نمایشگاه های گرافیک ایران
پنجاه سال گرافیک ایران 1355 .
آرش تنهایی
در فروردین  1337هنگامی که اولیین یینیال نشا یی اییران ییه همیو میارکی گرگیرییان در کیاگ اییی
دو  53نشاش و مجسمه سیا ااار یان را ییه تما یا گنا ی؛ند ف گرافییک هنیی

یرگی ار

یدا هنرمندانیه و رفیه ا ی

امرو را ندا و  ،آنچه که یید نشا انی ییدند که یه خیارر امیرار مشیاش ییه نشا یی تتییییاتی ییا رکیل مشیییل
ییدنیید  ،کییار خییید را مییی کردنیید و دسیی؛م د آن را مییی گرف؛نیید و اایگییاهی در یید کییارگران یییا کارمنییدان
م؛خصص آژانس هیای تتییییاتی دا ی؛ند  .ا ایین رو یرگی اری نمایشیگاه و نمیای

آاار یان امیری ییی مشنیی

می نمید  .تا سالها یشد که فیار ال؛صصییلن دانشیدده ی هنرهیای یتیا اییادی پییر  ،یریرانیی  ،ممیی  ،یییا ،
مثشییالی و ( یییک اسیی؛ثنا هی یینی کییاآمی ا آر دکییی و دیگرانییی وارد ارگییه ی گرافیییک ییدند و نییا
گرافیک سیر یانهیا اف؛یاد.این نسیا ا ررا یان گرافییک ای؛یدا سیندیدای ررا یان گرافییک تهیران را یدا
دادند و پس ا دو سال یصث و تتادل نظیر ف اولیین نمایشیگاه امشیی ررا یان گرافییک اییران را یرگی ار کردنید .
هنی نامی ا سیاننه ،دوسیاننه ییر ییان ررا یان نیسیو نمایشیگاه " پنجیاه سیال گرافییک اییران " اولیین
تیانمنیدی هیا و پیشیینه ی کیار خیید و آایا ی ییرای یرگی اری

تلش ررا ا ن گرافیک ایران اسو ییرای نمیای
منظم ساننه ها و دوساننه ها در سالهای یشد .
پنجاه سال گرافیک ایران1355.

نمایشگاه پنجاه سال گرافیک ایران هم میان ییا اشین هیای پنجیاهمین سیال سییدنو خانیدان پهیییی یرگی ار
د  ،یرگ ار کننده گان ” کمی؛یه ی فرهنگیی سیندیدای گرافیسیو هیای تهیران ییید " کیه ییا یرکیی تیانسی؛ه
یید ا هم مانی این رویداد اس؛فاده کنند تا ییه هیدفی نیین یرگی اری نمایشیگاهی ا دا ی؛ه هیای پنجیاه سیاله
گرافیک ایران دسو یایید  .سیندیدای گرافیسیو هیای تهیران ایین یرنامیه را یرگی ار کیرد و مرتضیی ممیی در
یرگ اری آن نش

مهمی را ایفا می کرد کاتیالیگی خشی؛ی  22.5*22.5ییدون یماره حیفصه ییا اییدی نیارنجی

ا آن میاید اسو که روی اید آن اسامی تمیا

یرکو کننیدگان کیر یده اسیو  ،مشدمیه ای نیی ا کیاو

پیرو ی ( پهییان مدیر نگارخانیه در ننید سیدر و مشدمیه ای ا مرتضیی ممیی در سیه حیفصه ا در ای؛یدای آن
یه نشم می خییرد او ییه تشریی
ی

و تیحیی

گرافییک در اییران میی پیردا د و ا کی ی

دو سیاله ی سیندیدا

یرای یرگ اری این نمایشگاه و تلش یرای ضییر ااییف فشیانن گرافییک در ایین نمایشیگاه سیخن ییه مییان

می آورد ف کاتیالی
سا ی اخ؛صیا

یخی

مج اییی را ییه پیشدسییتان گرافییک تتییییا خی نییسیی کاریدیاتیر و تصیییر

داده اسیو  ،و ا خاحیی نیین ا افضیا الیدین آ ریید  ،قییی آیا سیینی  ،ییاریس آسییریان ،

