
يبرايکاراکترسازکارگاه يگزارش برگزار
شنیمیان

:ایکیتوسط آژانس ادب

تهران-1391ور یشهر

دعوت آژانس ادبی کیا به اتفاق گروهش که تحت ، به یماتور لبنانیرگر و انی، مدرس دانشگاه، تصویشد حبیوید
.کنند، این کارگاه را اجرا نمودندفعالیت می"ورق"عنوان 

.دایر بود"شهررهالمللی بینگروه"دفتر مرکزي در ورماهیدوازدهم تا شانزدهم شهراز ن کارگاه پنج روزه یا



آزاد در سالن استاد شهناز خانه ینشستی، ط12تا 10ورماه از ساعت ین روز جمعه هفدهم شهریهمچن
پاسخ ن یحاضرهاي به پرسششده توسط گروه ورق،ساختههايهایی از کلیپضمن نمایش بخشهنرمندان، 

ه انیمیشن در چخطی به معرفی و تاریخمدیر مسئول نشریه خطدر ابتداي این نشست آقاي کیارش زندي .گفتند
.ایران پرداخت

:"ورق"چگونگی آشنایی با گروه 

آثار یبا هدف معرفیمسجد جامعيدر زمان وزارت آقا)میالدي2001(1380ا از سالیکیآژانس ادب
در يرگریکتاب و مسابقات تصويهاشگاهیت نمود و با حضور در نمایفعالگران کتاب کودك شروع به تصور

یشگاه کتاب ابوظبینما)میالدي2010(1389در سال. به دست آورديمتعدديهاتیمختلف موفقيکشورها
ا دعوت یکینمود، از آژانس ادبیمر یکتاب کودك را دايرگرین بار بخش تصویاوليبراکه )در کشور امارات(

.ن باشدرایاکتاب کودك يرگریتا معرف تصوکرد



روزه گلیف"خانم یمعرفبراي دو تن از تصویرگران مطرح کتاب کودك ویژه در پی این دعوت، آژانس نشستی 
درخصوص يمحمدخانم گلها در این نشست.ترتیب دادشگاه ین نمایدر ا"پوربیبهزاد غر"يو آقا"يمحمد

ايانتخاب طرح مناسب بریبه چگونگزیپور نبیغريآقاوکرده صحبتيرگریتصودرینیخط تزئاستفاده از 
.ندکه با اقبال خوبی از طرف حضار روبرو گردیدجلد کتاب کودك پرداخت

ضمن طرح سواالتی در رابطه با تصویرگري کتاب کودك در ایران از آژانس براي یحبشيپس از این نشست آقا
کار با ين کارگاه و نحوهیاينوع برگزار. کرد دعوت نمودبرگزار میر نمایشگاه شرکت در کارگاهی که د

يمسابقهن یفراخوان اولدنبال هبویشگاه کتاب ابوظبیپس از نما. آمدمیکنندگان به نظر جذاب شرکت
ن مسابقه یدر اآژانس راعضورگران یاز تصويتعدادآثار ، هشگاه کتاب شارجیکتاب کودك در نمايگرریتصو

ن یسوم ايزهیجاوي،ان نمودیگلدوزرضایعليب آقایرا نصیار خوبیت بسیکه خوشبختانه موفقدادهشرکت
. به دست آوردتیتربيمناداز انتشارات » گوشهرزاد قصه«کتاب يرگریتصويمسابقه را برا



ان، یموریتا تیآناه،يمحمدروزه گلیفچون يگریرگران دیشگاه آثار تصوین نمایدر اعلیرضا گلدوزیان،عالوه بر
ده شرکت داییاسایسمانه و انین احتسابیان، نگیچی، شبنم چایبیتذهیکن، ماهنحسن عامهاصغرزاده،یعل

.شدند

ساز ارتباط زمینه،در نمایشگاه شارجه و مذاکرات انجام شدهبعنوان مدرس کارگاه حضور مجدد آقاي حبشی 
.آژانس با ایشان و برگزاري کارگاهی در ایران گردید



ارائه شده در يهاروش» .ش استیهارسشر برابر پد، نبودن پاسخ یآدميبران دلهرهیبزرگتر«: گفتین میباخت
در یجاد دگرگونیايمنحصر به فرد برايهاافتن پاسخی) شنیمیانيکاراکتر برایطراح(ين کارگاه هنریا

ن مشترك در یادیدا کردن عناصر بنیاء و پیاشیشگیاز کاربرد همییزداییبا آشنا. دن و ادراك بودیديهاعادت
يهافرصت،خودیان زندگیو تا پاشودیکاشف ميگرتیل به روایها و جامعه، هر مخاطب تبدهیل، همسایفام

کند یمتحرکيهال به مجسمهیها را تبدگران را بشنود و آنیز وجود دیانگشگفتيهاابد تا قصهییشمار میب
.کنندیها را گفتنین ناگفتنیزتریاسرارآم،ر حاالت خودییدارند با تغییکه توانا

اساز را ادامه ین روش خالق و رویندان خود افرزیاخوديتوانند با خانوادهینده میدر آين کارگاه هنریایاهال
، صورتش یند باغیچوب ببيهرکه در حافظه«: به قول سهراب. دیم شنینخواهيتکراريچ قصهیگر هیدهند و د

ت یروا«ا ی» ت کنمیام تا روازنده«: گفتیا مارکز میل گارسیگابر».خواهد مانديشور ابديشهیدر وزش ب
.ماستياها و آرزوهایروماندن زندهيها، راهين کارگاه هنریايهاروش».کنم تا زنده بمانمیم

یصلح و بالندگبهخود نسبت يق و عاشقانهینش عمیا، با بیکیادبت آژانس یری، مدیزدييحائرسرکار خانم 
، بودهسوز همراه طاقتيهاشه با رنجیکه همییهمتایشود با کوشش بیجاد میایو فرهنگيکه از صلح هنر

.اندجاد کردهین هنرمندان ملل ایساز را بن و انسانیشورآفرين مکالمهیهاست که اسال

"یحافظ میرآفتاب"



گزارش تصویري از کارگاه












