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 در دانشگاه فضای 
مطلوب علمی نداریم

کمی از خودتان بگویید.
محمدصابر شیخ رضایی متولد64 در 
تهران هستم، طراح گرافیک و عکاس و 
تصویرگر. از سال81 کارم را از هنرستان 
تجسمی پسران تهران شــروع کــردم و 
بعد هم تحصیل در دانشگاه و 13سال 
است که در همین فضای هنری مشغول 
ــود کــه فضای  ــن ب هستم. تــصــورم ای
دانشگاهی می تواند کمک کننده باشد، 
امــا در دانشگاه مطلب قابل توجهی 
افزون بر مسائل فراگرفته شده از زمان 
ــود نــداشــت، جــز چند  هنرستان وج
ــاس مــحــدود کــه کارگاهی برگزار  ک
می شد. عمده دانشگاه ها از گردش 
علمی عقب مانده اند و مطالبی را در 
طــول چهارسال بــا دانشجویان کار 
می کنند که اصا کاربردِی این رشته ها 
نیست. مثا در دانشگاه ما استادی 
ــی رشته  بــود که اکثر واحــدهــای درس
گرافیک را به ناشایست غصب کرده بود 
ــودش در  ــی خ و تــدریــس مــی کــرد، ول
طول 30سال فعالیت، پنج پوستر هم 
طراحی نکرده بود. ما می بینیم ساالنه 
حدود 4هزار فارغ التحصیل داریم که 
اگر بر فرض، 70درصد این افراد جذب 
گرافیک تجاری و 30درصــد هم جذب 
گرافیک فرهنگی شده باشند، نباید 
چنین فضای نامطلوبی در فضای بصری 
جامعه رخ می داد! در حال حاضر، فقدان 
کارهای خوب زیاد حس می شود. خود 
من در مقطع کارشناسی سه دانشگاه 
را تجربه کردم. متاسفانه فضای هنری 
دانشگاه های ما این پویایی را ندارند 
که حداقل ایــن دوره هـــای آموزشی، 
ــد و  چه آن هایی که برایش پول داده ان
چه کسانی که در دانشگاه های دولتی 
تحصیل می کنند، از زمان صرف شده 
بهره ببرند و خروجی خاصی داشته باشد 
و اکثرا دانشجویان تغییر رشته داده و به 
دنبال مشاغل دیگر می روند. شاید از این 
چندهزار خروجی دانشگاه، 20یا30نفر 

فعال کشوری باشند.

از چه وقت وارد بازار کار شدید؟
من از همان سال آغازین هنرآموزی در 
هنرستان هنرهای تجسمی پسران، 
به واسطه آموزش های مفید و کاربردی 
وارد کــار هنری درآمـــدزا یا اصطاحا 
بازارکار شدم و برای چند ناشر نوپا طرح 
جلد کتاب طراحی کردم و همچنین آن 
اوایل، تجارب خوبی در فضای طراحی 
لوگو و تایپوگرافی داشتم. بعدها در 
فضای دانشگاهی به واسطه توانمندی 
در طراحی و تصویرگری، در چند شرکت 
طراحی  زمینه  در  نیمیشن  ا تولید 
استوری بورد و طراحی پس زمینه کار 
کــردم و نیز به دنبال  عایق شخصی 
و انجام سفارشات در حیطه طراحی 
گرافیک و تصویرگری و عکاسی بودم و در 
همین حین هم برای محک زدن خودم، 
در جشنواره های زیادی شرکت می کردم 

و رتبه آوردم و تجربه کسب کردم.

حرفه ای بودن در گرافیک به چه 
معناست؟

حرفه ای بــودن یک بخشش به قواعد 
ارتباط حرفه ای بین سفارش دهنده و 
طراح گرافیک برمی گردد و بخش دیگر 
به کیفیت اثرگذاری محصول تولیدشده 
در ارتباط با مخاطب و تعیین سطح 
تاثیرگذاری. طراح حرفه ای یعنی کسی 
که وقتی کــارش را می بینیم، متوجه 
بشویم که کار از خودش جوشیده است 
و استخراج شده از داشته های فرهنگ 
جامعه خودش است و اصیل است، اما 
متاسفانه خیلی از کارهایی که  می بینیم 
صرفا کپی است و حتی از نظر اجرای 
کپی هم حرفه ای نیستند. عجیب تر 
اینکه حتی با سیاست بازی و بنا به برخی 
زدوبندها، تبلیغات وسیعی هم بر روی 

آن کار می شود.

