دوره 
در یک نشست صميمی به بررسی مسائل و مشکالت 
ترم گذش��ته پرداخته و برای ت��رم های پيش رو نيز 

راهکارهایی را پيش��نهاد کردند.
اما گفت و گوی این عزیزان به واس��طه تجربه و دغدغه 
ه��ای خاصی که به طور کلی در ح��وزه آموزش فعلی 
حاک��م داش��تند ب��ه نکته ه��ا و نظریات ارزش��مندی 
انجاميد. بر آنيم که انشاء ا... دنباله این گفت و گوها را 
در جلس��ات دیگری پی گي��ری و عالوه بر چاپ آن در 
ویژه نامه های مدرسه، در آینده نزدیک به صورت یک 

کتابچه و یا شاید کتاب منتشر کنيم.

کهونـد – وقت��ی تجربه تدریس در ای��ن کالس ها را 
در کنار تدریس در دانش��کده می گ��ذارم برایم جالب 
اس��ت که این گروه از هنرجویان بی آنکه زمينه تئوری 
یا عملی قبلی از گرافيک داش��ته باش��ند، کالس ها را 
ب��ا عالقه مندی و بازده��ی خوبی دنبال می کنند. آنها 
بس��يار بکر و خام به ای��ن کالس ها می آیند و کم کم 
ش��کل می گيرند. آنها در دو س��طح جداگانه گزینش 
ش��دند. یک گروه بچه هایی بودند که از قبل آموزشی 
در زمين��ه هنر ندیده بودند و گروه دیگر عده ای بودند 
که یا ف��ارغ التحصيل هنرس��تان بودند و یا آش��نایی 
مختصری با رش��ته هاي دیگر هنری از قبيل نقاش��ی، 
طراحی و غيره داش��تند که هر دو گروه بازدهی نسبتاً 
خوبی داش��تند. این تالش از س��وی هنرجویانی که نه 
قرار اس��ت مدرکی از این ج��ا بگيرند و نه می خواهند 
نم��ره های این کالس را به جای��ی ارائه کنند، اميدوار 

کننده است.
کسـايی– من هنوز ضرورت جدا کردن آنها را در دو 
گ��روه حس نمی کنم. در دوره گرافيک 87 هم چنين 
تقس��يم بندی صورت گرفته بود که م��ن فایده آن را 
برای بچه ها یا معل��م نفهميدم. وقتی این دو گروه در 
کن��ار هم قرار مي گيرند، اتف��اق های بهتری می افتد. 
آنهایی که زمينه ای از قبل نداشته اند بی پرواتر حرف 
می زنند و کمتر احتياط می کنند. به جای آن که روی 
سواد و دانسته هایش��ان تکيه کنند، غریزی صحبت 

می کنند و این به دیگران هم کمک می کند.
فرهادی–  در یک جمع بندی نتيجه بس��يار رضایت 
بخش است. برنامه ریزی این دوره در جلسات محدودی 
با هم فکری دوستان و به خصوص رضا عابدینی  صورت 
گرف��ت و اميدوارم ب��ا نکته ها و راهنمایی های ش��ما 
دوس��تان عزیز برنامه ها کامل تر شود و اگر نارسایی و 

کمبودی در برنامه و طرح دوره دیده می شود با برنامه 
ریزی دقيق تر اصالح شود.

کهوند – پيش��نهادی در مورد افزایش کالس های فرم 
در ای��ن دوره دارم. در کنار توجه ویژه ای که به کالس 
های تصویر سازی و تایپ و حروف فارسی صورت گرفته،          
جای کالس ه��ای تکميلی گرافيک را کمی خال��ی 

می بينيم. با آمادگی نسبی که هنرجویان پس از گذراندن 
کالس فرم 1 و 2 پيدا می کنند، فرصت مناس��بی برای 
دنبال کردن برنامه های گرافيک به ش��کل محسوس تر 
پيش می آید ک��ه ارزش توجه کردن و پرداختن به آن 

را دارد.
انـواری– پرداخت��ن ب��ه کالس های خال��ص ارتباط 
تصویری پيش��نهاد خوبی اس��ت چون یک منبع خوب 
برای ادامه اس��ت. آیا شما س��طح دانشجویان را تعيين 

کرده اید ؟
فرهادی – ما ب��ا هنرجویان قبل از ثبت نام مصاحبه 
کردیم. آن ها را در دو سطح ارزیابی کردیم. یک گروه 
آنهایی بودند که هنرس��تان را تم��ام کرده و یا به طور 
پراکنده کالس های طراحی، نقاش��ی و . . . را گذرانده 
بودند. س��طح دیگر هنرجویان��ی بودند که زمينه ای از 
پيش نداشتند و هنرستان یا هيچ کالس هنری دیگری 

را نرفته بودند.
ترم اول برای این دو گروه دو کالس جدا تعریف کردیم 
اما در انتهای ترم به این نتيجه رس��يدیم که دو کالس 

را ادغام کنيم.
انواری –  معلم در کالس��ی که یک دست باش��د بهتر 

می تواند فعاليت کند. در کالس های آزاد که هنرجویانی 
با تجربيات و زمينه های کاماًل متفاوت و سنين مختلف 
حضور پيدا می کنند معموالً نتيجه خوبی نمی شود گرفت 

و کالس ممکن است برای عده خاصی مفيد باشد.
کهونـد– ای��ن هنرجوی��ان در محدوده س��نی 20 تا 
حداکثر 30 س��ال بودند و با وجود آن که بعضی زمينه 
هنری داش��تند وجه مش��ترک همه آن ها این بود که 
هيچ کدام به طور مش��خص گرافي��ک نخوانده بودند. 
خوش��بختانه در پایان ترم هماهنگی بين آن ها از نظر 
درک و فه��م زبان بص��ری بوجود آمده بود. به هر حال 
تفکيک هنرجویان بر اس��اس سطح آگاهی و توان آنها 

در کالس ها و جمعيت های بيش��تر امکان پذیر 
می شود.

فرهادی – ترم اول تا حدودی س��خت پيش می رفت. 
به خصوص در کالس فرم 1 و طراحی که معلمان انرژی 
زیادی را در مقایس��ه با کالس های تئوری صرف  

م��ی کردند تا بچه ه��ا را به اصطالح توی ب��اغ بياورند. 
سخت گيری ما برای جدی گرفتن طراحی، آن هم برای 

هنرجویان��ی که داوطلبانه آمده ان��د و پول می دهند و 
دنبال مدرک هم نيستند، کار ساده ای نبود.

اما فکر می کنم با کمک معلمان، این کار موفقيت آميز 
جلو رفت که تصورش را از قبل نداشتيم و خوشبختانه 

دوره برای آن ها بسيار جذاب شده است.
کهونـد – در کالس فرم 1 بچه ها در ابتدا س��ردرگم 
بودند. دائم می پرسيدند که بعد از این دوره قرار است 
 Design چه کاره بشوند ؟ تالش کردیم ابتدا با مفهوم
 Designer آش��نا ش��وند و بعد گفتيم که قرار اس��ت
بش��وید و برای این منظور ابتدا باید فرم را بشناسيد و 
اصول آن را یاد بگيرید. دیگر آن که به علت فش��ردگی 
جلس��ات، حواشی و ش��اخ و برگ های اضافه را حذف 
کردیم و به مسائل اصلی پرداختيم. نکته دیگر این که 
آنها را تش��ویق کردیم که با دست کار کنند و چنانچه 
ب��ه کار با نرم افزار احاطه ندارند، خودش��ان را محدود 
به دانس��ته هایشان نکنند. نتيجه این که در پایان ترم 
ش��اهد بيش��ترین تالش آن ها بودیم، چ��ه آنها که با 
دس��ت کار می کردند و در جلسات اول از نشان دادن 
تمرین ها خجالت می کشيدند و چه آن هایی که تمام 
ترم با کامپيوتر کار کردند، همه و همه عرضه مناسبی 

از تمرین ها داشتند.
انواری – برای پرداختن به مسئله دست و کامپيوتر 
به نظر من الزم اس��ت معلم س��اختار ذهنی داش��ته 
باش��د. من در کالس ها به مناس��بت ه��ای مختلف 
دانش��جویان را وادار م��ی کنم که بخش��ی از کار را 
با دس��ت کار کنند تا دستش��ان فعال شود و درست 
آن جا که ایده ش��ان را پيدا م��ی کنند و به تدریج 
آن را قطع��ی می کنند تشویقش��ان م��ی کنم که به 
س��مت کامپيوتر برون��د. برخورد جهش��ی و نامنظم 
راه ب��ه جای��ی نمی برد. نمی توان بچ��ه هایی را که 
با دس��ت کار م��ی کنند با آنها که فق��ط با کامپيوتر 
کار م��ی کنند جم��ع کرد. باید رابط��ه معقولی بين 
ذهن  و دس��ت برای آن ها ترس��يم کرد. بسياری از 
دانشجویان امروز ذهنی کار می کنند. یعنی آن چه 
در ذهنشان دارند را دائم توضيح می دهند و یکباره 
م��ی خواهند آن را اجرا کنند. من به آنها می گوی��م 

چيزی را ک��ه توضيح می دهی بک��ش. کوچک بکش 
د. اما زیا

در یک مرحله دس��ت زیاد کار می کند و بعد کامپيوتر 
هم به عنوان یک ابزار و یک امکان باید درست استفاده 
ش��ود. اما گاهی این ابزار جایگزین همه چيز می شود 

بدون آن که متوجه باشيم.
کهوند– به نکته خوبی اشاره می کنيد. در تعریف اوليه 
ای که از این دوره داش��تيم، آموزش کامپيوتر تا قبل از 



