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پیام دکتر غالمرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
در جهــان جدیــد زبــان هنــر ،زبانــی جــذاب و شــیوا بــرای بیــان و
توضیــح مســائل اجتماعــی اســت که قــادر بــه جــذب مخاطب و

اثرگــذاری بســیار اســت .در عیــن حال ،ایــن برنامهها کمــک کرده

ت جامعــه هنــری کشــور نیــز بــه ســوی
اســت تــا بخشــی از ظرفیـ 
کنتــرل و کاهش آســیبهای اجتماعی ســوق پیــدا کنــد .برگزاری

ســه دوره جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال گواهی اســت برای

اســتفاده از ظرفیــت هــای نویــن فنــاوری بــرای پیشــگیری از

آســیبهای اجتماعــی؛ اهــداف اصلــی برگــزاری جشــنواره ملــی

هنرهــای دیجیتــال عبارتنــد از :خلــق رســانههای کارآمــد جهــت
شناســایی و معرفــی آســیبهای اجتماعــی؛ اســتفاده از زبــان

و بیــان توانــای هنــر در حــل معضــات و آســیبهای جامعــه؛

بسترســازی و هدایــت طرحهــا و ایدههــای خــاق و راهگشــای

دکتر غالمرضا غفاری
معاونفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

هنــر و فرهنــگ در حــل مســائل جامعــه و تولیــد محصــوالت
فرهنگــی و هنــری مبتنــی بــر تکنولــوژی و فنــاوری .وظیفــه خــود
میدانیــم تــاش مجددانــه دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن

جشــنواره را قدر نهاده و سپاســگزار فعالیت اثرگذارشــان باشیم.
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پیام مهندس محمدهادی عسکری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ویژگــی دوران جدیــد ایــن اســت کــه بخــش مهمــی از زیســت
اجتماعــی و فرهنگــی انســان هــا در دنیــای مجــازی ســپری مــی
شــود و شــاهد ســیطره فضــای مجــازی و گســترش مرزهــای آن

در زندگــی بشــر مــی باشــیم .ایــن شــیوه از کنشــگری ،اندیشــه

هــا ،ایــده هــا و شــیوه هــای زندگــی بشــر را شــکل مــی دهــد و
متناســب بــا ایــن وضعیــت قالــب هــای ســنتی ابعــاد گوناگــون
زندگــی بشــر ،مختصــات خــود را بــا ایــن حــوزه تطبیــق داده

انــد .هنــر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و جایــگاه هنــر
دیجیتــال در زیســت و زندگــی روزمــره شــهروندان قــوام پیــدا
کــرده و از هنــر دیجیتــال بــه دلیــل هزینــه بــر بــودن قالــب های
کالســیک هنــری و امــکان دســت یابــی بــه محصــول بــا هزینــه

مهندس محمدهادی عسکری
مدیرکلفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

کمتر  ،بیشــتر اســتفاده می شــود.حضور نهاد علم و مشــارکت

گســترده جامعــه نخبــگان ،اســاتید ،هنرمنــدان و دانشــجویان
از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد جشــنواره مــی باشــد .اگــر

جامعــه از دانشــگاه و نهــاد علــم انتظــار دارد کــه بــه صــورت
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فعــال در آمــوزش اخالقــی جامعــه و تقویت نظــم اجتماعی و

اســتفاده کــرد .بــدون تردیــد ایــن قســم ازهنــر بــا توجــه بــه

دانشــگاه را گفتمــان ســازی و تولیــد دانــش بدانیــم ،هنرهای

ابــزار کار آمــدی بــرای ایــن مهــم قلمــداد شود.خوشــبختانه

رســیدن بــه بالندگــی اجتماعی مشــارکت نمایــد ،واگر وظیفه

دیجیتــال بســتری مناســب بــرای نقــش آفرینــی دانشــگاه در
ایــن مــوارد مــی باشــد.امروز کــه بیــش از هــر زمانــی شــاهد