شما با سایت مقام معظم رهبری هم 
کار می کنید؟

ــوده چند تجربه موفق  بله، توفیق ب
با دوستان سخت کوش و پرتاش و 
بی ادعای آن مجموعه داشته باشم. 
بیانات رهبر را آن طور که پسندیده تر 
اســت طراحی می کنم و سعی ام هم 
بر این است که دیدگاه های متنوع را 
در نظر داشته باشم. رهبری جامعه 
متعلق به همه است و من هم طبق این 
الگو، برای سایق بصری و تصویری 
ــرده ام و سعی  ــر کـ متفاوتی خلق اث
می کنم با طراحی های مناسب، به نشر 
باکیفیت تر دیدگاه های ایشان به زبان 

هنر بپردازم.

تاریخ کهن 
گرافیک در  ایران

وضعیت و جایگاه هنر گرافیک را در 
ایران چطور می بینید؟

ــی بــه میان  ــاب وقتی صحبت از ارزی
می آید، می توانیم با دیدگاه تاریخی 
و در دو حیطه کمیت و کیفیت، این 
موضوع را در زیرشاخه های محتوایی 
و تخصصی این رشته ازجمله گرافیک 
فرهنگی، گرافیک تجاری، گرافیک 
سیاسی و... بررسی کنیم. در دهه40 
شمسی، هنر گرافیک تــا حــدی در 
چالش با نظرات سنت گرای نقاشان 
قرار داشت و به واسطه فهم غلط نقاشان 
و شباهت و هم مرزی با هنرهایی چون 
طراحی و تصویرسازی و اشراف نداشتن 
هنرمندان به دانش بصری روز گرافیک 
آن دوران به کنایه و توهین، »نقاشی 

بازاری« نامیده می شد.

چرا نقاشی بازاری ؟
چون واسطه هنری محسوب می شد، 
برای برجسته سازی محصوالت تجاری 
آن دوران و ارتباط تولید کنندگان کاالی 
تجاری یا فرهنگی با عامه مردم و کف 
بازار، با تاش های استادان آن دوران 
و ایجاد کرسی آموزشی این رشته در 
دانشگاه تهران و هنرستان تجسمی 
پسران و نیز شکوفایی نسبی اقتصادی 
دهه50، گرافیک ایرانی هویتی دوباره 
و مستقل یافت و فاصله هنر گرافیک 
نمایان شد،  نقاشی بیش ازپیش  از 
چنانکه به واسطه دیدگاه گرافیکی، ما 
خیلی از آثار هنری دوران پیشین تاریخ 
هنر ایران را واجد قواعد دانش گرافیک 
کادمیک و  می دانیم، ولی اینجا بحث آ
به قاعده کشیدن اصول آموزشی است.

ــن دوران هــم زمــان بــا تحوالت  در ای
فرهنگی و سیاسی دهه50 و شکوفایی 
نسبی اقتصادی آن دوران، گرافیک 
فرهنگی و گرافیک تجاری دوشادوش 
ع  با وقو پا به میدان گذاشتند.  هم 
تحمیلی،  جنگ  و  اسامی  انقاب 
ــران سمت و سوی  فضای گرافیک ای
فرهنگی و سیاسی بیشتری یافت و 
تحوالت فراوانی در حیطه نوآوری های 
بصری با هویتی جدید و بر پایه اصول 
زیبایی شناسی ایرانی ناشی از کهن 
الگوهای هنر ایرانی-اسامی شکل 
گرفت. با آمدن دهه70 و رونق صنایع 
کز  مرا بیشتر  ل  ستقا ا همچنین  و 
فرهنگی، این رشد کمی و کیفی حالت 
صعودی به خود گرفت و با گسترش 
انقاب  و  ارتباطات مجازی  دوران 
دیجیتال، با دسترسی بیشتر به شبکه 
اطاعات و داده هــای تصویری جهان 
به واسطه اینترنت و رواج کاربرد رایانه ها 
در خلق آثار تجسمی، این کمیت در 
دهــه هــای80 و90 با رشــد روزافـــزون 
البته  که  شد  مواجه  بی سابقه ای  و 
در دهه های اخیر، به واسطه همان 
پیشرفت یک باره دنیای دیجیتال و ورود 
افراد غیر متخصص و عمدتا سودجو در 
این عرصه، کیفیت های بصری به شکل 
بی سابقه ای افت پیدا کرد که تربیت 
نسل فراوان دانش آموخته گرافیک در 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی به واسطه 
کهنه بودن قواعد آموزشی و بی ارتباطی 
آموخته ها با فضای بیرون از دانشگاه ها 
و اقتصاد پیرامون و کاهش فرصت های 
شغلی و همچنین استفاده دانشگاه ها 
از استادان کم تجربه و گاه ناتوان در 
ارائه مفاهیم آموزشی روز این رشته، به 