ترم س��وم توصيه نمی ش��د و کاًل آم��وزش کامپيوتر به 
عنوان یک برنامه درسی در کالس های این دوره جایی 
نداشت. در کالس هم بيش��تر هنرجویان برای انتخاب 
تصویر و جمع آوری آن از اینترنت و نمونه های تحقيقی 
از کامپيوتر اس��تفاده می کردند. با وج��ود اینکه کار با 
کامپيوتر س��بب ب��اال رفتن حجم تمری��ن ها در زمان 
کمتر می ش��د، بعضی از آن ها که ن��رم افزار را هم به 
خوبی بلد بودند، ترجيح می دادند در مواردی با دس��ت 
کار کنند. در کالس، تمرین ها هم با دس��ت و کامپيوتر 

هر دو انجام می شد.
انواری– ممکن است کسی باشد که با کامپيوتر طوری 
کار کند که انگار قلم اوس��ت و کسی هم باشد که تمام 
حرف خود را با دس��ت بيان می کند. من فکر می کنم 
این آموزش��گاه که اهداف آن با دانشگاه متفاوت است 
می تواند برای خود یک مانيفيست داشته باشد. بگوید 
ای��ن معن��ای کامپيوتر اس��ت و این معنای دس��ت ! و 
معلمان هم خ��ود را با این مانيفيس��ت تطبيق دهند. 
بعد از یک سال  این موسسه می تواند بگوید ما چنين 
راه حلی را برای طراحی گرافيک ارائه می دهيم. همان 
طور ک��ه باهاوس این کار را ک��رد. این هم یک تجربه 

است و اگر از باالتر به آن نگاه کنيم بهتر می شود.
فرهادی– دیدگاه های ش��ورای برنام��ه ریزی که در 
پيش نوی��س دوره آمده تاکيد خاص��ی روی طراحی، 
فرهنگ ایرانی و درک درس��ت از آن دارد که منجر به 
ارتباط دو س��ویه دست و ذهن می شود و خوشبختانه 
معلمين دوره هم بر آن تاکيد دارند. نمی توانيم بگویيم 

هر طور که خواستيد کار کنيد اما ایرانی کار کنيد !
به عبارتی تاکيد بر دانس��تن پيش��ينه و تاریخ فرهنگ 

ایران یعنی فهميدن و درک درست آن. 
بنابرای��ن به دو نکته مهم توجه داش��تيم یکی فرهنگ 
ایرانی و دوم تش��ویق کردن بچه ها به کار با دست و یا 
حداقل توصيه نکردن کامپيوتر تا قبل از ترم 3، همان 
طور که خانم کهوند هم اشاره کردند. در این کالس ها 
ما آموزش کامپيوتر نداریم و حتی برای دوره مکمل آن 
هم کامپيوتر در برنامه آموزشی ما نيست و هنرجویان 

می توانند آن را خارج از برنامه دوره یاد بگيرند.
انـواری– بين موفقيت و عدم موفقيت فاصله یک مو 
اس��ت. خطری که در فرهنگ ما وجود دارد این است 
که تا بجنبيم مثل ریگ ته جوی می ش��ویم. آن قدر 

به هم س��ایيده می ش��ویم که همه گرد می ش��ویم. 
ش��خصيت و وجهه خود را از دس��ت م��ی دهيم. باید 
موثرتر باش��يم. چيزی برای ارائه در ذهن مان داشته 
باش��يم، اگر مکعب هس��تيم مکعب کامل و اگر مربع 
هس��تيم، مرب��ع کامل باش��يم. پرداختن ب��ه فرهنگ 
ایران��ی در برنامه ری��زی مرا تقریباً ن��ا اميد می کند. 
زمان��ی می توان راجع به فرهن��گ ایرانی حرف بزنيم 
که کار پژوهش��ی اساس��ی درباره آن انج��ام بدهيم. 
بگویيم این ایرانی است و به این دليل می توانم از آن 
اس��تفاده کنم که این خود انرژی زیادی برای حرکت 
دارد و جای خود را باز می کند. اما مس��ير ما درست 
به عکس اس��ت. همه اش توصيه و نصيحت است که 
فایده ندارد. من از س��ال 1342 دانش��جوی گرافيک 
بوده ام. از آن موقع تا حاال به این مسئله فکر کرده ام 
و بيش��ترین کتاب های زندگيم را در دوره دبيرستان 

خوان��ده ام.
انواری :

زمانـی مـی تـوان راجع بـه فرهنگ 
ايرانـی حرف بزنيم که کار پژوهشـی 

اساسـی درباره آن انجام بدهيم.

دادبـه – ش��ما با چه آدم های بزرگی مرب��وط بوده اید ! 
استاد اسطوره شناسی شما دکتر بهار بوده اند. دکتر یکتا 
که رئيس دانشکده بوده اند خودشان زبان شناس بودند.
تابـان– آموزش پایه ای که از کودک��ی در خانواده و 
مدرسه ش��کل می گيرد دچار اشکال است. وقتی قرار 
باش��د در کالس رابطه درستی ش��کل بگيرد مجبوریم 
هم��واره به عقب برگردیم، به عق��ب و باز هم عقب تر 
تا آن جا که خيلی کوچک بوده ایم. ش��کل گيری این 
رابطه بس��يار سخت اس��ت. یعنی ایجاد این ارتباط در 
فاصل��ه زمانی 2 س��اعت. معلم بودن در رش��ته ارتباط 
تصویری به راس��تی س��خت اس��ت. با گفته های آقای 
انواری موافقم و فکر می کنم این مدرس��ه برای جدی 
بودنش باید حرکتی خاص داشته باشد. با وجود بودن و 
جمع ش��دن بهترین اساتيد در اینجا، باز هم هماهنگی 
به س��وی هدفی واحد کار و زحم��ت زیادی می طلبد. 
این که دور هم می نش��ينيم و از این گيرها و مشکالت 
صحبت می کنيم می تواند س��بب شود که دچار عادت 
نشویم و به آن مس��ئله ای که محيط های آموزشی ما 
به آن مبتال است گرفتار نشویم. مراقب باشيم آنفوالنزا 
نگيریم و گرنه می بينيم همه اش عطسه می کنيم و به 

هم منتقل می کنيم.
تابان:

 مـن اتفاقًا بچه بازيگـوش مي خواهم. 
شـاگردي که بپرسـد و راضي نشـود. 
چون ياد مي گيرد که جستجوگر باشد.

دوستی از من پرسيد : " چه کار می کنی؟ "
 گفت��م : هيچ، فق��ط در فضایی کار می کنم که خيلی 
آن را دوس��ت دارم چون معلم ه��ا و جوانان خوبی که 
دغدغ��ه کار دارن��د در آن فضا دور ه��م کار می کنند. 
به قول آقای انواری فاصله یک مو اس��ت. یعنی ممکن 
است دس��ت آورد عينی و ملموس یک کالس در یک 
ترم خيلی خوب نباشد اما حرکت موثری در آن باشد، 
ه��ر قدر که این حرکت کم باش��د. چنين جلس��ات و 
دورهم نشس��تن ها در این مدرس��ه مي تواند بيش��تر 
اتف��اق بيفتد. کاش بچه ها هم در این جلس��ه بودند و 
صحبت هاي آقاي انواري و دادبه را مي ش��نيدند تا آن 
کليشه هميشگي از خاطرات گذشته مي شکست. بچه 
ها معموالً به علت تربيت اجتماعي، حرف شنو هستند. 
من اتفاقاً بچه بازیگوش مي خواهم. شاگردي که بپرسد 
و راضي نشود. چون یاد مي گيرد که جستجوگر باشد. 
در کالس معموالً گروه هاي دو یا س��ه نفره درست 

م��ي کنم تا کار گروهي را یاد بگيرند. با هم انس بگيرند 
و در زم��ان هاي کمتر نتيجه هاي خوب بگيرند. گاهي 
تمری��ن هاي بچه ها را به دلي��ل کمبود وقت با ایميل 

چک مي کنم و برایشان یادداشت مي گذارم. 
به کالس هاي دیگران س��ر م��ي زنم و دلم مي خواهد 
ژوژمان هایش��ان را ببينم. این مس��ئله کمک مي کند 
بفهمم دانش��جویي که س��ر کالس من نشسته از کجا 

آمده و من باید از کجا به بعد با او صحبت کنم. 
بچ��ه ه��ا را وادار مي کنم چيزهایی ب��ا خود به کالس 
بياورن��د و از همان جا ش��روع مي کني��م. مداد تراش، 
چن��گال و یا هر چيز دیگري که آن را لمس مي کنيم، 
جنسيت آن را تشخيص مي دهيم تا چند جلسه با آنها 
س��ر و کله مي زنم که به قول آقاي انواري با دستشان 
فک��ر کنند و به نظر من پایه هاي آن در کالس ها باید 

گذاشته شود.
گاهي در بعضي کالس ها با عده اي از دوستانم همفکري 
مي کردم. از کالس بيرون مي رفتم و مي گفتم با ش��ما 
کاري ن��دارم و بعد یکي از معل��م ها را صدا مي زدم که 
برود و برایش��ان صحبت کند فضا عوض مي شد چيزي 
که من بل��د نبودم جا بيندازم را دیگ��ري بهتر بلد بود. 
ی��ا این که من مي رفتم س��ر کالس دیگ��ري که معلم 
دیگري داش��ت و آش��وب درس��ت مي کردم که نتيجه 