تأثیــر متقابــل فرهنــگ و فناوری بــر یکدیگر هســتیم ضرورت

توجــه بــه گفتمــان ســازی در حــوزه هنرهــای دیجیتــال بــرای

تقویــت مبانــی اخالقــی جامعــه و دوچنــدان مــی شــود.هر
چنــد مناقشــه بیــن دنیــای هنــر و فنــاوری بــه میــزان قابــل
توجهــی افزایــش یافتــه اســت و دنیــای دیجیتــال بــا جذابیت

هــای خــاص خــود رقیبــی ســر ســخت بــرای هنــر ســنتی و

عرصــه ای بــرای نــوآوری و خالقیــت اســت ،بایــد از ایــن

ظرفیــت منحصــر به فــرد بــرای تقویت مبانــی اخالقــی و نظم
اجتماعــی و رســیدن بــه مرحلــه بالندگــی اجتماعــی جامعــه

نفــوذ و پذیرشــی کــه در اقشــار جامعــه بــه ویــژه جوانــان دارد

چشــم انــداز مطلوبــی پیــش روی جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال قــرار دارد و ریــل گــذاری منطقی و درســتی در حوزه

معاونــت فرهنگــی و بــا مشــارکت دانشــگاه هــای میزبــان در
ایــن زمینــه گذاشــته شــده اســت.راه طــی شــده واجــد افتخار
اســت و در افــق پیــش رو بایــد سیاســتگذاری جامعــی صــورت

پذیرد.بــرای تأثیــر گــذاری بیشــتر ،الزم اســت در موضوعــات
جشــنواره بازنگــری شــده و زمینــه حضور کنشــگران بــا دانش
فنــی ،خــاق و نــوآور در فضــای بیــن رشــته ای در جشــنواره

بــه عمــل آیــد و بــه حــوزه هایــی کــه تاکنــون تحــت پوشــش
جشــنواره نبــوده انــد ورود گردیــده و از مشــارکت موثــر
نهادهــا و ســازمان هــای مرتبــط اســتفاده شــود.
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پیام دکتر عبدالعلی بصیری
ریاست دانشگاه دامغان

بســیار مفتخــرم کــه دانشــگاه دامغــان ،بــا تــوان و دانــش
اعضــای هیئــت علمــی متخصــص و دانشــجویان عالقمند
خــود در حــوزه هنرهــای دیجیتــال ،علــوم کامپیوتــر و
هــوش مصنوعــی موفــق بــه کســب اعتمــاد وزارت علــوم

تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن جامعــه هنــری کشــور،
بــرای میزبانی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتال
شــد وعلــی رغــم کاســتی هــا ی ناشــی از بحــران کرونــا و
برگــزاری مجــازی بــه نحــو قابــل مالحظــه ای در پیشــبرد

اهــداف ایــن جشــنواره در راســتای ارتقــا کمیــت و کیفیــت

هنرهــای دیجیتــال در جامعــه دانشــگاهی و ســطح کشــور

دکتر عبدالعلی بصیری
ریاستدانشگاهدامغان

نقــش موثــری ایفــا نمــود.

در ســومین دوره جشــنواره ملــی هنــر هــای دیجیتــال

بیــش از همــه سپاســگزار هنرمنــدان عزیــزی هســتم کــه
بــا ارســال آثــار فاخــر خــود بــه جشــنواره موجــب غنــای
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علمــی ،فرهنگــی و هنــری کشــور شــدند.

علمــی و داوری جشــنواره بــه ویــژه دبیــر محتــرم جشــنواره

در کنــار ایــن مشــارکت بیــن هنرمنــدان دانشــگاهی و

جنــاب آقــای دکتــر رزازی فــر و معــاون محتــرم فرهنگــی و

در خــال ایــن جشــنواره توانســته باشــد بســتر مناســب

دکتــر غفــاری تشــکر و قدردانــی میکنــم.