الدو  ،قیی ایریشم کار  ،مصمد افضییی  ،ییییا ا میری ،سییرو

امیامی  ،قییی احییر یهرامیی ،قتید ا

حادق یریران ی  ،سیین ینیا ی  ،مصمید یهرامیی  ،فردرییک تیالتر

ییایری ،

،اشفیر تجیارتچی  ،مصمید تجیییدی ،لییل (

لییی تشی پیر  ،هرم و یدی  ،سن تیفیق  ،مییر ا ریاهر خی ینییس  ،مصمیید اییادی پییر ،قییی اکتیر دیییر

 ، ،مصسن دولی  ،تیمییر ر یدی ب ییلل رییایی  ،رمانفسیدی  ،مصمید قییی اوییه  ،سین ریین خی  ،میان
مانی  ،می خ سروری  ،ژرژ سیمینیان  ،قتید الصمیید مییک الدلمیی  ،اییراهیم ییی ری  ،اییاد یریفی  ،مصمید
ناحر حفا  ،هیادی یفا یه  ،رییا یهایی  ،مرتضیی قتید الرسییلی  ،قتید ا
الد؛اب  ،قیی اهمیری  ،قیی مخصی

فیرادی  ،الدسیی گییرگی  ،قمیاد

 ،قییی احییر ییره گی لیی  ،نظیا مرتضییی  ،اییالفضیا میسییی  ،سین

میرخانی  ،هی نی کاآمی  ،قیی اکتر کاوه  ،سین مییید پیردا ی  ،سیین مییر خیانی ،نصیر منشیی یا یی ،
قیی منظیری  ،سن نیری  ،یاد هیات
می کند که امرو

را همیراه ییا قدسیی ا آنهیا در یخی

سی؛ای

ا پیشیگامان مشرفیی

اید تنها مدیف و اایر مد؛یییی یا ید کیه ررا یان و اهیالی گرافییک آن رو گیار را ( 1305تیا

 1355مس؛ند کرده اسو ف پیس؛ر این نمایشگاه را نی یتاد ییا ررا ی کرده اسو .
رکو کنندگان ا
افضییاالدین آ رییید ،ییتییا آ رگییین ،یییاریس آسیییریان ،آرتیییش ،آیییدین آادا یییی ،قییآیییا سییینی ،هیییشآ ر
آ رنیش ،سیدایه آگیاه ،آلیدو ،فرییدون آو ،سیرژ آواکییان ،قییی ایریشیمکار ،اییراهیم ا یراری ،مصمید ا صیا ی،
یییییا ا مییری ،قتییا

اخیییین ،ا میید ار ییاد ،ا میید اسییتشی ،سییین ا اسییلمیان ،اسییدندر اسییمشیا اده،

قییریا اسپهتد ،مصدفی اسدالهی ،سییرو
افضیی ،سیرو

ا ی؛ری ،مصمید افراسییایی ،قتیا

آفیرین ،کیامران افشیار ،مصمید

امامی ،المصسیین امیرخیانی ،پیا اور یانیی ،مصیدفی اوایی ،اکتیر اهریپییر ،پرویی ای دپنیاه،

مهدی ایی دی دییرخاییان ،فرهیاد یاتمیانشییر ،آراپییک یااداسیاریان ،قتدالیه ییایری ،رییا نیریخ؛ییار ،مسیشید
یدر اده ،حادق یریرانی ،تشی یشیا ی ،مجیید یییی  ،سیین ینیا ی ،اییراهیم ییی ری ،امشیید یهیادری ،قییاحییر
یهرامی ،مصمد یهرامی ،اهانگیر یهش؛ی ،احییر یهمین اده ،مسیشید یهنیا  ،خسیرو یییا  ،رو یین پاکتیا  ،منصییر
پییاک اد ،نصییر اله پایییان ،قتییا