این مسئله دامن زدند.

دو دهه اخیر را چطور می بینید؟
در دهه های 80 و90 نیز فعالیت های 
جزیره ای برخی هنرمندان شاخص 
و ارائه بیان های نوین بصری همچون 
بیت  تر و  ژ  نتا مو تو فو و  فی  یپوگرا تا
هنرمندان محدود و عاقه مند به این 
استادان نیز از جریان های قابل مطالعه 

در گرافیک امروز ایران است. 
گسترش فضای دیجیتال در زندگی 
روزمــره نیز قواعد سابق هنر گرافیک 
را تحت الشعاع قــرار داد و این نیز از 
اســت.  دیجیتال  عصر  فرصت های 
بــرای مثال، همین چندسال پیش، 
ــراح و پوسترش در  موفقیت یــک ط
میزان دیده شدن و ارتباط با مخاطبان 
بود که حداکثر با تیراژ هزار یا حداکثر 
2هزار نسخه بود، بر فرض که پوستر ها 
می شد  نصب  مناسب  جــاهــای  در 
ــت مخاطبان اصــلــی طرح  و بــه دس
می رسید، در  حالی  که امروزه وبگاه ها 
ــام میلیونی  و شبکه های مجازی ارق
ــدن و  ــده ش و چندده میلیونی از دی
پسندیده شدن و بازنشر را در کارنامه 

خود دارند.

یی  ضا شیخ ر بر  صا محمد  - ی حید و  / لکی  ا ذ
فارغ التحصیل رشته گرافیک از هنرستان هنرهای 
تجسمی پسران و کارشناسی ارتباط تصویری از 
دانشکده هنر دانشگاه شاهد و از فعاالن جوان 
طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی است. کسب 
عناوین برتر بیش از 40رقابت هنری ملی و بین المللی 
ازجمله دوساالنه بین المللی گرافیک جهان اسام، 
دوساالنه جهانی پوستر تهران، جشنواره هنرهای 
معاصر اسامی، جشن تصویر سال، مسابقه جهانی 
هنر، ورزش، المپیک، جشنواره پوستر پایداری، 
سوگواری هنر عاشورایی، جشنواره مطبوعات کودک 
و نوجوان و جشنواره عدالت و امید از افتخارات اوست. 
وی از ســال١٣٨٢ تاکنون در بیش از صد نمایشگاه 
به صورت رقابتی برگزارشده صاحب آثار بوده و هنرمند 
مدعو در نمایشگاه هایی چون جشنواره جهانی هنر 
مقاومت، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
فجر، جشنواره طراحی نشانه نوشته فیلم سینمایی 
محمدرسول ا...)ص( را در کارنامه خود دارد. گفتنی 
اســت او در ســـال١٣٨٧ در جشنواره »قابی برای 
ــوان موفق استان  جوانی« به عنوان یکی از 25ج
تهران در شاخه هنر، انتخاب و معرفی گردید. طراحی 
گرافیک و مدیریت هنری ده ها کمپین و پروژه تبلیغات 
فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی، 
داوری جشنواره های ملی و بین المللی، همکاری با 
ناشران و رسانه های مطبوعاتی چاپی و الکترونیکی و 

تدریس هنر از دیگر فعالیت های اوست.