جشــنواره ،امیــدوارم وبینارهــای تخصصــی برگــزار شــده
و جدیــدی بــرای شــکوفایی اســتعدادهای دانشــجویان و
کلیــه عالقمندانــی کــه در ایــن جشــنواره ،مــا را همراهــی

کردنــد ،فراهــم کــرده باشــد.

دانشــگاه دامغــان امیــدوار اســت بــزودی و پــس از غلبــه

بــر ویــروس منحــوس کرونــا ،در قالــب همایــش ســاالنه

هنرهــای دیجیتــال و جشــنواره دانشــجویی هنرهــای
دیجیتــال هکاتــم بصــورت حضــوری پذیــرای هنرمنــدان

دانشــگاهی کشــور باشــد.

در پایــان از اعضــای محتــرم هیئــت علمــی ،دانشــجویان
عزیــز و همــکاران گرامــی عضــو کمیتــه هــای اجرایــی،

اجتماعــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری جنــاب آقــای
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پیام دکتر علیرضا رزازی فر
دبیر جشنواره

جهــان محسوســی کــه اکنــون در آن قرارداریــم،
گســتردهتر از جهــان پیشــینیان اســت .جهانــی کــه

عــاوه بــر واقعیتهــای عینــی ،تفکــرات و تخیالتمــان
را نیــز بطــور محســوس و البتــه مجــازی در پیــش چشــم

مــا ،بــه نمایــش گذاشــته و واســط هــای آن ابــزار ،دخــل
و تصــرف در آن جهــان را بــرای مــا فراهــم آورده اســت.
ایــن جهــان چــه زشــت و چــه زیبــا ،چــه دروغیــن و چــه

حقیقــی ،بیشــترین تاثیــر را در زندگــی مــا و فرزندانمــان
خواهــد داشــت و بتدریــج بیشــترین تعامــل بــا جهــان
خــارج بــا عبــور از ایــن هزارتوهــای پیــچ در پیــچ رمزگــذاری

دکتر علیرضا رزازیفر
دبیرسومینجشنوارهملیهنرهایدیجیتال

شــده مجــازی میســر خواهــد بــود .امــا و هــزار امــا ،نهــاد
زیبایــی طلــب و زیباییشــناس بشــری همــواره چــون
گذشــته در پــی زیباســازی و روحنــوازی محیــط پیرامــون

خــود بــوده اســت .آنچــه از تمدنهــای گذشــته باقــی

8
بخش اول  :پیامها

مانــده اســت ،همــواره در قالــب همیــن پیکرهــای زیبــا و

از نهادهــای اصلــی تفکــر و فرهنــگ ،شایســته اســت کــه

بــرای مــا بــه یــادگار مانــده و در ذهنهــای مــا جاودانــه

همــت ببنــدد و بهتریــن ابــزار بــرای ایــن مهــم برگــزاری

قالبهــای خــوش نقــش اســت ،کــه توســط هنرمنــدان

شــده اســت .امــروز نیــز هنرمنــدان در تالشــند تــا جهــان
دیجیتــال پیــش روی مــا را در خــور روح زیبایــی شــناس و

بــه تعریــف ،پاالیــش و تشــویق ایــن هنــر جدیــد ،کمــر
جشــنوارههای رقابتــی و غیــر رقابتــی ،بــرای نمایــش و
تقدیــر از آثــار صاحبــان تفکــر و تربیتیافتــگان عرصــه

قدســی آدمیــان ســازند .هنــر دیجیتــال ،چــه هنــری ذاتــا

علــم و هنــر ایــن مــرز و بــوم هســتند.

