
 

 گرافیک  ها ی حرف

 آرش تنهایی

 

همچتوا هتر نمایشگاه بیست و پنج سال پوسترر تاتاتر ایتراا را بتا هتنار رنتج و  توا ال برگتنار متراه بتوا  و

بیستت و تتس ستالم بتوا امتا  ار مطبوعات و جرایت  ااتترب باتت   ار  ور الم می  واست انعکاسی  مریروری 

 مان  .بی نریجب  یم تالش ها بل  نبوا    

امترو   ...ای   نمی نویسن    با  وا  گفرم نمی نویسن  مب ننویستن   توا  متی نویستم و ایت  دتور تت ه متب  

 ی گفت و گو ها   و نوترب هایم مق مب می نویسمب مجموعانرشار  برای 

چنت  یااااتتت  بتب پیشتنهاا اوهنتر رو نامتب متارگناراا بتوا   بختس متب ابیتر ااترم مالسی ار هنرسراا هم 

چنت  مقالتب هتم  پت  ا  آا ار ایت  مجموعتب متی آیت     و چن  مصاحبب مب گفت و گو با آی ی  آغ اتتلو نوترم

پت   پت  ا  توییتر رو نامتب متارگناراا  ار جهت ادالع ارگاا انجم  صتنفی دراحتاا گرافیتک ایتراا  نوتترم 

 با آا همکاری می منم . تماره است مب  100  رفر  بب مجلب ی تن ی  و ...  امرو  ننایک بب  ویک تماس ا  

  متی اانتممنرشتر تتوا    مجموعتب اار     متب یترار نیستت ار ایت   ایگتری نیتننق  ها و نوترب های   مقالب ها 

  الیت  روتتنی اارا . را منرشتر متی متنم   ایت  مجموعتب ؛ امتا چترا  وا است  راا مجموعب مقالب منرشر م برای

بیس ا  اه سال پیس پایاا نامب ی متاراانی ا  را بتا موعتوع تتاریس پوسترر ار ایتراا نوتترم و پتنج تتس ستال 

فهمیت   منتابد ار ایت  بتاره انت   و همتاا ابرت ا     ب اگرفرتتتاریس گرافیتک ایتراا است مب تصمیم  بب نگارش 

هتم   بتا یت  گفتت و گتو هتا را انجتا  اا بب ای  نریجتب رستی       ار پی جبراا ای  فقر منابد  انگشت تمار است

چتب ایگتری   باتتم مت    چتب معمتار آا تتاریس گرافیتک ایتراا  ی بات  برای بنای بنرگ یمب  شت ها ای  امی  

 واهنت   نو پت  ا  مت  نیتپیس ا  م  هم ایگتراا ایت  متار را متراه بوانت  می اانسرم ای   شت ها ال   بوا   

ی گفتت و گتو  بمجموعت. ایت  اولتی  پشت متار  بیشترر بتواه و یتا همتت ا  ممی  تفاوت ار ای  بوا مرا ؛ تای 

 امی وار  آ ری  نبات  ! ار ایراا با همکارانس می من    گرافیک  هایی است مب یک دراح 

فقت  بتب یصت  مسترن  متراا  گفتت و گتو متی مترا ابرت ا  ار و بب ترتیب ااامب ن اا   بب ترتیب تروع نکرا   

بتب یلتم  تتیوه را تیییتر ااا     راگفت و گو ها ایگتر مترا ارعتا نمتی مترسی   مب جایی بب  اما  بخشی ا  تاریس 

 و ... وا  نوترم  



ارعایم نکرا   گفترم بت  استت و تتروع مترا  بتب نوتتر  مقالتب هتا  مقالتب نین ایگر  و رو ی هم ای  نوترب ها 

ی پوسترر هتای تاتاتر   متانوا    ب هتای ار بتارههای مب مخادبانم ار تن ی  با انها آتتنا هسترن    نوتتر  مقالت

 و ...   انقالب

نوتر  رسالب هایشتاا ؛ بتب انبتال تققیتج و جمتد آوری  ستن  متی رونت   ا  ستخری ار اغلب اانشجو هایی مب 

هتا  عت   وجتوا آاو  یم ار تتماره هتای چنت  ستال گ تترب ی تنت ی  و ع    است رسی بب ای  گفت و گو ها

سترن  ممترا  تتا متار  توا  را   پت  ایت  جستارت را  رانت نشگاه  یا تهر تاا گلتب متی مار مرابخانب های اا

 منم . 

همتب ی دراحتاا گرافیتک  آثتار و اثترات مسترن  مران بتار گفتت و گتو و  نبتوا یرار .  یلی ها نیسرن    می اانم 

    حست  فتو ی تهرانتی  حمیت  نتورو یعبتاس ستارنج    ایراا را م  یک تنب بب اوش بکشتم    اوستت ااتترم

 پرویتتن مالنرتتری   عبتتاس میارستترمی  ستتواابب آگتتاه   کتتناا نجتتومی   یجعفتتر تجتتارت چتتی   پرویتتن مقالتتتی   ن

بتب بر تی  اسررستی مقت ور نشت     ؛ باتتن    ی گفت و گتو هتایم  ... ار مجموعب مقم  احصایی    سرو بیات و

   . واتای  تالش بیشرری ال   بیرفرن  و بر ی را  بر ی نپ

سراغ مقم  علی بادنی را گترفرم مستی  بتری ن اتتت بتب مجلتب فتیلم  نتم  ا   تتماره ای ا  او را ن اتترن  