خوبي داشت.
خوشحالم که در این جلس��ات این نکته ها رد و بدل 

مي ش��ود و مي توانيم نکات کلي��دي را از حرف هاي 
یکدیگر بيرون بکش��يم. مثل یک خانواده مي ش��ویم. 
گاه��ي باید به بچه ها نزدیک تر بش��ویم ناهاري با هم 
بخوریم یا کوهي برویم. خالصه کاري کنيم که همدیگر 
را بشناسيم. یکدست نبودن بچه ها گاهي خوب است و 
گاهي هم خوب نيست. خوب است چون یکباره سؤالي 
مطرح مي ش��ود که ممکن است بي ربط باشد اما ما را 
به جاي خوبي برس��اند و بد است چون گاهي مي بيني 

که همه خوابند!
بچه ه��ا را کمتر محدود مي کنم و ب��ه آنها مي گویم 
ه��دف را ببينن��د و آگاهان��ه اتف��اق را تجرب��ه کنند. 
چهارچوب درس��ت کردن و محدود کردن اصاًل سخت 
نيس��ت. کاري اس��ت که در هزاران کالسي که در این 

شهر است به راحتي اتفاق مي افتد!
انـواري – در یکي از پایان نامه ها، دانش��جویي روي 
کت��اب جغرافياي دوم راهنمای��ي کار مي کرد و آن را 
از نظ��ر بص��ري تحليل مي کرد. ن��کات خاصي در این 
پروژه وجود داش��ت. وقتي حاشيه هاي متن را مقایسه 
مي کرد و صفحه ها را روي هم مي گذاشت، یک خط 
درس��ت فرضي دیده نمي شد. رنگ آبي که براي دریا 



در نقش��ه ها یک کد باید داش��ته باش��د 20 نوع آبي 
متفاوت ب��ود. آن وقت مي خواهيم دانش��جویان ذهن 
سيستماتيک داشته باش��ند! متأسفانه این نکات ریز و 
ظاه��راً پيش پا افت��اده تأثيرها و نتایج جدي روي بچه 

ها دارد.
تابان– همين نکته هاي ریز اصل قضيه است. چيزهاي 

بزرگ و دهان پرکن، همه اش حباب است.
انواري – از منطق تصویري گ�رافيک امروز س��ر در

 نم��ي آورم. کوچ��ک تری��ن و گاه اساس��ي ترین نکته 
ه��ا اغلب از نظ��ر دور مي ماند. حاال م��ي خواهم یک 
نفر پوس��تر تک نس��خه اي را براي من معني کند. اثر 
گرافيک در یک ارتباط اس��ت که معني مي یابد. یعني 
س��فارش یا پيامي که طراح گرافي��ک باید آن را آماده 
کند ودر زمان معيني به مخاطب برساند. طبيعي است 
چيزي که تکثير و توزیع نش��ده خصلت اصلي گرافيک 
در آن نيست. روي دیوارهاي شهر ما چيزهاي دیگري 
اس��ت و پوس��ترهایي که ما درست مي کنيم یک چيز 

دیگر!
نمي خواهم از موضوع بحث اصلي خارج ش��وم اما این 
اتفاق در مورد آموزش خوب است که گاه آدم هایي که 
هر کدام تجربه ها و مهارت هایي در آموزش دارند دور 
هم بنشينند و چون انگيزه دارند راه بهتر حرکت کردن 
را با هم پيدا کنند. همان طور که در مورد اس��تفاده از 
کامپيوتر اش��اره کردم، در مورد آم��وزش گرافيک هم 
باید الگوي تعریف ش��ده اي داش��ته باش��يم که تغيير 

ناپذیر نباشد.
عادتي به نام خصلت اس��تادي به این معني که بعضي 
ه��ا یکدفعه ارتفاع مي گيرند و مي گویند "این اس��ت 
و ال غي��ر"، اصاًل خوب نيس��ت. آن هم آموزش هنر که 
غير ممکن اس��ت قطعي و تثبيت شده باشد. ما هنگام 
آم��وزش از بچه ها یاد مي گيریم و این ویژگي معلمي 
اس��ت که بس��ياري از تجربه ها فق��ط در این موقعيت 
به دس��ت مي آی��د. ما در تجربه های��ي که در جریان 
آموزش هنرجویان اتفاق مي افتد س��هيم مي شویم و 

ی��اد     م��ي گيری��م.
انواري:

 در مـورد آموزش خوب اسـت که گاه 
آدم هايـي کـه هر کـدام تجربـه ها و 
مهارت هايي در آموزش دارند دور هم 
بنشينند و چون انگيزه دارند راه بهتر 

حرکت کردن را با هم پيدا کنند.
کهوند – اشاره خانم تابان به "شاگرد بازیگوش" بسيار 

مهم است. عالقمندیم که کالس طوري پيش برود که 
پرس��ش و پاسخ در آن یک جریان دائم باشد و در این 
صورت، آن پویایي ک��ه آقاي انواري از آن صحبت 
م��ي کنند مي تواند ش��کل بگي��رد و آن چيزي اتفاق 
بيفت��د که گاه��ي مخاطب ندارد. ش��روع آن مي تواند 
در دوره پایه باش��د تا فضاي گفت و گو کردن به وجود 

بياید.
تابـان – نمي دانم داری��م به کجا مي رویم و چه خبر 
ش��ده؟ به بچه ها م��ي گویم حاال که آمدید، آهس��ته 
آهس��ته تجربه کنيد و یاد بگيرید. این همه عجله براي 
چيس��ت؟ مسئوليت ما به عنوان معلم بسيار مهم است 
و برخورد با این مس��ائل باید منسجم و درست صورت 
بگي��رد تا از این فرصتي ک��ه هنرجویان براي آموختن 

دارند، به شکل مؤثري استفاده کنيم.
خونساري– مهم ترین تفاوتي که این مدرسه مي تواند 
داش��ته باشد به اعتقاد من تفکر و نگاه است. وقتي تفکر 
آدم عوض مي شود، نگاهش هم عوض مي شود و رفتار 
او ه��م تغيير مي کند. چه رفتار اجتماعي و چه رفتار با 

رشته اي که در آن تحصيل مي کند.
در گرافيک ما به این تغيير رفتار نياز داریم. این تغيير 
رفتار م��ي تواند به خالقيت منجر ش��ود، بيرون بياید 
و رش��د کند. فک��ر مي کنم معلم های��ي که در بخش 
تئ��وري درس مي دهند خيلي خوب مي توانند بچه ها 
را به آن سمت هدایت کنند. براي تحليل یک عقيده یا 
ایده خاص دس��ت کم داشتن اطالعاتي درباره گذشته 
و فرهنگ مي تواند هویت را ترس��يم کند و این هویت 
مي توان��د برخوردهاي متفاوت آنه��ا را برانگيزاند. در 
جامعه اي که کليش��ه ها مدام تکرار مي شوند به قول 
خانم تابان بچه ها حرف گوش کن هس��تند و با سابقه 
تاریخي که داریم عوض کردن این س��خت است. براي 
تحصيل هنر که اس��اس آن خالقيت اس��ت شکس��تن 
کليشه ضروري اس��ت. ابتدا باید تغيير رفتار و تفکر را 
ایجاد کرد و براي آن که گرافيس��تي باش��يم که ایراني 

فکر کنيم این تغيير رفتار مهم است. 

خونساري:
ابتدا بايـد تغيير رفتار و تفكر را ايجاد 
کرد و براي آن که گرافيسـتي باشـيم 
کـه ايراني فكر کنيم ايـن تغيير رفتار 

مهم است. 

در مورد کار با کامپيوتر و دس��ت هم فکر می کنم برای 
رسيدن به آن مانيفيستی که آقای انواری گفتند، بد نيست 

با هم صحبت کنيم و از شيوه های آموزشی مان بگویيم، 
اصالح کنيم و در مواردی به اتفاق نظر برس��يم. وقتی 
ما دانش��جو بودیم تمرین های مبانی را با دست انجام 
می دادیم بعد ها وقتی که کامپيوتر رواج بيشتری پيدا 
کرد در کالس های مبانی هم بعضی ها تمرین هایشان 
را با کامپيوت��ر انجام می دادند . من به خاطر عالقه ام 
یک دوره هم در کالس های اس��تاد شيوا شرکت کردم 
و درآن دوره تمرین هایم را با کامپيوتر انجام دادم. در 
کالس های ایشان کامپيوتر فقط یک ابزار نيست بلکه 
یک واسطه بين ذهن و دست است و نمایش بخشی از 
خالقيت که در ذهن جاری اس��ت و قدرت تجسم قوی 
و دس��ت قوی را می طلبد به کمک کامپيوتر تس��هيل 
می شود. در کالس های این ترم از بچه ها می خواهم 
یادداش��ت های تصویری شان را با دست انجام بدهند 
و اگر مایل باش��ند می توانند آن ها را با کامپيوتر اجرا 
کنن��د چون در زم��ان کمتر امکان بيش��تری به وجود 
می آی��د و اتفاق هایی می افتد که منجر به کش��ف و 

یادگيری می شود.
انواری– در پروس��ه دیزاین،  دست  همان ک�اری را 
می کند که کامپيوتر می کند، اما در یک اش��ل انسانی 
و کس��ی که با دس��ت کار می کند الزم اس��ت قدرت 
دید فوق العاده ای داش��ته باشد. هنگام کار با کامپيوتر 
امکان های بی ش��ماری  به وجود می آید که اگر قادر 
نباش��يم آن ها را ارزیابی کنيم، انتخ��اب خوبی انجام 
نخواه�يم داد. این پروسه با دست به این شک�ل ط�ی 
می ش��ود که مثاًل اگر یک اس��تکان می کشيم ممکن 
اس��ت صد تا خط بکش��يم و در نهایت فرم استکان با 
تقوی��ت کردن یک��ی یا چند تا از این خ��ط ها ایجاد 
ش��ود. یعنی در عمل انتخاب کرده ایم و این مهارتی 
اس��ت که برای کاربرد آن در کامپيوتر باید افق دید آن 
را پيدا کنيم. در آن صورت است که می توانيم انتخاب 