نــوع آنالــوگ ،گســتره تــازه و فراخــی پیــش روی هنرمنــدان

شــروع بــه ســازماندهی و فعالیــت مــی نمایــد کــه بتوانــد

متفــاوت باشــد و چــه هنــری تغییــر شــکل داده شــده از
عصــر مــا نهــاده اســت تــا بتواننــد ادراک خــود از زیبایــی
را در پیــش روی دیگــران مجســم نماینــد .بــرای بومیــان

جهــان دیجیتــال ،نقاش ـیهای ســه بعــدی کــه هنرمنــدان
دیجیتــال عرضــه میکننــد هماننــد پیکرههــای مرمریــن

مجســمه ســازان رنســانس ،حــاوی پیامهایــی عمیــق

اســت .پیامهایــی کــه بــا مــرگ و تولــد دوبــارهای کــه در
بازیهــای دیجیتــال بــا آن آشــنا شــدند تناســب دارد.

در ایــن میــان ،ایــن دانشــگاه اســت کــه بــه عنــوان یکــی

ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال ،بــه ایــن امید
تعریــف روشــنی از عرصههــای قابــل طــرح و گســترش در

حــوزه هنرهــای دیجیتــال ارائــه نمایــد و چراغی پیــش روی
هنرمنــدان و پژوهشــگران ایــن عرصــه ،بــرای فعالیــت قرار
دهــد و از ســوی دیگــر دســتاویزی بــرای تشــویق و تقدیــر از

فعــاالن عرصــه هنــر دیجیتــال باشــد .امیــد اســت در ایــن
راه توفیــق الهــی همــراه مــا باشــد.

9
بخش اول  :پیامها

10
بخش دوم  :ساختار سازمانی

شورای سیاستگذاری جشنواره

دکتر غالمرضا غفاری

دکترعبدالعلیبصیری

معاونفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم

ریاستدانشگاهدامغان

دکترعلیرضارزازیفر

دکتراسدالهغالمعلی

دبیر جشنواره

عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

مهندسمحمدهادیعسکری
مدیرکلفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم

دکتر مجید اخشابی

مشاورهنریمعاونتفرهنگیوزارتعلوم

دکترمقدادجاویدصباغیان

ریاستدانشکدههنر دانشگاهدامغان

محمدامینبنایی

رئیسادارهفعالیتهایاجتماعیوزارتعلوم
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کمیته علمی جشنواره
دکتر الله خسروی

دکتر احمد سفالیی

دکتر عبدالحسین الله

دکتر لیلی گلهداران

و سرپرست گروه هنرهای دیجیتال

دانشگاه هنر شیراز

دکتر کیارش زندی

دکتر فاطمه حسینیشکیب

دانشگاه سوره

دانشگاه هنر تهران

رئیس پژوهشکده هنر

مدیر گروه ادبیات نمایشی

هنر دانشگاه دامغان

رئیسدانشکدههنرهایدیجیتال
دانشگاه صدا و سیما

مدیرگروه انیمیشن

دکتر سارا صادقی نیا

دکتر مهدی منتظرقائم

دکتر محمد شهبا

دکتر هادی خانیکی

هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان

ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر آزاده بهمنی پور

دکتر سید هاشم طبسی

محمد امامی

دکتر علی اصغر فهیمیفر

هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان

دانشگاهدامغان

دانشکده هنر دانشگاه دامغان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدعلی صفورا

دکتر رضا پورقلی

دکترمحمدرضاجوادییگانه

دکتر یونس سخاوت

انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس

علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان

اجتماعی دانشگاه تهران

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

استادیار دانشکده

استادیار گروه تلویزیون و

استادیار گروه تلویزیون و

مدیرگروه سینما و

دانشیار گروه

دانشیار گروه علوم کامپیوتر

استاد ریاضی و

استاد گروه سینما

عضو هیات علمی

دانشیار گروه علوم

استادیار گروه انیمیشن

استاد علوم ارتباطات اجتماعی

دانشیار دانشکده هنر

مدیر دانشکده چندرسانه ای
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معرفی تیم