یت ا مترا  متب تتماره پآ ری  گفت و گوی مجلب ی فیلم با او مربوط بتب هشتت نتب ستال بعت  بتوا   ستایری  را 

را گترفرم   پتانناه تتانناه تتایی تهراا ار آا موجوا بتوا   تتماره ی همتب ی مقمت  علتی بتادنی هتا  118های 

منشی گفت ای  جا یتک افرتر بیمتب استت امتا فکتر متی متنم استراای متب   نهم بوامب می ت    تماره ی هشرم

اتلیتب اش ار میت اا تته ا رفترم و او را بتب اور ا  هیتاهو  تما انبتال اش هستری  پ رمت یر افرتر ماستت   بتب

  بتری ن اتتتا  هتر مستی متی گترفرم  فرهتاا بتاتمنقلیر را  ستراغ . یتافرم  سرگر  نقاتی ا  دبعیت بی جاا 

جویتا     -تت  اش ستالم و عمترش ارا  -  ا  علتی اهباتتی  می اانسترن  سالهاستت ا  ایتراا مهتاجرت متراه 

ن ار امریکا  را متی تناستم متب نتا  صتاحب اش  باتمانقتایر استت   احرمتال اار یمی ی بب نا  گفت انرشارات ت   

جوی تار نمای ناتتر و فهمیت یم ناتتر ار نیویتور  استت و ا رتر عمتوی فرهتاا باتمتانقلیر   واش بات    جسر

  ا  سمیرا رحیمی  واسرم گفت و گو را انجا  اه     حمتت  یتاای مشتی  امتا استت ا تر گفتت و گتو را تلفنتی 

 و.. انجا  ااایم و مر  را پیااه مرایم

  بهناا حاتم   پروین مقالتی 

 صاحب نامی یا گم نامی  

ار ابر ا ا   وا  متی پرستی   چترا بر تی صتاحب نتا  و بر تی گتم نامنت    ار دتول ایت  راه دتوالنی ایت  را 

 توا   امت  را پ یرفرنت    بر تی تتوهی  یتا تققیتر  مرانت    بت و احرترا    یلی ها با گشتااه رویتیفهمی   ؛ 



ا  آنهتا را بکشتم  اصتب آنکتب متویی ستپی  متراه انت  و احرترا   و م  بای  ن گفرم م  برای مار  با  آنها نیا  اار  

تکریم تاا واجب . فهمی    صاحب نتامی و گتم نتامی افتراا اتفتایی نیستت را  مانت گاری و فراموتتی دراحتاا 

گرافیتتک  بتتیس ا  آثارتتتاا ارپنتت ار   متتراار و گفرارتتتاا نهفرتتب استتت  . استتراای ستتب ستتاعا ح تتور متتا را ا  

ای پتی آی و غیتر یابت  چتاد ااا   آا  70حرفی ا   وا ننا   ایگتری آثتارش را بتا ر ولیشت   ایگری ب  گفت و

گالیتب  بتب  تادر یکی امرو  را بب فراا و فراا را بب پ  فراا و پ  فراا را بب او متاه بعت  حوالتب مترا   ایت  هتا را 

   هیر گلب ای ن ار    رسن  ا  ا  ماری مب انجا  اااه ا  نمی گویم 

 هار را

متب همراهتی تتاا عکاستی و ار بسیاری ا  ای  گفت و گو هتا اوستراا و همکتارانم  مت  را همراهتی متراه انت  

فیلمبرااری  را برای م  سه  تر می مرا   مهت ی فتاتقی   مرتایوا ارفعتی   ستبا لعت  مقمت ی   یلت ا انصتاری و 

...  

. 

   مارگناراا.  فراهانی هاای

 مارگناراا.  آغ اتلو آی ی 

 17-16ص159تماره  تن ی    بهرامی مقم 

 /  17 16ص  150تماره تن ی    بریرانی صااق  

  15-14ص  152 ش تن ی    ماتو یاا مامراا

 25-24ص 146 ش تن ی    حاتم بهناا  

 14ص  142 ش تن ی  گراا تیشب موروش

 17-16ص  148 ش تن ی     بلوچ مجی 

  17-16ص  158 ش تن ی    اس الهی مصطفی

  5-4ص 156 ش تن ی    اترباا مسعوا

 166 ش تن ی     اااگر رعا مقم  



 ////175 ش تن ی    بادنی علی مقم 

 15-14ص   177 ش تن ی     ح ت علی مقم 

  17-16ص 181 ش تن ی    باتمانقلیر فرهاا

  15-14ص  182  تماره تن ی      سروی علی

 15-14ص  179  تماره تن ی     تاباا مقبی داهره

  15-14ص 180  تماره تن ی     جناب بیژا

  14-13-12ص 183  تماره تن ی    فرهاای امرالب

 /13-12ص 184  تماره تن ی     آو فری وا

 / 17-16ص  188 تماره تن ی     ا واامجی  

 تن ی      پور غریب بهناا

 27-26ص  197آتور بانی پال بابال  ش

 19 -18ص  193سرژ آوامیاا ش 

 38ص  184ابوالف   عالی تماره 

 میانوش غریب پور 

 ا اایبی افر 

 حسی  عب الب  ااه

 موروش پارسانژاا 

 مه ی سعی ی

 اتکاا یا انچایی

 مه ی مه یاا 



 اونیس امی  الهی

 حمی  نیک  واه 

 مه ی فاتقی

 بهراا جوانبخت

 مجی  ماتانی

 یباا تیوا 

 ابراهیم حقیقی

 مرت ی ممین

 رعا عاب ینی

 فرتی  مثقالی 

 

  