قطعی را از ميان اتود ها انجام دهيم.
کهونـد – معموالً برای انجام دادن تمرین های مبانی 
1 در دانش��گاه با کامپيوتر مخالف��ت می کنم. این کار 
آن ها را کم حوصله و کم طاقت می کند. با ش��تاب 
زی��ادی می خواهن��د آن چه را در ذه��ن دارند عينی 
بکنن��د و کمتر درگي��ر فرم آن می ش��وند که در این 

مقطع برایشان مفيد نيست.
تابان – من مخالفتی ندارم، چون اگر بتوانند مفهومی 
را ک��ه در ذهن دارند برس��انند خيلی خوب اس��ت. پر 
ک��ردن یک مربع ب��ا راپيد به نظر من کار گل اس��ت. 
در مراح�ل پایه ای دانش��جو می تواند با هر وس��يله ای 
منظورش را برس��اند. فضای مثبت، فضای منفی و خط 
فعال، همه این ها را هر جور که بخواهند نش��ان دهند 
چه با کامپيوتر و چه با دس��ت و یا هر وس��يله ای. در 
پروس��ه دیزاین خيلی وق��ت ها کار دس��ت با اجرای 
کامپيوتر همراه و ک�امل می شود. فکر کردن با دست 
یک مقوله خيلی جدی اس��ت و یک طراح می تواند از 

همه ابزار و امکاناتش بهره بگيرد.

ادامه دارد ...



ل   اسفند 1387 آثار 28 نفر از هنرجویان  پنجش��نبه او
ویژه که 9 جلس��ه کالس و کارگاه های آموزش��ی را با 
راهنمایی استاد مجيد عباسی پشت سر گذاشته بودند 

به قضاوت درآمد.
کارگاه های آموزش��ی، طراحی  موضوع این کالس ها و
پوس��تر برای 20 س��الگی هر هنرجو ب��ود که با عنوان 
»دانش��جویان، همه به س��وی ش��ومون« در بيستمين 
س��الگرد فستيوال بين المللی پوسترو طراحی گرافيک 

شومون شرکت داده خواهد شد.
داوری ای��ن آث��ار را اس��اتيد محت��رم؛ ابراهيم حقيقی  
-مصطفی اس��داللهی - عليرضا مصطفی زاده – فرهاد 
فزونی و آریا کس��ایی به عهده داش��تند که از بين آثار 
ش��رکت کنندگان3 اث��ر را به عنوان موف��ق ترین آثار 

برگزیدند. 
مدرس��ه وی��ژه در نظر دارد انش��اءاله با ی��اری و لطف 
حاميان  ،3 نف��ر برگزیده را مورد حمای��ت قرار دهد تا 
بتوانند در فس��تيوال یاد ش��ده که در ش��هر ش��ومون 

فرانسه برگزار می شود شرکت نمایند. 
عالوه بر این 3 نفر، 7 نفر دیگر از همين گروه ) جمعا10ً 
نفر – حداکثر س��همی که به ایران تعلق گرفته است( 
نيز با معرفی مدرسه ویژه و بودجه خودشان در کارگاه 

های عملی شومون شرکت خواهند کرد. 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که این پروژه مورد اس��تقبال 
» پيربرنار« طراح نامدار فرانسوی که در آذرماه  فراوان
87 ب��ه دعوت بنياد مميز به ایران س��فر کرده بود قرار 
گرفت و پس از آن در شورای هنری شومون مرکب از؛ 
»پيربرنار – الکس جوردن – ونسان پروته و اتين برنار« 

مورد حمایت و تقدیر قرار گرفت. 
در پایان داوری آثار، هيئت داوران در نشستی با حضور 
هنرجویان ش��رکت کردند که صحبت های ارزش��مند 

آنان به شرح زیر است :

فرهادی– اجازه می خواهم از اس��اتيد محترم تشکر 
کنم که بعد از حدود یک ماه  و نيم و یا کمی بيش��تر 
که باالخره ب��ه روز انتخاب آثار رس��يدیم دعوت ما را 
پذیرفتند. به نظر دوستان کارها خوب بودند. از اساتيد 

محترم تقاضا می کنم نظراتشان را بيان کنند. 
عباسـی– ماجرای داوری این کاره��ا و یا اصوالً هر 
مسابقه و یا فستيوال کار خيلی سختی است که یک 
مدرس��ه و یا س��ازمان به دوش چند نفر می گذارد. 
وظيفه س��نگينی به عهده دوس��تان بود. از نظر من 
کار بچ��ه ها  فراز و نش��يب داش��ت و  مس��ابقه ای 
هم  وجود نداش��ت چون بچه ه��ا در کالس بودند و 
کار می کردند. تعدادی از بچه ها در پروس��ه طراحی 

بودند، ایده هایش��ان را ارائه کردند، توس��عه دادند و به 
نتایجی رس��يدند که همه دیدید. عده کمی از بچه ها 
بدليل مش��غله های که داشتند احتماالً  کار دانشگاه و 
یا هر چي��ز دیگر، همراه کالس نبودند که به خود آنها 
مربوط می ش��ود چون مس��ئله حضور و غياب مطرح 
نبود. بلکه حض��ور در فرایند طراحی مهم بود. با توجه 
ب��ه رای پنج نفر ازهم��کاران و اس��اتيد عزیز که برای 
من نيز نظرات آنان محترم اس��ت، این فقط برنامه ای 
اس��ت که مدرس��ه می خواهد اجرا کند چون باید عده 
محدودی را به این فس��تيوال اعزام کند. پس از ارزش 
کار دیگران کم نمی ش��ود همچنين خدمت دوس��تان 
ع��رض می کنم زمانی که کارها ارس��ال ش��ود ممکن 
اس��ت در شومون ورق برگردد و کار کسی که االن پنج 
رای آورده اس��ت اصالً  رای نياورد و برعکس. چون نظر 

داوران و طراح��ان و افرادی ک��ه قضاوت می کنند  در 
هم��ه جای دنيا قطعاً  با هم تفاوت دارند. درس��ت مثل 
همي��ن پنج نفری که اینجا نظراتش��ان ب��ا هم تفاوت 
داش��ت. این کار به چند دليل ب��رای من تجربه خوبی 
ب��ود. اول اینکه از نظر توانایی ه��ای گرافيکی همه در 
یک س��طح نبودند. آنچه ب��رای من در کالس مهم بود 
تا بحث ش��ود و بعضی از دوس��تان و داروان نيز همين 
نظر را داشتند انتخاب کارهای متفاوت بود. چيزی که 
برایم  مهم بود و شما روی آن کار کردید نزدیک شدن 
به مفهوم بيست سالگی از دیدگاه تک تک شماها بود.  
با تجربه ای که پارس��ال در ورک شاپ شومون داشتم و 
تجربه هایی که در داوری داش��تم فکر می کنم مسيری 
که رفتيد خيلی نزدیک به معيارهایی است که آنها دارند 
و قضاوت می کنند. در هر ص��ورت فکر می کنم کارها 
را که بفرس��تيم خودتان متوجه خواهيد شد. هر کس 
هر قدر زحمت کشيده باشد نتيجه اش را خواهد دید.  
به نظرم نقطه مهم ماجرا مس��ئله برد و باخت و یا رای 
زیاد و کم نيس��ت. دومين دليلم اینست که برای اولين 
بار در ایران مدرسه ای، سازمانی دست به چنين کاری 
م��ی زند. چهار، پنج دوره پيش از ش��ما دوره هایی که 
پای طراحان ایرانی به مس��ابقات بين المللی باز ش��د 
چند دانشجوی ایرانی به شکل پراکنده شرکت کردند، 
هيچوقت مدرس��ه ای ش��رکت نکرده بود. جنبه مثبت 
ماجرا اینس��ت ک��ه در واقع آقای فره��ادی به آن ایده 
رس��يدند و آن را توسعه دادند. امکانات را جمع  کردند 
تا چنين مجموعه با ارزش��ی بوجود بياید. این از نتایج 
خيلی خوبی بود که تا بحال بدس��ت آمده اس��ت. فقط 
خواهش می کنم افرادی که کارهایشان انتخاب نشده 
اس��ت دلخور نباشند. کارهایتان را بفرستيد نتيجه اش 

را خواهيد دید. 
حقيقـی– هر مس��ابقه ای ش��رایط خ��ود را از قبل 
تعيين می کند و  ش��رایطی نيز به هر ش��رکت کننده  
و همينط��ور داوره��ا  اعالم می ش��ود  مث��ل موقعيت 
تاریخی، جغرافيایی، طبيعی، خستگی. مثل مسابقه دو 
م��ی ماند. موفقيت در مس��ابقه نه مالک��ی برای آینده  
اس��ت و نه نوع کاری که قطعاً  دانش��جو می خواهد در 
آینده دنبال کند. کسی که ممکن است االن نمره یک 
را گرفته باش��د ممکن است اصالً  بعدها  طراح گرافيک 
نش��ود و یا  سرنوش��ت دیگری پيدا کن��د. اصل قضيه 
پس مس��ابقه و رفتن به نمایش��گاه نيست. هميشه در 
کالس��ها و آموزشگاهها ش��رایط حضور یک جمع و یا 
معلم تعيين کننده اس��ت. الاقل برای تک تک افرادی 
که در یک کالس حضور پيدا می کنند سرنوش��ت ساز 
اس��ت. یک معلم خوب می تواند یک گروه را به خوبی 
هدایت کند  مش��روط بر آنکه آن گروه هم منس��جم و 