اجرایی،هنریوفنی
جشنواره

عمادالدینمتین
معاوناجرایی

مبینا امینی

عضوکارگروهدبیرخانهموقت

مهناز پاکدل

عضوکارگروهدبیرخانهموقت

زهراسادات مرتضوی

سرپرستکارگروهدبیرخانهموقت

زهرا جعفرآبادی

عضوکارگروهدبیرخانهموقت

حسین رحمانیزاده

عضوکارگروهدبیرخانهموقت

سحر مصاحبه

عضوکارگروهدبیرخانهموقت
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احسانرنجبران

ستارهکریمی

سرپرستکارگروهروابطعمومی

عضوکارگروهروابطعمومی

مجیدسعیدپور

محمد امینی

طراحموشنگرافیک

طراحموشنگرافیک

احمدقربانی

رامینایمانی

سرپرستکارگروهرسانه

مدیرهنری

احسان یوسفی

گلشنحسینی

طراحگرافیک

طراحگرافیک
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احسانرنجبران

صفحه آرا و طراح گرافیک

محمد چگنی

طراحنمایشگاهمجازی

ایمان آجدانی
مدیر سایت

شهاب صفارینیا

طراحسایت
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اهداف :

 .1فراهــم آوردن عرصــهای بــرای نمایــش دســتآوردهای

هنــر دیجیتالــی دانشــگاهیان و فــارغ التحصیــان کشــور

 .2بسترســازی بــرای تشــویق پروژههــای خــاق و نــوآوری در
حــوزه هنــر دیجیتال

همهگيــری ويــروس كرونــا بــه پایــان نرســیده بــود .یکــی

از ضرورتهــای برگــزاری ایــن رویــداد ،ایجــاد فضــای پویــا

و فعــال در حــوزه هنرهــای دیجیتــال کشــور بــود ،تــا در

برابــر یــاس ،ناامیــدی و انفعــال بــه وجــود آمــده از شــرایط

همهگیــری ،مقابلــه نمایــد.

 .3مــرور و بررســی ظرفیتهــای هنــر دیجیتــال در منطقه و

بهرهگیــری مناســب از تــوان اعضــای محتــرم هیاتهــای

 .4طــرح پرســشهای جدیــد در حــوزه هنــر دیجیتــال بــا

نظــرات و تجربیــات ایشــان ،در راســتای همفکــری مناســب

جهــان با طراحــی کارگاههــا و وبینارهــای تخصصی
توجــه ویــژه بــر تجربههــای بینارشــتهای

اهمیت و ضرورت :

علمــی دانشــگاههای سراســر کشــور و دریافــت نقطــه
و برگــزاری رویــدادی بــا ســطح علمــی بــاال ،از مــوارد مهــم و
ضــروری در برگــزاری ایــن دوره از جشــنواره میباشــد.

همچنیــن اســتفاده و بهرهگیــری از ظرفیتهــای موجــود

جشــنواره ملــی هنرهــای ديجيتــال ،بــه عنــوان مهمتريــن

در فضــای آنالیــن ،در راســتای تبلیغــات ،اطالعرســانی

كشــــور ،در حالــی فعاليــت خــود را آغــاز کــرد كــه شــرايط

مــوارد مهمــی اســت کــه میتــوان بــه آن اشــاره نمــود.

رويــداد رقابتــی و آموزشــی در حــوزه هنرهــــــای ديجيتــــال

میزگردهــا و نشســتهای علمــی و برگــزاری جشــنواره از
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دستاوردها :

دســتاورد جشــنواره در ســه حــوزه اســت اول شناســاندن
ایــن هنــر بــه نحــو صحیــح و آکادمیــک دوم ایجــاد رقابــت
بیــن هنرمنــدان و ارائــه الگوهــای صحیــح و نهایتـا ً ترســیم
یــک چشــمانداز بــرای هنــر دیجیتــال در کشــور.