پایییدار ،مصمییید پاینییده ،اهییانگیر پییدرا  ،فر یی؛ه پرویی ی ،مصمیید پیییندی،

فرامر پیلرا  ،فردریک تیالتر  ،لئینیید تا یچیان ،اشفیر تجیارتچی ،اکتیر تجیییدی ،مصمید تجیییدی ،مصمید
تفییجی ،ایاد تشدیسیی ،فر انیه تشییی ،لییل تشیپییر ،سین تیفییق ،سیین تیفییق ،قتیا

تیفییق ،پرویی

ااوییید ،یصیییی اشفییری ،فریییدون اهانشییاهی ،یهییرا ایادخییانی ،مصمیید ایادیپیییر ،یه ی اد ییاتم ،ییاهرگ
ف یییدر ،کییییمرن سیینپیر ،فییی ی سیینتهرانی ،ناهییید شیشییو ،ایییراهیم شیشییی ،پرویی

ییل  ،مصمیید

سیین ییمییی ،مهییری یییدری ،فییرنگیس خییدادادی ،ویگیین خییداوردی ،امییال خرمینییداد ،یی ر

خضییرا ی،

قیییی خسییروی ،میییر ا رییاهر خی یینییس ،یهمیین دادخیییاه ،مصمیید دادگییر ،داوری ،داوریییار ،قییاکتییر دییییر،
منییینهر درفشییه ،کییامتی در یخ ی

 ،مهییین د ییوآرا ،مسییشید د یی؛تان ،یصیییی دول؛شییاهی ،مصسیین دولییی،

منینهر دهشان ،پرویی دیتیا ی ،قییی راهجییری ،سیین ر یمخیانی ،اییاد ر ییم اده ،ایییا رسییلی ،تیمییر
ر دی ،مهیدی رییاییی اده ،امینالیه رییا ی ،ییلل رییا ی ،اکتیر رفیشیی ،رمانفسیدی ،ژن رمضیانی ،مصیدفی
رمضانی ،هره رو ی ،نفیسه رییا ی ،اییر

ار  ،یاهین اروکییان ،مصمیدقیی اوییه ،کیاآم ریخی

رینخی  ،مصییدفی رینخی  ،نیرالییدین رینکیییک ،مصمیید مان مییانی ،رامییین نیید ،قتییا

 ،سیین

سییارن  ،سییین

ساسییان ،ا میید سییخاور  ،هی یینی سییرو آ اد ،می ییخ سییروری ،ا میید سییلمو ،مصمیید سیصشیییر ،مصمییدقیی
سییمی ی ،ییییدن سییی نی ،سیییا  ،امییال سیییدمصمد ،پروی ی سیییرو  ،ژرژ سیییمینیان ،پروی ی

ییاپیر ،سییین

ادفر ،قیی اهمیری ،ایلل یتاهنگی رییا یتیری ،اییاد یریفی ،هیادی یفا یه ،یییدن یفیشی ،سیشید
مس انصاری ،یمس اده ،رییا یهایی ،یتیاد یییا ،قییی حیادیی ،قییاکتیر حیادیی ،پیروین حیدر ،مصمید
ناحرحفا ،افسانه حفا ی ،منیینهر حیفر اده ،ا مید قیالی ،مرتضیی قتدالرسییلی ،قتیدالهی نییا ،امیال قتییری،
المریییا قییدالو ،مصمدریییا قییدنانی ،ا میید قریییانی ،رسییا قییرب اده ،گیییییارد قرفییان ،هی یینی ق ی ی ی،
المشیییی قدارنیییان ،ایییاد قیی ی اده ،رسیییل قیی ی اده ،قتدالییه فییرادی ،فریییدون فر ییتاب ،سییین فریییانی،
فرهنییی ،اییلل فیییندینداد ،فیییرو ی ،یدسییی یایییینیر ،یدسییینداد ،قییاحیییر یرهگ لی،ریییا یییییدل ،مصمیید
یهرمان ،سیین یهرمیانی ،کیامران کاتی ییان ،قاکفیه کیاخی ،فر انیه کیاردار ،رییا کا یفی ،هی ینی کیاآمی،
قییاکتر کاوه ،پروی کلن؛یری ،مصمیدتشی کید؛یهنی ،قتیا