همدل و همراه باشند.
در کالس��های دانش��گاهی دی��ده ای��م ک��ه مجموعه 
دانش��جویان یک س��ال بد هس��تند ه��ر کاری هم که 
م��ی کنيد چيزی از آنها در نمی آی��د اما گاهی اوقات 
کالس��ها، دوره ها و ترم های  بسيار موفقی  هستند یا 
دوره های چهار س��اله ای که دانشجویان نخبه بيرون 

می دهند. چرا این اتفاق می افتد ؟
معلوم نيس��ت  ! ولی دليل روشن آن نوع حضور و تعدد 
معلم های خاص هس��ت که در یک دوره یا سال خاص 
کنار هم جمع می شوند. معلمان تعيين کننده هستند 
مزیت��ی که م��ن در ای��ن مجموعه آثار دی��دم این دو 
عامل اس��ت یعنی انسجام فکر شده و  درست راهبری 
ش��ده که می دانس��ت به کجا می انجامد و دوستان را  
برانگيخت��ه که طراح��ی بکنند. خوش��بختانه برخالف 
بسياری از آثاری که شایع شده دوستان همه طراحانه 
برخورد کرده اند یعنی ب��ه دیزاین فکر کرده اند چون 
موضوعی داشته اند که باید قطعاً  به  آن می پرداختند 
موضوعی که خودش��ان از س��ر گذرانده اند و از درون 
حس کرده اند وموفق ش��ده اند حس شان را به تصویر 
تبدیل بکنند. این مزیت ها در کليه آثار حس می شود 
یعنی از س��ر باز کنی و یا برای گرفتن نمره و گذراندن 
یک ترم ی��ا یک کالس نبوده اس��ت. در حقيقت همه 
م��ی توانيم به  انرژی ای ک��ه در کل کارها وجود دارد 

پی ببریم. 
عباسی:

 به نظرم نقطه مهم ماجرا مسئله برد و 
باخت و يا رای زياد و کم نيسـت، بلكه 

حضور در فرايند طراحی مهم است. 
اسـداللهی– به همه خسته نباش��يد می گویم. نظر 
شخصی من اینس��ت که اساساً  یک  کاری که انتخاب 
ش��ده نمی تواند مالکی برای انتخاب دانش��جویان در 
یک ورک شاپ باش��د. واقعاً  کار سختی بود، ما مجبور 
ش��دیم یعنی من ش��خصاً  ناچار شدم رای بدهم  ! نظرم 
را خدم��ت آقای عباس��ی گفتم که ما م��ی توانيم یک 
تعداد کار را مشخص کنيم اما برای اولویت بندی واقعاً  
معلم کالس اس��ت که می تواند تشخيص دهد. پروسه 
کار اف��راد در طول  9 جلس��ه ب��رای کاری که در آخر 
روی دیوار می رود، مهم اس��ت. این نظر ش��خصی من 
اس��ت. همانطور که جناب حقيق��ی گفتند معموالً  در 
ه��ر رویدادی داورها مجبورند علی رغم قواعد و قوانين 
رای بدهند. ولی تمام کارهایی که دیدم صاحب ارزش 
بودند یعن��ی نماینده تالش تک تک ش��ماها بود و به 

هنرجـويان ويژه 
به    سـوی ش ـومون
گزارشی از کارگاه آموزشی و داوری آثار



نظ��ر من آن کارهایی هم که االن روی دیوار نيس��تند 
نيز مهم هستند. در اتودهایی که نگاه می کردیم راه و 

روش های خيلی خوب در مسير کارشان بود.
 فکر می کنم کالس آقای عباس��ی خيلی موثر بود که 
فکر را به ما منتقل کرد. اول به مدرس��ه ویژه به خاطر 
این حرکت که خيلی درس��ت ب��ود تبریک می گویم و 
دوم ب��ه اف��رادی که از طریق ای��ن داوری می روند در 
آزمون آنجا ش��رکت کنند. اميدوارم  موفق بشوند. و به 
افرادی که کارش��ان انتخاب نشده است می گویم اصالً  
نباید ناراحت بشوند واقعاً  داوری کار سختی است. شما 

خودتان بهتر می توانيد قضاوت کنيد. 
اسداللهی:

 تمـام کارهايی که ديدم صاحب ارزش 
بودند يعنـی نماينده تـاش تک تک 
شـماها بود و به نظر مـن آن کارهايی 
هـم کـه االن روی ديوار نيسـتند نيز 

مهم هستند.
مصطفی زاده – وقتی انتخاب از بين 28 کار اینقدر 
طول می کشد دو حالت وجود دارد یا همه کارها خيلی 
بد هستند و یا خيلی خوب. خوشبختانه این بار حالت 
دوم ص��دق می کرد. انتخاب بين ای��ن کارها واقعاً  کار 
س��ختی بود. خوشحالم که اینقدر طراح گرافيک خوب 
داریم. البته ش��کی نيست وقتی که چنين اتفاق خوبی 
می افتد آن کس��ی که مجموع��ه را اداره کرده و پيش 
برده اس��ت حتماً  توانس��ته اس��ت توانایی های شما را 
خيلی خوب بکار بگيرد و به نتایج خوبی برساند . شکی 
نيست که نقش آقای عباسی را نمی توانيم در این کار 

نادیده بگيریم. نکته مهمی که به ذهنم رس��يد اینست 
که  کارها خيلی خوب بودند و آقای عباسی هم خيلی 
خ��وب این مجموعه را جمع جور کرده اند، اعمال نظر 
شخصی صورت نگرفته است. اتفاق بدی که معموالً  در 
ورک ش��اپ ها می افتد این است که گاهی اوقات معلم 
جوری کار می کند که دس��ت آخر همه کارها ش��بيه 
کار او می ش��وند. خوشبختانه، در اینجا اینطور نيست. 
کارها در عين حال که تنوع دارند مش��خص است  هر 
کس کار خودش را انجام داده است. کيفيت همه کارها 
در سطح خوبی اس��ت از این نظر باید به آقای عباسی 
تبری��ک بگویم که س��ليقه خودش را به ش��ما تحميل 
نکرده و توانس��ته توانایی های شما را به بهترین شکل 
ب��کار بگي��رد. و در نهایت از آقای فرهادی باید تش��کر 
کرد که توانس��ته اند این امکان��ات را فراهم بياورند که 

استعدادهای شما اینگونه ابراز بشوند. 
مصطفی زاده:

 به آقـای عباسـی تبريک مـی گويم 
که سـليقه خودش را به شـما تحميل 
نكرده و توانسـته توانايی های شما را 

به بهترين شكل بكار بگيرد.

فزونی- فکر می کنم اگر می ش��د راه حلی پيدا کرد 
که به ج��ای داوری در کارهای هنری بتوان  آن راه را 
جایگزین کرد خيلی بهتر می ش��د . چون واقعاً  داوری 
یک مجموعه کار هنری، گرافيک  نقاش��ی و نظایر آنها 
کاماًل بس��تگی به داورانی دارد ک��ه دور هم جمع می 
ش��وند و با عوض ش��دن یک نفر می تواند کل جریان 
تغيي��ر بکند. نمونه اش ه��م اینکه کارهایی که در یک 
بينال رد شده و اصاًل وارد یک جشنواره نشده در بينالی 
دیگر وارد شده و جایزه اول را هم گرفته است و دوباره 
در بينالی دیگر رد شده است. این نشان می دهد  که نوع 
نگاه و درک آن چند نفر در انتخاب تاثير گذار بوده اس��ت. 
به نظرم این اتفاقی که  االن افتاده است از نگاه ما پنج 
نفر و از در کنار هم قرار گرفتن ما رخ داده است قطعاً 
وقتی به ش��ومون بروند یک ماجرای دیگری برای آنها 
پيش خواهد آمد ممکن اس��ت آنهایی که االن انتخاب 
نش��ده اند وارد بش��وند و باقی بمانند. درست برعکس 
این ماجرا. بس��تگی به نوع نگاه انتخاب کننده ها دارد. 
چاره ای هم نيست ما آنچه را فکر می کردیم انجام دادیم 
و نتيجه حاصل شده نظر ما بود. یک نظر جمعی. اگر تک 
تک ما قرار بود انتخاب کنيم حتماً نتيجه چيز دیگری 
می شد. اگر چاره دیگری بود آن کار را می کردیم. ولی 

هنوز روش دیگری ابداع نشده است. 
کسـايی-  اول اینکه امي��دوارم یک روز همه در این 
موقعيت دشوار قرار بگيرید و مجبور شوید داوری کنيد. 
با توجه به این نکته  که من قباًل خيلی در ورک ش��اپ 
های شومون دیدم این اس��ت که این کارهای انتخاب 
ش��ده همه از استانداردهای مناسبی برخوردارند و فکر 
م��ی کنم اگر این کارها بروند ش��ومون از س��طح قابل 
قبولی برخوردار باشند و اگر آنجا هم کار کنيد کارتان 
در س��طح خوبی خواهد بود. خوش��بختانه کارها همه 
در ژانره��ای مختلفی بودن��د. برخوردهای متفاوتی که 
دارای  یک س��ری دیزاین های خوب و ایده های خوب  
هس��تند. بعضی کاره��ا از لحاظ فرم خيل��ی جا افتاده 
بودن��د که نکته مثبتی اس��ت. نمی ش��ود گفت کارها 
حتماً عالی بودند ولی برای کسی که در مرحله گشتن 

و جستجو کردن و سعی کردن است تا به چيزی دست 
پيدا کند در همه آنها این سعی دیده می شود. 