عدم آموزش صحیح توسط آموزشگاه های فعال چه 
تاثیری در هنر گرافیک داشته است؟

ــدارس اســت و  ــوزش اول مربوط به م نقش پایه آم
ــوزان و  ــش آم استعداد یابی و توانایی سنجی دان
جستجوی عاقه ایشان به مقوله های هنری، سپس 
نقش هنرستان ها و مراکز ثانویه آمــوزش هنر است 
ــرورش و وزارت ارشــاد در اینجا  که نقش آمــوزش و پ
قابل بررسی اســت و سپس فضاهای دانشگاهی 
ایفا می کنند.  نقش  تحقیقات  و  علوم  وزارت  که 
آموزشگاه ها جریانی به موازات همین سیر آموزشی 
است که قطعا به واسطه سطح نگاه گردانندگان این 
آموزشگاه ها مسیر خود را طی می کنند و اغلب به 
حیطه توانایی های تکنیکی می پردازند و کمتر به ارائه 

مفاهیم محتوایی و آموزش های بنیادین هنری.

چرا در میان هنرهای تجسمی، نمایشگاه های پوستر 
به نسبت نمایشگاه های نقاشی کمتر در گالری ها 

دیده می شود و اگر هم باشد با اقبال کمی از جانب 
مخاطب روبه رو می شود؟

اساسا جایگاه پوستر در زندگی روزمره است و نهایتا 
گالری ها و فضاهای نصب پوستر در خیابان ها و 
مسیرهای تردد روزمــره مردم . قطعا نمایشگاه های 
پوستری که در گالری های زیرزمینی و فضاهای 
محدود هنری به نمایش درمی آیند صرفا مخاطبان 
هنری خاص دارند، در حالی که پوستر ها به واسطه 
وظیفه ارتباطی شان، نقش بسیار گسترده تری در 
جوامع ایفا می کنند ازجمله پوستر های فرهنگی، 
آموزشی، بهداشتی و سامت و... و البته که این 
مقایسه و نتیجه آن امری طبیعی است. در سال های 
اخیر، تاش های کم فروغی صورت گرفت که پوسترها 

از جامعه و مــردم که مخاطبان اصلی هستند دور 
مانده و به فضای گالری های خصوصی و نگاه نابالغ 
روشن فکرپسند تنزل یابد و حتی تاش های فراوانی 
توسط برخی جریان ها صورت گرفت که مقوله رنگ را از 
پوسترها بگیرند و طرح ها در رنگ مایه های خاکستری 
منتشر شوند و فضای بصری جامعه را به این سمت و سو 

سوق دهند که خود بحث مجزایی دارد.
البته این روزهــا گالری های خصوصی هم در مقام 
حامی و سفارش دهنده به هنرمندان نقاش برآمده اند 
و با موضوعات خاص سیاسی و فرهنگی، به دنبال 
جذب مخاطب به گالری های های دور از دید عموم 

هستند.

کار شما چه تفاوتی با نقاشی یا طراحی های دیگر 
دارد؟ سختی های کار شما در چیست؟

قطعا کسی که قصد دارد با سرعت بیشتری به مقصد 
برسد و مسیر آسمان را طی کند، از قطار استفاده 
نمی کند. گرافیک هنر ارتباطات بصری است ضمن 
سرعت در انتقال محتوا. همه آثار هنری سه ضلع 
خلق کننده اثر و محتوا یا پیام و مخاطب را معموال دارا 
هستند. در هنر گرافیک، ما از ابزار طراحی و تصویرگری 
و عکاسی نیز استفاده می کنیم که البته هرکدام از این 
هنرها هویت مستقل و جداگانه ای دارند، ولی این 
هنرها در خدمت انتقال محتوا یا پیام ما قرار می گیرند. 
ضمن اینکه ضلع چهارم، سفارش دهنده، نیز در هنر 
گرافیک هویت دارد؛ یعنی طراح گرافیک موفق در 
ارتباط با تعامل با سفارش دهنده و انتقال مناسب 
اطاعات به مخاطب شکل می گیرد، برخاف آنچه در 
هنر نقاشی، نقاش یا صاحب اثر صرفا خویش فرماست 
و مخاطب عمومی یا خصوصی برایش اولویت ندارد. 
البته در روزگار امروز هم نقاشان کار سفارشی انجام 
می دهند، ولی با قواعدی متفاوت با آنچه در حیطه 
گرافیک صورت می پذیرد. در هنر گرافیک هم خود 
طــراح می تواند به صورت خویش فرما در جایگاه 
سفارش به خود قرار گیرد و خلق اثر کند، ولی باز 

جایگاه ویژه مخاطب انبوه و ارتباط با او اولویت دارد.
ضمن اینکه گرافیک به ساده سازی مفاهیم و کم گویی 
و گزیده گویی کمک می کند. بــرای مثال، در یک 
فضای شلوغ مثل مترو، برای راهنمایی مسافران به 
یک مقصد نمی شد از یک تابلو نقاشی استفاده کرد. 
یک نشانه تصویری با رنگ و جهت به سرعت بیننده را 
به مقصودش هدایت می کند. اساسا گرافیک هنری 

برای زندگی است. سختی های این کار برای هنرمند 
طراح، با شیرینی انتقال محتوای زیبا در فرم و قالبی 

زیبا قابل قیاس نیست.