انتخــاب کارشناســان متخصــص ،از اعضــای محتــرم
هیاتهــای علمــی دانشــگاههای سراســر کشــور ،در کمیتــه

علمــی جشــنواره و برگــزاری میزگردهایــی بــا هــدف تعییــن
خــط مشــی هنــر دیجیتــال در ایــران و همچنیــن اهمیت آن
در زمینــه آســیبزدایی اجتماعــی موجــب میگــردد تــا در

نهایــت از ایــن رویــداد ،دســتاوردی بصــورت مکتــوب و بــه
عنــوان یــک ســند از نحــوه رویکــرد نســبت بــه ایــن هنــر و
رســانه نویــن در ایــران ثبــت شــود.

بهــره گیــری از گــروه «اجرایــی» جــوان و ایجــاد کارگروههــای

«دبیرخانــه»«،روابطعمومی»«،رســانه» و«فنــیوهنری»در
جهــت نیل بــه اهــداف تعییــن شــده از ســوی دبیــر جشــنواره.

بــه روزرســانی پایــگاه اینترنتــی رســمی جشــنواره بــه
آدرس  http://digitalartfest.irدر جهــت انجــام اطــاع

رســانیهای مربــوط بــه جشــنواره ،دریافــت آثــار متقاضیان
شــرکت در جشــنواره ،ثبــت نــام متقاضیــان شــرکت در
میزگردهــای تخصصــی و. ...

موضوعات:

 .1آزاد

متقاضیــان شــرکت در ایــن بخــش از جشــنواره میتواننــد

آثــار خــود را بــدون محدودیــت موضوعــی ارســال نماینــد.
 .2بخش ویژه

الف) کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
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در ایــن بخــش هیــات داوران ویــژه بــه دنبــال ارزیابــی اثــار

ب) سالمت و هنر دیجیتال در دوران کرونا

در آثــار ارســالی و انتخــاب ایــن آثــار هســتند.

ســامت و هنرمنــدان میباشــند گزینــش آثــار مرتبــط

منتخــب بــر اســاس توانایــی بازنمایی مفاهیــم دهگانــه زیر

ده محور موضوعی اصلی:
 -1مهارت خودآگاهی
-2مدیریت خود

 -3تنظیم شناختی هیجانات
 -4مقابله با استرس
 -5صبر و تابآوری
-6بخشایشگری

 -7توکل

هیــات داوران ویــژه ایــن بخــش کــه ترکیبــی از متخصصــان
در حــوزه ســامت در دوران کرونــا و پــس از آن را بــر عهــده

خواهنــد داشــت  .بزرگتریــن دغدغه ایــن داوران میــزان تاثیر
هنــر در پیــامآوری در زمینــه بهداشــت و ســامت اســت.
محورهایموضوعیاینبخش:
 -1بهداشت و کرونا

 -2تاثیر کرونا بر سالمت روان و اجتماع انسانی
 -3دنیای پس از کرونا

(از مــوارد حائــز اهمیــت ایــن عنــوان میتــوان بــه پرداخــت

 -8حل مسئله با رویکرد معنوی

بــه موضــوع ســبک زندگــی در دوران پــس از کرونا و ســامت

 -10خیرگزینی و حسنگزینی مبتنی بر مبانی قرآنی

و معنــوی اشــاره کــرد).

 -9مشارکت

در دوران پــس از کرونــا از لحــاظ روانـی ،جســمی ،اجتماعــی
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سایت رسمی :

 28اردیبهشــت  ،1400ســایت رســمی ســومین جشــنواره

ملــی هنرهــای دیجیتــال بــه آدرس  ، digitalartfest.irبــا
طراحــی جدیــد و رنگبنــدی متناســب بــا هویــت بصــری این

دوره ،بــرای نخســتین بــار رونمایــی شــد .از ویژگیهــای
ایــن ســایت میتــوان بــه دریافــت آثــار متقاضیــان شــرکت

در جشــنواره ،بارگــزاری اخبــار مهــم جشــنواره ،معرفــی و

تاریخچــه جشــنواره و ...اشــاره کــرد.

