ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود
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آوریل –  7اردیبهشت برای اولین بار در سال  1995 – 1374توسط انجمن جهانی طراحان گرافیك

( ) AGIبه عنوان روز جهانی گرافیك اعالم شد .این روز فرصتی است برای شناخت بیشتر گرافیك به
عنوان ابزار و هنری برای ارتباط و فهم عمیقتر و از میان برداشتن فاصله میان انسانهاست .در چنین
روزی طراحان گرافیك سراسر جهان میكوشند با برگزاری مراسم و جشنهای گوناگون مردم را با
گرافیك بیشتر آشنا كنند .امسال همانند سالهای گذشته در بسیاری از كشورها شهرهای صاحب
گرافیك دنیا همچون برلین ،مونترال ،مكزیكوسیتی ،هاوانا جشنها و نمایشگاههایی گوناگونی برگزار
میشود ،برای نمونه امسال در مكزیكوسیتی در این روز از زنان چاپگر ،طراحان گرافیك آمریكای التین و
نقش و تاثیر آنان در جامعه تجلیل به عمل خواهد آمد.
انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران نیز همانطور كه انتظار میرود همچون سالهای گذشته در این روز
برنامه های متنوعی خواهد داشت .عالوه بر این انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران دهمین سال تاسیس
خود را نیز جشن خواهد گرفت .هرچند پیشینه انجمن طراحان گرافیك به سالهای دورتری باز میگردد.
اولین بار در دهه  40و  50بود كه در پی تالشها و درخشش طراحان گرافیك ایران در مجامع جهانی زنده
یاد مرتضی ممیز و تنی چند از همكارانش از جمله علیاصغر معصومی ،فرشید مثقالی ،آیدین آغداشلو،
قباد شیوا ،پرویز حالج ،نورالدین زرین كلك ،حسین قهرمانی ،مجید بلوچ ،اكبر رفیعی ،مرتضی كاتوزیان،
مهدی رضا قلی زاده و حمید نوروزی به فكر تاسیس سندیكای گرافیك ایران افتادند .برگزاری نمایشگاه
پنجاه سال گرافیك ایران در سال  1355را میتوان از پیامدهای این جریان و از مهمترین رویدادهای گرافیك
ایران در پیش از انقالب به شمار آورد .با آغاز جنبش انقالبی مردم ایران و پیامد آن پیروزی انقالب اسالمی
ایران و همچنین وقوع جنگ تحمیلی ،طراحی گرافیك ایران نیز دوشادوش مردم بود ،تالشهایی در
پوسترهای انق البی و دفاع مقدس امروز بخشی از تاریخ گرافیك ایران را شامل میشوند .تالشها و توجه
طراحان در این سال ها معطوف به موضوعات انقالب ،جنگ تحمیلی و دیگر موضوعات داخلی كشور بود،
تا اینكه در سال  1364اولین تعرفه قیمتهای طراحی گرافیك در تیراژی محدود نشانگر تالشی است كه
برای

انسجام

و

دادن

نظم

به

این

صنف

صورت

میگیرد.

تالشهای این جمع از طراحان منجر به شكلگیری اولین ساالنه گرافیك ایران در سال  1366میشود كه
از آن میتوان به اولین گردهمایی طراحان گرافیك بعد از انقالب نام برد ،برگزاری دومین ساالنه و سومین
دو ساالنه آثار طراحان گرافیك لزوم تشكیل نهاد صنفی را دوباره در اذهان زنده میكند ،ابتدا تعاونی تهیه
ملزومات گرافیك شكل میگیرد ،آرام آرام گرافیك به جایگاه واقعی خود در جامعه نزدیك میشود ،تدریس
گرافیك در دانشگاههای مختلف و رشد كمی و كیفی آن و تالشهای هیات موسس تعاونی همراه با
جلب نظر جمعیت قابل توجهی از طراحان گرافیك و یافتن راهكار رسمی و قانونی ،باعث میشود انجمن
صنفی

طراحان

گرافیك

ایران

را

در

مهرماه

137٦

به

ثبت

رسیده

و

تاسیس

شود.

انجمن صنفی طراحان گرافیك اكنون با بیش از  700عضو تنها انجمن رسمی و قانونی و مستقل طراحان
گرافیك ایران و بزرگترین نهاد صنفی تجسمی در خاورمیانه بهشمار میآید ،این انجمن در طول یك دهه
از فعالیت خود گام های چشمگیری در جهت ارتقا و اعتالی كمی و كیفی حرفه طراحی گرافیك در ایران
برداشته است .بیشك تالش های بزرگمردی چون مرتضی ممیز در تاریخ این انجمن ماندگار و درخشان
است.
طراحان گرافیك ایران شنبه  7و جمعه  13اردیبهشت همچون سالهای گذشته در خانه هنرمندان ایران

روز جهانی طراحی گرافیك را جشن گرفته و برنامههایی همچون اهـدای جوایز برگزیدگان كتـاب سـال
گرافیـك ایـران و معرفی مقاالت برگزیده و اهدای جوایز پژوهشی «نشان اردیبهشت» ر ا برگزار خواهند
كرد.
منابع :سایت ایكو گرادا ،مقدمه كتاب گرافیك ایران ،سایت انجمن صنفی طراحان گرافیك ،مجله اینترنتی
رنگ