کیارسی؛می ،کیاسیو ،مصمیید گراسی؛انی ،یهی اد

گیپایگییانی ،ییهرا گیپریییان ،آلدییس گیییرگی  ،المشیییی لدیفییی ،ناحییر مااییدی ،ریییا مااییدی ،ریییا مییافی،
سیییرو

مالییک ،مهییدی م؛ییینر  ،فر ییید مثشییالی ،سییهیا مجیییدی ،قیییی احیییر مص؛ییا  ،مص؛شییم ،ارد یییر

مصصص ،پرویی مصلتیی ،نصیر مصمییدی ،مصمید مصمییدی ،سییرو

مصمید اده ،هی ینی مصمیدیان ،قییی

مخصی  ،خسرو میدیریان ،قینالیه میرادی ،نظیا مرتضییی ،مس؛شییری ،منیینهر مسی؛یفی ،ا مید مسیشیدی،
قیییی مسییشیدی ،کییاوو

مشیییری ،مهنیییش مشیییری ،اکتییر مشییاونی ،قییاحیییر مشصیییمی ،مسییشید مشصیییمی،

مهرنیییش مشصیییمیان ،المشیییی مد؛تییی ،ریت یه میکا مییدی ،فارمییه میکافضیییی ،قتدالصمییید میییکالدلمی،
سیییراا میدنیییان ،آرمیین میدییی ،مرتضییی ممییی  ،ژیییل منصیییرپیر ،مسییشید منصیییری یرکشیییی ،ییدراله
منظیرالصییق ،قتییا

منظیییری ،قیییی منظیییری ،اییالفضییا میسیییی ،میسیییی مرااییهای ،سیین مییییدپردا ی،

مسییشید مهرایییی ،فرهییاد مهریییان ،ژانییو میخییا ییی ،سیین میرخییانی ،سییین میرخییانی ،ا میید میییر ا ،پروی ی
نادری ،ا مد نجفی ،قتدالصسین نصر  ،منشیی یا یی ،سین نیاآمی ،گی؛یی نیاوران ،نیدی اد نجییمی ،امشیید
نرسی ،اهانگیر نظا الشیمیا ،ولیالیه نظیامی ،میید نییرو ی ،سین نییری ،نیاکیان ،مینیی وااشیی ،وا یه ،هرمی
و ید ،اویس وفسی ،مجید ولی اده ،ایاد هیات  ،کیامی هیات  ،کیامتی ها یمی ،خانییک هاکیپییان ،هی ینی
یا ار ،سیی اله ی دانیی ،ییسیفی آ میا ،یخ

پییر پاا ییر ،قتیا

امیالپیر ،آردا یس اتمییان ،مصمیدقیی

د  ،یهرا خا  ،پروی خیانسیاری ،خسیرو خیانسیاری ،مرتضیی رییشیی ،یهمین رییا ی ،منیینهر رییا یپناه،
داود هیدی ،حرافان ،پرویی حیفیی ،ا مید حینش؛ی ،رل یی ،قمادالد؛یاب ،فرگنییک ،ایدییو فرمانفرما ییان،
مرتضی کاتی یان ،سین کا یان ،ایر کیندشیی ،کیانمهر و یهرو میسیی
نمایشییگاه در هشییو یخ ی

 ،پیشییگامان و آاار ییان  ،ایییس؛راسیییین و حییفصه آرایییی  ،روی اییید ،پیسیی؛ر و

اقلن  ،خ ،آر ،کاریداتیر وگیناگین رتشه ینیدی میی یید ف نمایشیگاه ییه مثاییه ییک رکیو حینفی در پیی
داوری و یضاو آاار نیسو اااری یا کیفیو های م؛فیاو

در کنیار هیم ییرار گرف؛یه انید ا ررا یانی کیه امیرو

سی و

سال پس ا ان نمایشگاه نا های مهمی در گرافییک مشاحیر اییران ییه یمار میی رونید و آنهیایی کیه

اتار فرامی ی یر نهره ان نشسی؛ه اسیو  ،ییا همیه ییی هیا و ییش

هیا ایین نمایشیگاه آایا ی اسیو ییر
نمایشگاه های امشی گرافیک در ایران .