پیشرفت تکنولوژی و به روزشدن هرروزه دستگاه ها 
چه تاثیری در کارهای گرافیکی داشته است؟

پیشرفت تکنولوژی هم در عرصه تولید آثار هنری 
هم در عرصه بروز و نمایش آثار گرافیکی قابل طرح 
است. گسترش روزافزون نرم افزار ها به خلق فضاهای 
جدیدتر بصری بسیار کمک کرده که البته نباید از 
دانش پایه ای و مبانی ارتباطات بصری غافل شد. 
خلق فضاهایی که در گذشته نیاز به ممارست و 
توانمندی های اجرایی یا اشــراف به تکنیک های 
عکاسی و لیتوگرافی و صرف زمان باالیی از سوی 
طراحان داشــت، امــروزه با نرم افزارهای دوبعدی و 
سه بعدی بسیار سریع تر و باکیفیت تر قابل اجراست. 
در حیطه نمایش آثار نیز تکنولوژی خدمات ویژه ای 
را پیش روی طراحان گشوده ازجمله تابلوهای بزرگ 
چاپی برای نمایش آثار گرافیکی، صفحه های نمایشگر 
الکترونیکی در ابعاد مختلف، از قطع موبایل و تبلت ها 
گرفته تا نماهای وسیع دیوار ساختمان های تجاری، 
ح  نمایش های نوری به واسطه تاباندن نور بر سطو
project mapping( و  آنالیزشده ساختمان ها )
بناهای فرهنگی و تاریخی، نمایش آثــار چاپی بر 
سطوح روزمره شهری ازجمله اتوبوس ها و قطارهای 

شهری ازجمله این نمونه هاست.

برای جلوگیری از کپی چه باید کرد؟ فضای مجازی 
و دسترسی آسان به شبکه های مجازی چه تاثیری  

در خالقیت های موسمی و کارهای گرافیکی 
داشته است؟

ــاع دادن مخاطب به یک اثر هنری  البته کپی با ارج
دارد  تفاوت هایی  الگوگرفتن خاقانه  یا  معروف 
که بحثی تخصصی اســت، ولــی کپی کردن صرف 
ح دیگر،  تکرار عناصر محتوایی و بصری یک طــر
آماده خواری و عدم خاقیت یا دزدی بسیار مذموم 
است و باعث درجازدن هنر کشور، هم از زاویه فرهنگی 
و هم از حیث تربیتی مطرح می شود، به شکلی که 
از دوران آموزش های پایه هنری باید به هنرجویان 
آموخت که این امر مذموم است و آموزش ها با این 
دیدگاه همراه شود که کپی کردن یک دزدی ناشیانه 
هنری و کم ارزش و از نظرگاه اخاقی، غیرعقانی و 

نازیباست و قابل دفاع نیست. چه بسا که دیده شده 
در دانشگاه ها برخی استادان کم توان و ناتوان هنری 
اثر هنری خوب را »سرقت موفق« اعام می دارند و 
قطعا دانشجویان این استاد وضعیتشان مشخص 
است. جنبه دیگر بحث اجتماعی این موضوع است 
و قوانین بازدارنده دستگاه های حاکم فرهنگی-
هنری است که شامل موضوعاتی چون رعایت حقوق 
مولف و کپی رایت و غیره است که در آثار گرافیکی 
زیرمجموعه های فراوانی چون کپی ایده طرح، کپی 
ح، کپی عناصر تشکیل دهنده  شعار تبلیغاتی طر

طرح و... قابل بحث است.