کسايی:
 خوشـبختانه کارها همـه در ژانرهای 
مختلفی بودنـد. برخوردهای متفاوتی 
که دارای  يک سری ديزاين های خوب 

و ايده های خوب  هستند. 

فرهادی- اجازه می خواهم از آقای انوش��يروان مميز 
ه��م که از آقای پير برن��ار دعوت کردند و هم چنين از 
بنياد مميز که باعث پدید آمدن این فکر در ما ش��دند 
وهم از بخش فرهنگی س��فارت فرانسه صميمانه تشکر 

کنم.
انوشـيروان مميز- کارهای روی دیوار خيلی جالب 
و مدرن هس��تند. آقای عباس��ی نياز به تعریف ندارند 
آقای فرهادی هم که اس��تاد برگزاری این گونه کالسها 
؛ افرادی که  هس��تند ولی چيزی که خيلی مهم اس��ِتِِِِِِِ
می روند فرانسه باید از کالس ها استفاده درست بکنند. 
روی زب��ان خارجی ش��ان باید خيل��ی کار کنند. باید 
بتوانند با اساتيد و دانشجویان آنجا ارتباط برقرار کنند. 
این شرایط به س��ادگی فراهم نشده است باید از وقت 

شان نهایت استفاده را ببرند.
فرهـادی-  در پایان این جلس��ه و قب��ل از اعالم نام 
انتخاب ش��دگان دلم می خواهد که عميقاً از دوست و 
همکار بسيار عزیزم آقای عباسی صميمانه تشکر کنم.
به خاطر لطفش��ان به مدرسه، مسئوليت پذیری شان، 
دلس��وزی، حساسيت و دغدغه ای که با حضور همواره 
به موقع ش��ان، جدیت خاصی را به جلسات این کارگاه 

آموزشی بخشيدند. 
هم چنين از شما دوستان عزیز و بزرگوار هم به خاطر 
وقت و انرژی فوق العاده ای که گذاش��تيد سپاسگزارم.

اسامی هنرجویان منتخب هيئت داوران به ترتيب 
رتبه های به دست آمده :

•بهروز شریفی •گلناز اسماعيلی •مينا موهبتی
مير عظيمی•غزال پور شعبان•سپيده هنرمند •علی

•مریم کرباسی•سارا نقيب زاده• صابر جوانمرد
•حسين پژمان فرد•پگاه شرکت• نکيسا خبازیان

• سپيده کشفی•سحر عشقی
اسامی هنرجویان دیگر عالوه بر 14 نفر یاد شده:

•آال جزایری•حامد علی اوغلی•زهره غالمی
•س��حر للهی•س��ميرا عدیلی پور•س��ميه مش��هدی 

زاره•عليرضا منصوری•فاطمه الله خواه
•فرناز شهامی•گالره کاکاوند

•عليرضا سعيد الذاکرین• مانی مهرورز
•مينا موهبتی•محمد کسروی•هوناز آفاقی

*فس��تي وال پوستر و طراحی گرافيک شومون 20 سال 
اس��ت در ماه مه هر س��ال در شهر ش��ومون فرانسه با 
حضور و مش��ارکت طراحان و دانش��جویان گرافيک از 

سراسر جهان به طور مستمر برگزار می شود.
الزم بـه ذکر اسـت که بـه لطـف و حمايت مدير 
عامل محترم شـرکت اسـتدلر ايـران تعدادی از 
دانشـجويان منتخب برای شـرکت در فستيوال 

شومون به اين کشور اعزام خواهند شد.
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برند  و  مديريت آن 	•
اولين کارگاه آموزش��ی» برن��د و مدیریت آن« روزهای 
پنجش��نبه 24 و جمع��ه 25 بهم��ن ماه در مدرس��ه 

تخصصی ویژه با حضور 18 شرکت کننده برگزار شد.
 اس��اتيد این کارگاه آموزشی، خانم شهرزاد اسفرجانی 
) سرپرس��ت دوره مدیری��ت تبليغ��ات ( و آق��ای نژده 
 )Brand Communications هوانسيان )استاد درس
بودن��د که مباحث علم��ی و مطالعات موردی زیر را در 

زمينه برند و مدیریت آن بررسی و تدریس کردند.
• برن��د چه چيزی نيس��ت!؟ پس برند چيس��ت و چرا 

برند؟   
• مفاهيم اصلی برند 

• برند، دارایی یک سازمان 
• مدیریت راهبردی و خالقيت برند

• ارکان تخصصی برند
• فرایند برند سازی

• مطالعات موردی چای گلس��تان ، کافی ش��اپ های 
استار باکس ، بانک جهانی HSBC  و ...

گفتنی است که کليه شرکت کنندگان در این کارگاه، 
اف��رادی بودند که به ط��ور حرف��ه ای در آژانس های 
تبليغاتی و یا شرکتهای تجاری، توليدی، خدماتی و ... 

مشغول به کار می باشند. 
به واسطه اس��تقبال و رضایتمندی ش��رکت کنندگان 
در این دوره و همچنين درخواس��تهای ف��راوان ، قرار 
است عالوه بر تکرار این دوره 2 روزه در بهار88 ، دوره 
تکميلی و پيش��رفته آن نيز در س��ال آتی در مدرس��ه 

تخصصی ویژه برگزار گردد.

مديريـت  در دوره تخصصـی»  	•داوری 
تبليغات«

   اولين جلسه داوری دانشجویان دوره مدیریت تبليغات 
برای درس MARKETING  با حضور اس��اتيد؛ علی 
قدس – ش��هرزاد اس��فرجانی – دکتر عليرضا صدر 
محمدی - علی صالح هرندی )مدیر بازاریابی شرکت 

فومن شيمی( – ستاره ساعدی 
)مدیر سابق توليد و رسانه های شرکت تبليغاتی نار( 
و امراله فرهادی، روز پنجشنبه 87/11/3 در مدرسه 

تخصصی ویژه برگزار شد.
دانش��جویان ای��ن دوره پس از گذراندن 10 جلس��ه 
کالس تخصصی توس��ط اس��تاد علی قدس در فصل 
آموزش��ی پائيز87، موضوعات متف��اوت زیر را مورد 
تحقي��ق و بررس��ی ق��رار داده و نتای��ج ان را در یک 
گ��زارش حرفه ای برای ارزیابی و راهنمایی اس��اتيد 

یاد شده ارائه دادند. 
موضوعات4 گروه کاری عبارت بودند از؛ یک شرکت 
خط��وط هوای��ی، یک رس��توران با برنام��ه غذایی و 
س��رویس های خاص، یک توليد کننده عسل و یک 

کارخانه توليد کننده نان.
الزم به ذکر اس��ت که درس MARKETING اولين 
درس ترم آغازین این دوره بود که به طوری موازی 
ب��ا درس اص��ول و مبانی تبليغات و درس نوش��تن 
خالقانه همه ترم پایيز و بخش��ی از ترم زمس��تان را 

ش��امل   می ش��دند.          

 

همايش يک روزه در اصفهان 	•
بن��ا به دعوت ش��رکت پویش گرافي��ک، همایش یک 
روزه »  هنر خدمت به مش��تری« به همت استاد خانم 
اس��فرجانی در روز 5 ش��نبه تاریخ 87/10/25 توسط 

مدرسه تخصصی ویژه در اصفهان برگزار شد. 
ش��رکت کنندگان22 نفر بودند که ب��ا تخصص های 
گوناگون آژانس های تبليغاتی در این همایش شرکت 
کرده بودند. اس��تقبال  و رضایت ش��رکت کنندگان در 
این همایش، برگزار کنندگان اصفهان و مدرس��ه ویژه 
را بر آن داش��ته است که انش��اء ا... در سال آتی عالوه 
بر برگزاری چنين سمينارها، دوره تخصصی مدیریت 
تبليغات را نيز برای عالقه مندان استان های اصفهان، 

فارس و یزد برگزارکنند. 

	•کارگاه های آموزشی مديران ميانی
 »شرکت کاله «

در زمس��تان 87، 4 کارگاه آموزشی یک روزه ناپيوسته 
در )4 روز مختلف ( با موضوع » بينش مصرف کننده« 
برای مدیران ميانی ش��رکت کاله )20  نفر( در مدرسه 

تخصصی ویژه برگزار شد. 
مدرس این کارگاه نيز خانم ش��هرزاد اسفرجانی بودند 
که با پرداختن به موضوع��ات زیر، مدیران محترم این 
ش��رکت پيش��رو  و پر آوازه را در بهينه سازی فرآیند 

کاری مجموعه یاری دادند. 
• سفری از برند به مصرف کننده

• فرایند توليد ایده های بزرگ
 •Brief نوشتن

• بينش به چه معناست و چه نقشی دارد؟
• فرآیند توسعة ارتباطی

• مثلث بينش مصرف کننده
• تکنيک های کشف بينش مشتری

• طرح توسعة ارزش برند
• چگونه یک بينش درست را تشخيص بدهيم؟

• معرفی و بررسی بينش مصرف کننده در بيش از 50 
 IKEA HSBC، Yellow:مثال از تبليغات جهان مانند

Pages، Evian و...

