
 

 از کوزه همان برون تراود که در اوست 

 گفت و گو با آرش تنهایی طراح و مدرس گرافیک 

  

ایر  روز هرا  هرر ددیرده ار ری ره ار بردرورد کررد دعلراب د رت برود عره م  روب    به گمان ام بهتر است با

و درده ار بره دعلراب درا  تئراتر فررر طرا ری  رده بررار ش رنواره ر صورت مسئ ه که دوسترر است که 

کره از آن شرایی کردن صورت مساله و  رف  ایر  دوسرتر هسرتند   ترا بررسری د را و  را ایر  مسراله   

بنرابرای  ترریلرا تمرامی دوسرترهار ش رنواره تئراتر فررر  و هسرت دوستر تاتر دالقه و دغدغه ر م  بروده 

    دسرروشردر و  سری  دابردینی   رضرا  ممیمرتضری به شر  ننرد دوره کره  .دیده اماز آغاز تا به امروز را 

را کمترر بره طرا ران  رنادته  رده و دوستر را طرا ی کرده اعرد  اساسرا دوسرترهار ش رنواره تئراتر فررر

نند دلیا دمرده دارد کره قابرا بررسری اسرت دبیرران مشتررم ش رنواره در  داده اعد و ای  رفه ار سفارش 

مری دواهنرد در کرار طرراح بسریار ددالرت کننرد و طرراح هر زمینه ار دود را متخصص و داعا مری داعنرد و 

امرا   .از ایر  رو آارار طرا ران صرا م عرام در ایر  سری سراب اعن رت  رمارعد  رفه ار ای  را بر عمی تابد 

برار هر کردام از بخره هرا  بره طرور مرراب طرا ری دوسرتر یرک م راور تخصصری ش نواره دبیربهتر است 

داعه یک عفرر عمری تواعرد در تمرامی ایر  زمینره هرا بره قردرر با رد  نرا که اساسا اطالدات و .دا ته با د

ش رنواره تئراتر فررر بایرد برا داعره تئراتر بره از طرفری  .دود دینیرر همه ر ایر  امرور را اعررام دهرد که 

در  راب ف الیرت اسرت  هر  ف ررر تراتر دنوان ب رگتری  ارگان مردم عهادر که هر  اکنرون در ایر  زمینره 

در هرر زمینره از شم ره طرا ری دوسرتر تراتر دارد کره مخت فری هار تخصصری  اعرم اتر داعه ت.دا ته با د

تغییرر داممری دبیرران ی ری دینرر از ضرغا هرار ایر  ش رنواره د   نرمی تواعد به دبیر ش نواره م اوره ده

 آیا ش نواره هار ب رگ دعیا مرا ک   سالیاعه دبیرهای ان را دوض می کنند؟   است

مساما ری ه ار بسیار مه  تر از  ر ا اراهرر دوسرتر امسراب اسرت کره در وه ره اوب بایرد به عظر م  ای   

به آن دردادته  ود و در عظر دا ت که در واقع تف ررر کره د رت سرفارش ایر  دوسرتر قررار گرفتره  ایرراد 

 ده مس ما ده ها اتود بره دبیرر ش رنواره دی رنهاد  رده و او از بری  آن هرا  ی ری را اعتخرا  کرر .ستا اص ی

ترک اترود هرایی در میران علروده و ایر  دوسرتر  تری اگرر  .اسرتکه به س یره ر  خصری اش ع دیرک ترر 

   نه بوده است؟  اهمیت  ای به بوده باز دلیا اعتخا  ای  طراح برار سفار ی  ش نواره سفارش

هری  وقرت بره برا سرالها برگر ارر مسرابره ر طرا ران دوسرتر در ایر  ش رنواره و ع ته شالم ای  است که 

ایر  افرراد گ ینره هرار بسریار  .داده ع رده اسرتدوره ر ب رد  طراح هار برگ یده   سفارش دوسرتر اصر ی 

 .دوبی هستند که در دعیار  رفه ار دوستر تئاتر ف الیت مری کننرد و اللتره کره ت داد ران هر  کر  عیسرت

 طرو  برر ایر  عیسرت کره دوسرتر نررا ایر  اراده م .دس نرا هی  وقت کار را به ای  افراد سفارش عمی دهند

ایر  هرا سروا تی اسرت کره  .به یک طراح قور  شوان  کاری ماتیرک و اسر  و رسر  دار سرفارش داده  رود

  .باید داسخ داده  ود  نه در رابطه با ش نواره تئاتر و نه در رابطه با ش نواره فی   فرر

  دوسرتر برازعرده ترری  عموعره بررار دوستر آیینه تمام عمار یرک شام ره اسرت و بنرابرای  بره عظرر مر  ایر

  .نرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست .ار است که آن را اعتخا  کرده ش نواره

بره بسریارر از آعهرا  رد داد امرا در در رابطه با واکنه هایی که عسلت به ایر  دوسرتر دیرده ایر  مری تروان 

برا بشرری برا دنروان  از طرفری عیر  دا رته با رد   داطرم عیست شام ه از دوستر رویداد دولتی رضایت کامرا

تا زماعی که کسری از میران درود ماسرت اعتررادر بره او عمری  رود ولری زمراعی  .دود و دینرر روبرو هستی 



اگرر طرراح ایر  دوسرتر از  .با رد ایر  اتفرای مری افترد از دایره  دوسرتان و مشفرا مرا که آن فرد از بیرون

بره و ه  س یره برا شام ره آن هرا برود  مسر ما ایر  اعترادهرا  طرا ان گرافیکو یا اعرم   یکدادا شمع گراف

   .  ا عمی گرفتای   دت 

  یرک مردیر و تل یغرات اش در رابطره برا طرا ری دوسرتر  اسرت کره ش رنوارهایر  به عظرم راه  ا منطری 

بره و مناسرم را هرر سراب طرراح ف راب ننردی  هنرر دا رته با رند کره بره آن هرا کمرک ف ررر دهرد   

ش رنواره بتواعرد اعتخرا  و از میران اترود هرار آعهرا     دوستر را به آعها سفارش دهنرد ش نواره م رفی کند 

 هار بهترر دا ته با د 

 