کدام یک از کشورهای جهان در هنر گرافیک فعال و 
موفق است؟ علت موفقیت و پیشروبودن آن ها را در 

چه می دانید ؟
کشورهایی نظیر سوئیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
روسیه، لهستان، ژاپن، چین، تایوان، آمریکا، مکزیک 
و استرالیا در این حیطه پیشرو هستند و زیرساخت های 
فراوانی در حیطه تولیدات فرهنگی ازجمله گرافیک 
فرهنگی و تجاری در آن کشورها نهادینه شده است. 
در حیطه مدیریت فرهنگی-هنری قطعا چنانکه 
از خروجی های تصویری این کشورها پیداست و 
همچنین مشاهده فعالیت های مستمر فرهنگی مانند 
برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها و فستیوال های 
باکیفیت هنری و نه صرفا کّمی و نه به قصد ارائه بیان 

کار، گواه این مسیر درست است.
در بحث نقد یا تبیین اصول و فروع مدیریت فرهنگی، 
اصا نمی خواهم وارد شوم، ولی فقط صرف فتح باب 
می شود به این موضوع مهم اشاره کرد که نظم و عدالت 
بیشتری نسبت به داخل برقرار است؛ یعنی آن مدیر و 
حتی زیردستانش درست جایی که باید باشند هستند، 
به واسطه دانــش و توانمندی ها و تجربه مدیریت 
هنری آن شاخه هنری و نه صرفا روابط غیرمالوف، نه 
رفاقت های تشکیاتی و نه سایق حزبی و سیاسی. 
قطعا مدیر فرهنگی در هریک از عرصه های موسیقی، 
سینما، تئاتر، گرافیک، عکاسی و دیگر هنرها یا از 
دانش آموختگان آن هنرهاست یا در فهم و درک مسائل 
موجود در آن رشته ها صاحب تجربه با تکیه بر نظر 

هنرمندان آن رشته هاست.
مدیریت فرهنگی جای افرادی که صرفا اجاره نشین 
میزها و پست های فرهنگی هستند نیست. برای 
مثال، قطعا شخصی که در عمر 50ساله اش فقط 
یک بار به سینما رفته را مسئول مهم ترین پایگاه 
تولیدات سینمایی یک کشور نمی کنند، هرچقدر هم 
که شخص موردوثوق و مومنی باشد از حیث اخاقی 
و شخصی. البته این از نگاه کان مسئوالن به عرصه 
فرهنگ و هنر نشئت می گیرد و کم اهمیت بودن این 

امر مهم و حیاتی در ایران. 
بگذریم که نگاه دولت های متفاوت هم به مقوله 
بودجه  قطع  و  نــبــوده  عمیق  و  سطحی  فرهنگ 
فعالیت های فرهنگی و هنری هم جای خود دارد. 
بعضی ها فقط شعار می دهند که ما به دنبال فرهنگ 
هستیم. بعد، یــک بــاره می بینیم کــه درگــیــر یک 
رونــد صرفا تجاری و اقتصادی در جهت مخالف با 
فرهنگ می شوند و این نشان می دهد که این افراد با 
 خودشان و مردم و آرمان هایشان روراست نیستند و 

اهل دروغند.

دیدگاهمعرفی
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باتوجه به اینکه بارها داوری جشنواره های مختلف 
را در برنامه کاری تان داشته اید، تاثیر این جشنواره را 

چطور می بینید؟
قطعا جشنواره ها میدانی هستند برای کسب تجربه 
و رقابت سالم و یادگیری و تضارب آرای هنرمندان، 
برنامه ریزی  کــه  ایــن مسیر جشنواره هایی  در 
صحیح تری دارند چه قبل از برگزاری جشنواره، 
چه حین برگزاری و چه پس از برگزاری، موفق تر 
هستند و منشا تحوالت خیر بیشتری می شوند. این 
جشنواره ها براساس افق از پیش تعریف شده شان 
تاثیرگذاری های متفاوتی هم دارند. گاهی چراغ 
یک جشنواره حتی در همان حین برگزاری خاموش 
است، حتی اگر از جشنواره ای پرزرق وبرق باشد و 
صاحب بودجه های چشمگیر، چون برنامه در راس 
کار نبوده، ولی گاهی تاثیر یک جشنواره معمولی 
با طرح و ایده، چراغی پرفروغ است برای سالیان 
متمادی و زبا ن زد هنرمندان آن عرصه ها. می شود 

با برنامه ریزی کارگاه های آموزشی توسط داوران 
و استادان آن جشنواره، حمایت مستمر پس از 
برگزاری از برگزیدگان ازجمله اعطای بورس های 
علمی و آموزشی و حتی عقد قراردادهای تولید اثر 
هنری با برگزیدگان آن جشنواره و حمایت های 
واقعی و نه صرفا شعاری بر تاثیرگذاری جشنواره ها 

فزود.