ثبت نام دوره دوم »مديريت تبليغات«	• 
پ��س از ش��روع برگزاری و پيش��رفت اولين دوره 
پيوس��ته تخصصی یکس��اله مدیری��ت تبليغات در 
پایيز 1387 آوازه آن دهان به دهان منتقل ش��د 
و عالق��ه من��دان زیادی را به کس��ب اطالعات از 

مدرس��ه ویژه وا داش��ت . 
بس��ياری از این مراجعين در گفتگوهای حضوری 
و پس از اطالع دقيق از محتوای آموزشی کالسها 

ب��رای پي��ش ثب��ت ن��ام خ��ود اق��دام کردن��د. 
ب��ه همين لحاظ، مدرس��ه تخصص��ی ویژه بر آن 
اس��ت که انش��اء ا ... به یاری مدیران و اس��اتيد 
حرف��ه ای، دومين دوره این مبحث ارزش��مند را 

در بهار 1388 برنام��ه ری��زی و اج��را نماین��د. 
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» ثبت نام دوره دوم »پايه و اصول گرافيک	•
آغاز به کار و پيش��رفت کالسهای اولين دوره یکساله 
پيوس��ته پای��ه و اصول گرافي��ک و نيز اس��تقبال و 
مراجع��ات عالقه من��دان نيز همانن��د دوره مدیریت 
تبليغات، مس��ئوالن و برنامه ریزان مدرسه ویژه را بر 
آن داش��ت تا دومين دوره پيوس��ته یکساله را نيز در 
دس��تور کار قرار دهند که اميد است به یاری خداوند 
و هم��ت و لطف اس��اتيد ارجمند در بهار 1388 آغاز 

به کار نماید.

تازه های نشر ويژه 	•
انتش��ارات ویژه نگارکه یکی از واحدهای تابعه» موسسه 
فرهنگی هنری ویژه پردازان س��بز« است بر آن است 
تا هم��گام با برنامه های آموزش��ی مدرس��ه تخصصی 
ویژه س��ر فصل های آموزش��ی خاص را در دستور کار 

انتشاراتی خود قرار دهد.
به همين لحاظ اميد است که در سال آتی عناوین زیر 
را ب��ه صورت کتابهای آم��وزش تکميلی و ... در اختيار 

هنرجویان خود و عالقه مندان قرار دهد.

« به کوشش دامون خانجانزاده  کتاب »امضاء	•
این کتاب مجموعه ارزش��مندی است از امضاء های بيش از 
70 نفر از طراحان گرافيک پيش��گام، طراحان گرافيک 
نس��لهای مختلف معاصر و همچنين تعدادی از طراحان 
جوان، که به همراه تصاویر و نوش��ته هایی خواندنی در 

باب »امضاء« از آنان به چاپ خواهد رسيد.
دامون خانجانزاده از مدرس��ين پ��رکار، عالقه مند و پر 
دغدغه است که عالوه بر کتاب فوق، چند کتاب دیگر را 

نيز در دست تاليف دارد. 
الزم به یاد آوری اس��ت که هم اکنون ایش��ان راهبری 11 
هنرجوی عالقه مند را نيز برای طراحی و تکميل چند قلم 
فارسی در مدرسه ویژه عهده دار بوده و عضو  شورای طراحی 

فونت در انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران است. 

کتاب ديزاين و مديريت آن	•  
   Brand Communications نژده هوانسيان استاد درس
در مدرس��ه وی��ژه ، دانش آموخت��ه دانش��گاه  برونل 
انگلستان– لندن  اس��ت که در دوران تحصيل خود با 

)بریژیت بورژا دوموزوتا( نویسنده کتاب دیزاین 

و مدیریت آن آش��نا ش��ده و عالوه ب��ر فراگيری درس 
های او در دانش��گاه، همکاری های پژوهش��ی و علمی 

ارزشمندی را نيز با ایشان نيز داشته است.
برگردان از متن اصلی و تاليف کتاب یاد ش��ده به زبان 
فارس��ی و ارمنی از جمله کارهایی است که هوانسيان 
در بازگش��ت به وط��ن آغاز کرده که اکن��ون برگردان 

فارسی آن را آماده چاپ نموده است.
اولين چاپ این کتاب به زبان فرانس��ه  در سال 2001 
در فرانس��ه و چاپ به زبان انگليسی ان در سال 2003               

در آمریکا بوده است . 
اکنون ای��ن کتاب به صورت3 جلد مج��زا اما پياپی با 

عناوین زیر در دستور کار نشر ویژه نگار است: 
• اصول اوليه مدیریت دیزاین

• ارزش دیزاین 
• مدیریت دیزاین در عمل

الزم به توضيح است که تاکنون این کتاب به زبان های 
کره ای، فرانس��ه، ایتاليایی، ترک��ی و ژاپنی نيز ترجمه 
ش��ده و ترجمه به زبان پرتغالی آن قراراست در کشور 

برزیل به چاپ برسد . 

پيام بهتاش • کتاب »نوشتن خاقانه« – 	
نگارش »ش��عار«، »آگه��ی مطبوعاتی«، »س��ناریو«، 
»کاتال��وگ«، »بروش��ور« و کلي��ة متن های��ی ک��ه در 
حوزة کارهای تبليغاتی نوش��ته می ش��ود، حضور یک 
copywriter )نویس��ندة مت��ون تبليغات��ی( را در ه��ر 
آژانسی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. عالوه 
براین ه��ا، نقش »زبان« به عنوان ابزار اصلی تفّکر باعث 
ش��ده تا نویس��ندگان تبليغاتی در تبيين استراتژی ها، 
تحلي��ل ب��ازار و توصيف اه��داف حرف��ه ای نيز نقش 
عمده ای ایفا کنند. سلس��له کالس های پيام بهتاش در 
آموزش��گاه ویژه تحت عنوان »creative writing« به 
همين مباحث اختصاص دارد. مجموعة این درس ها که 
هم اکنون در کتابچ��ه ای به نام »نگارش خالقانه« گرد 
آمده و  به گونه ای مش��روح، خواننده را با نقش ادبيات 
در تبليغات و ش��يوه های فّنی نگارش این گونه متن ها 
آش��نا می کند، به زودی توسط انتش��ارات ویژهنگار در 
اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت. تا اواس��ط س��ال 
آینده در همين رابطه کتاب دیگری نيز از پيام بهتاش 
تحت عنوان »الفبای تبليغات« منتش��ر خواهد شد که 
به ش��کل کامل تر و مفّصل تری به مبحث »نویسندگی 

متون تبليغاتی« پرداخته است.

	•ثبت نام دوره های مستقل نا پيوسته
 بهار 88

عناوین دروس و اس��امی اس��اتيد محترم آن به ش��رح 
زیر است :

طراحیWeb 2•  -کسری یوسفی
•Motion Graphic 2 - رضا علوی

نرم افزار 2 وPhoto shop 1•  - کوروش قاضی مراد
پرورش ایده، خالقيت و ساماندهی تصویر1و2• 

 – طاهره محبی تابان 
کوروش پارسا نژاد طراحی گرافيک انتشارات– • 

•هماهنگی موضوع و اثر در طراحی پوستر –
 ساعد مشکی

دامون خانجانزاده  طراحی قلم فارسی– • 
مهرداد کشتی آرا  آنچه از چاپ باید دانست – • 

– کاربرد و ساماندهی عناصر بصری 2 • 
بهرام کلهرنيا

مهرداد شيخان انيميشن1 – • 
مجيد عباسی طراحی گرافيک بسته بندی – • 

• خط در بستر فرهنگ ایرانی و تاریخ فرهنگ و تمدن 
ایرانی – آریاسب دادبه

مسعود نجات  • – illustrator نرم افزار
فریبرز سيامک نژاد   • – in design نرم افزار

– برنامه ریزی و طراحی کمپين تبليغاتی • 
 امراله فرهادی

کتابها و نشريات موجود در مدرسه ويژه 	•
• خط و ربط ) محسن سليمانی(

• مهرهایی از جنس عشق )محسن احتشامی(
• جوراب ها و دوست ها ) طاهره محبی تابان( 

• حاشيه  ) رضا عابدینی(
• کاتولوگ های نهمين دوساالنه گرافيک ایران )دوجلد( 

• نشریه نشان
• نشریه تندیس

• تبليغات تجاری اصول و شيوه های عمل ) ویليام ولز(
• مدیریت راهبردی نام تجاری ) ژان نونل کاپفرر(

• پایان عصر بازاریابی سنتی  ) سرجيو زیمن(
• داستان وال مارت  ) چالز فيش من(

• صادرات گام به گام  ) مهرداد مولوی خراسانی (
• تئوری های فروش موفق  ) تيم بریتاپ(

• ساخت چين  ) دونالد ان . سون(
• روانشناسی تبليغات تجاری  )ماکس ساترلند(

• چگونه بيشتر از رقبایتان بفروشيد  ) رابين فيلدر (
•  رازهای تبليغات  ) دیوید اگيلوی(

• پيروزی در مذاکره  ) تام کارتن ميکر(
• خوانش صفحه بدون قرائت متن  ) احمدرضا دالوند(

• طراحی گرافيک به افق مشهد ) ایمان راد(
• یک آژانس تبليغاتی چگونه کار می کند؟   ) نشر داروگ نو(                  

• در یک کمپين تبليغاتی چه می گذرد؟   )نشر داروگ نو(
• کتاب سال گرافيک ایران )نشر نظر (









انجمن صنف��ی طراحان گرافيک ای��ران همزمان با روز 
جهانی طراحی گرافيک )27 آوریل – 7 اردیبهشت(،

»هفته ی طراحی گرافي��ک – 1388« ایران را با تایيد 
و حمایت ایکوگرادا ) انجمن بين المللی مجامع طراحی 

گرافيک ( برگزار می کند.
این رویداد در نخستين سال برگزاری با هدف معرفی و 
نمایش »کارکردهای طراحی گرافيک در جامعه شهری« 
در دو بخش پژوهشی و نمایشگاهی با موضوعات زیر برپا 

می شود.