چرا کارهای گرافیکی  مذهبی اصوال از دید مردم 
شبیه به هم هستند؟

سابقه گرافیک مذهبی در ایران قدمت دارد و قبل 
از انقاب هم پوسترهایی با موضوعات جلسات 
مذهبی و نمایش های آیینی چون تعزیه و همچنین 
طرح جلد کتاب های مذهبی وجــود داشته، اما 
در فضای گرافیک مذهبی آثار خوب کمی داریم. 
متاسفانه در این زمینه، بیش ازحد به کمیت پرداخته 
شده، اما جای کار عمیق تر و تکیه بر محتوا همچنان 
وجود دارد. از طرفی، به خاطر تنبلی هنرمندان 

نیز هست، هم در زاویه نگاه به موضوعات مذهبی و 
طرح و ایده و هم طرح و خلق عناصر بصری جدید 
در ارتباط با موضوعات فوق الذکر و تکرارزدگی 
خالقان آثــار. قطعا باید با زبان زمانه پیش رفت، 
در عین حال که می شود از نمونه های هنرهای 
سنتی الگوگیری هایی کرد و آن هــا را با بیانی نو 
 تلفیق کــرد یا از نو المان ها و نمادهایی جدید 

ایجاد کرد.

آینده هنر گرافیک کشور را چگونه می بینید؟ 
کسانی که در مخالفت با آرمان های نظام کار 

می کنند قوی تر هستند یا دوستان همسو؟
ــی در  ــای موفقی داشــتــیــم، ول ــاره مــا مــعــدود ک
مقایسه، فاصله بسیار است. امیدوارم هرروز شاهد 
موفقیت های همه هنرمندان طراح گرافیک در 
همه زیرشاخه هایش باشیم و این درخت تنومند 
و پرشاخ وبرگ پرثمر هم باشد. صرفا سایه ندهد و 
صرفا خوش منظر نباشد. میوه هم بدهد و منشا خیر 

بیشتری باشد.
این مقایسه هم به همان زیرساخت ها و اهداف 
و برنامه های پیش رو و تعیین مقصد و افق از سمت 
موثرین بستگی دارد. هر مجموعه ای با هر آرمان و 
نظام فکری که منسجم تر و منظم تر و سخت کوش تر 
عمل کند، قطعا پیروز است و بالعکس. انتخاب 
هدف، تاش و ممارست برای رسیدن به هدف، 
بررسی کاستی ها و رفع آن ها و توجه به فعالیت های 
دشمنانه اغیار، همگی از سنت های الهی است که 
خداوند تقدیرات بشر در همه سرزمین ها را طبق 
همین سنت ها به پیش می برد. ان شاءا... که ما هم 
به خودمان بیایم و صرفا تاثیر پذیر یا پاسخ گوینده 
فعالیت های دیگران نباشیم و از حالت تدافعی 
برای بیان اندیشه ها و معارفمان بیرون بیاییم، چرا 
که فرهنگ اسامی ذاتا بر پایه ارتباطات و دعوت 
و تبلیغ و تبیین شکل گرفته و گرافیک، این زبان 
مهم تصویری و هنر زندگی، نقشی بسیار مهم ایفا 

می کند.

بعضی ها شعار فرهنگ می دهند، اما اقتصادی نگاه می کنند!

تاثیر یک جشنواره  معمولی با طرح و ایده پرفروغ تر است

جشنواره پر زرق و برق  با چراغ های خاموش!
جشنواره ها براساس افق از پیش  تعریف شده شان تاثیرگذاری های متفاوتی هم دارند. گاهی چراغ یک جشنواره 
چون برنامه در راس کار نبوده حتی در همان حین برگزاری خاموش است، حتی اگر از جشنواره های پرزرق وبرق 

و صاحب بودجه ای چشمگیر باشد؛ ولی گاهی تاثیر یک جشنواره معمولی با طرح و ایده، چراغی پرفروغ است.

گفتگو با صابر شیخ رضایی، جوان اول گرافیک جشنواره های ایران

پست های  اجاره ای 
در  مدیریت فرهنگی
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