1 – پروژه تابلوهای راهنمای مسـير شهر تهران و 
قلم ترافيک

سفارش دهنده ؛ شهرداری تهران
طراح ؛ محمد رضا بقاء پور

2 – طراحی هويت بصری شهری
طرح های هویت بصری کاربردی در چند شهر منتخب 

جهان 
و  شـهری  معضـات  و  گرافيـک  طراحـی   –  3

اجتماعی
نمونه های��ی از طرح ها و پيش��نهادات بصری طراحان 

گرافيک جهان
• بخش ويژه : گنجينه ی بی مكان	

نمایش بخشی از آثار نادیده ی موزه گرافيک ایران
• بخش جنبی	

مسابقه طراحی و ايده پردازی برای »مشكل زباله 
های شهری«

در این بخش، از طراحان گرافيک ایران دعوت می شود 
ت��ا طرح ها، ایده ه��ا و راه حل های بصری خود را برای 

یکی از موضوعات زیر ارائه دهند .
1 – کاهش توليد زباله – کاستن حجم زباله

2 – تفکيک زباله خش��ک و تر در مبداء ) منازل، محل 
کار و . . . (

3- بيرون گذاشتن زباله ها از منازل – ساعت 9 شب
شرکت کنندگان می بایست برای یکی از موضوعات یاد 
شده، مجموعه طرح های خود را در همه موارد به شرح 

زیر ارائه کنند.

الف : طراحی یک نشانه تصویری ) پيکتوگرام (
ب : طراحی پوستر

ج : طراحی بيل بورد
د : طراحی اگهی مطبوعاتی

ه : طراحی ساک خرید

مشخصات، مقررات و نحوه ارسال آثار
• پرینت طراحی نشانه تصویری روی کاغذ A3 با در نظر 

گرفتن ضلع بزرگتر به طول 20 سانتيمتر
• پرین��ت طراحی پوس��تر به صورت عم��ودی و پرینت 

A3 طراحی بيل بورد به صورت افقی در اندازه
• پرینت طراحی آگهی مطبوعاتی در اندازه واقعی

) انتخ��اب ابعاد و برنامه درج آگه��ی در مطبوعات آزاد 
است.(

A3 پرینت طراحی ساک خرید در اندازه •
• ش��رکت کنندگان می توانند به صورت گروهی در این 

پروژه و مسابقه شرکت کنند .
• ش��رکت کنندگان می بایست اطالعات شخصی خود 

را شامل :
نام و نام خانوادگی، آدرس پس��تی، کد پس��تی، شماره 
تلفن ثابت، همراه و آدرس پس��ت الکترونيک در پشت 

هر اثر درج نمایند.
• ذکر عبارت » انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران«،  

» نخس��تين هفت��ه ی طراحی گرافي��ک – 1388« به 
صورت شاخص در هر اثر الزامی است.

• هيات داوران از ميان آثار ارئه شده 3 مجموعه اثر را به 
عنوان آثار برتر انتخاب خواهد کرد.

انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران اميدوار است که با 
حمایت و همکاری سازمان ها و موسسات ذیربط بتواند 
یک یا هر سه مجموعه اثر برگزیده را در سطح گسترده 

ای از شهر تهران اجرا نماید.
عالق��ه مندان به ش��رکت در بخش مس��ابقه می توانند 

اطالعات مورد نياز برای آشنایی بيشتر با موضوع 
» مشکل زباله های ش��هری« را از طریق سایت رسمی 

انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران دریافت نمایند.
www.graphiciran.com

جوايز 
لوح س��پاس انجم��ن طراحان گرافيک ای��ران به همراه 
3 جای��زه، هر کدام به ارزش 3 ميلي��ون تومان برای 3 

مجموعه اثر برگزیده تعلق خواهد گرفت.

مهلت ارسال آثار :
حداکثر ت��ا پایان وقت اداری چهارش��نبه 19 فروردین 

1388
دبيرخانه انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران

تهران – کدپستی : 64161-14169 -  ضلع جنوب 
شرقی ميدان فلسطين – پالک 189 

تلفن : 66969526 و 66952072          
فکس : 66969527

info@graphiciran.com : پست الکترونيک

هيات انتخاب و داوری آثار
 شهرزاد اسفرجانی – دکتر مجيد جعفری جوزانی

 ) مدیر عامل خانه هنرمندان ( – دکتر مسعود کرباسيان 
) معاونت خدمات شهری شهرداری تهران(

– فرهاد فزونی – فرشيد مثقالی     
	•رئيس شورای سياستگزاری : ابراهيم حقيقی

	•شورای سياست گزاری : مصطفی اسد الهی، فرزاد 
ادیبی، مهرداد احمدی ش��يخانی، مجيد بلوچ، کوروش 
پارس��ا نژاد، ابراهيم حقيق��ی، عل��ی دور اندیش، ترانه 
صاحب، هانيه صرافی، مجيد عباس��ی، منوچهر عبداله 
زاده، امراله فرهادی، بهرام کلهرنيا، مریم کهوند، شهرام 
گلپریان، به��روز متين صفت، ف��رخ محجوبی، فتح اله 
مرزبان، س��اعد مش��کی، محمد مير عالیی، ایرج ميرزا 

عليخانی، مسعود نجات
	•دبير هفته طراحی گرافيک : امراله فرهادی

	•شورای طرح و برنامه :
 تهمتن امينيان، علی افسرپور، مریم خونساری، مسعود 
سپهر، رامين شيخانی، مجيد عباسی، آریا کسایی، مریم 

کهوند، فتح اله مرزبان    
	•مدير هنری : آریا کسایی

	•هيات علمی ) بخش پژوهش (
 مصطفی اسدالهی، مسعود سپهر و بهرام کلهرنيا  

	•دبير هيات علمی : رامين شيخانی

هفته ی طراحی 
گرافيک-1388





ماضی استمـراری 
نمایشگاه امير حسين قوچی بيک در گالری ویژه 
جمعه 20-13 دی ماه 1387 

امير حس��ين قوچی بي��ک متولد 1365 ته��ران؛ 
فارغ التحصيل رش��ته گرافيک و عضو رسمی انجمن 
صنفی طراح��ان گرافيک ایران اس��ت که در مقدمه 

نمایشگاه اش نوشته است :

"ماضی اسـتمراری در ادبيـات يعنی کاری که در 
گذشته به صورت مستمر انجام می شده . 

در انتخاب اين عنوان برای نمايشـگاه اشـاره به 
خودم نداشتم !

قدما و خوشنويسان در گذشته با خوشنويسی و 
حروف فارسی کارهايی بديع خلق کردند و پس از 
وقفه ای شايد طوالنی با نگاه و شيوه ای نوين ، با 
رويكرد تايپ گذشـته تمام شده را در زمان حال 

می توان احيا کرد.
حرکتـی که در آثار خيلی از طراحان حرفه ای در 

ايران مخصوصاً در دهه اخير قابل ماحظه است.
طراحی کاراکتر نيز در آثار همان خوشنويسان

 در گذشته های دور مشهود بوده.
آنها به حروف جان و شخصيت می دادند !

مدتی بـرروی آنها مطالعه داشـتيم و شـروع به 
طراحی مجموعه ای کردم که ريخت هايی شبيه 
بـه صورت انسـان و يا موجوداتـی که هيچ وقت 

وجود نداشتند بوجود آمد و بيشتر جنبه 
) فاين آرت ( داشت.

ولی پتانسـيل قوی در فرم هـا و صورتكها وجود 
داشت که می شد همان شخصيت ها ) کاراکترها ( 

را کاربردی کرد و در خدمت گرافيک گرفت ." 

امير حس��ين قوچی بيک از طراحان گرافيک بس��يار 
پرکار و فعال نس��ل جوان اس��ت که عالوه بر تدریس 
در هنرس��تانهای هنرهای زیبا از سال 1383، مدرس 
دانش��کده هنر دانش��گاه س��منان – جهاد دانشگاهی 
دانش��گاه تهران و دانش��گاه علمی کاربردی فرهنگ و 

هنر می باشد.
ش��رکت در بس��ياری از نمایش��گاه ه��ای، گروهی و 
انفرادی، دوساالنه ها، مس��ابقات طراحی گرافيک در 
داخل و خارج از کشور، عضویت در هيئت های داوری 
جشنواره هنرهای تجسمی 3 خرداد )1387(، نخستين 
جش��نواره نوآوران بسيجی )1387(، مدیریت هنری و 
طراحی گرافيک روزنامه قانون )1385(، مجله افق بينا 
)1386(، خانه کتاب، س��رای اهل قلم )1387(، مجله 
کتاب ماه دی��ن )1387(، مي��راث فرهنگی )1384( 
طراح��ی و همکاری با وزارت ارش��اد تهران و مش��هد 
)1384(، جامع��ه کليمي��ان ته��ران ) 1384 (پرونده 

کاری بسيار پربار قوچی بيک را پر می کند. 
رتبه س��وم اولين نمایشگاه پوس��تر بزرگداشت مميز، 
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد )خرداد 1385(، رتبه 
س��وم بخش تایپوگرافی سومين جشنواره بس�م اهلل 
)مهر ماه 1385(، تقدیر از دومين نمایشگاه تایپوگرافی 
اسماالحسنی )1385( نيز از جمله جوایز و تقدیرنامه 

های قوچی بيک است . 