تبلیغات:

از تاریــخ آغــاز فعالیتهــای رســمی دبیرخانــه موقــت و

کارگــروه روابــط عمومــی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال ،تمامــی اعضــای کارگروههــا بــر آن شــدند تــا

جهــت انجــام آغــاز فرآینــد تبلیغاتــی ،تبلیغــات رایــگان را،

بــرای جــذب مخاطبیــن و متقاضیان جدیــد جشــنواره  ،در
اولویــت کار خــود قــرار دهنــد.

در ایــن راســتا فراخــوان جشــنواره بــا بیــش از  300صفحــه

اینســتاگرامی بــه اشــتراک گذاشــته شــد و نزدیــک بــه 60
موسســه آموزشــی ،فرهنگــی و هنــری ،فراخــوان جشــنواره
را در ســایت یــا کانالهــای اطالعرســانی خــود در فضــای

مجــازی بــه اشــتراک گذاشــتند.

حـــمایت و همـراهـــی چهرههــــای شــــاخص حــــوزه هــــنر
دیجیتـــــال ،از موارد دلگــــرمکننده برای تیم اجرایی جشنواره

بــود و موجــب افزایــش مخاطبــان جدیــد جشــنواره گشــت.

نمایشگاه مجازی :

بــا توجــه بــه شــرایط گســترده همهگیــری ویــروس کرونــا

در زمــان برگــزاری جشــنواره ،برگزارکننــدگان تصمیمــی
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مبنــی بــر نمایــش آثــار راهیافتــه بــه جشــنواره ،از طریــق

فضــای نمایشــگاه مجــازی اتخــاذ نمودنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه شــهر دامغــان میزبــان ایــن دوره از

جشــنواره هنرهــای دیجیتــال بــوده اســت ،نمایشــگاه
مجــازی از تصاویــر آثــار و مکانهــای تاریخــی ،فرهنگــی

و مهــم ایــن شــهر ،نظیــر مســجد تاریخانــه ،مجموعــه

فرهنگــی بــاغ ایرانــی و مجموعــه ســالنهای همایــش
دانشــگاه دامغــان اســتفاده شــده اســت.

همچنیــن مراســم افتتاحیــه جشــنواره ،جلســات پرســش
و پاســخ و ســخنرانیهای کلیــدی جشــنواره ،در ایــن

نمایشــگاه برگــزار گردیــد.

میزگرد ها:

 14ميزگــرد بــرای برگــزاری در جشــنواره ،در نظــر گرفته شــد

کــه شــامل مــوارد زیر اســت :
سیاستگذاری فرهنگی در هنر دیجیتال

.1چگونــهازهنردیجیتــالحمایتمیکنیموچهچشـماندازی

رادرایــنحــوزهتبییــنکردهایم؟
فنآوری دیجیتال و هنر

 .1هوش مصنوعی و هنر دیجیتال

 .2بالکچین و هنر دیجیتال :با تاکید بر بحث NFT

 .3واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و هنر دیجیتال

هنرهایتجسمیدیجیتال
 .1نقاشی دیجیتال

 .2عکاسی دیجیتال

 .3انیمیشن ،افکتهای دیداری دیجیتال
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کسب و کارهای خالق و هنر دیجیتال

هنر دیجیتال و مشارکت

 .1آشــنایی بــا شــرکتهایی کــه از هنــر دیجیتــال بــرای طراحــی

 .1هنر دیجیتال به مثابه یک روایت مشارکتی :قصهگویی

سینمای دیجیتال

کتابهنرهایدیجیتال:

خدمــات خــاق یــا محصــوالت خــاق بهــره میگیرنــد؟

 .1سینمای دیجیتال در ایران

 .2آینده سینما در عصر دیجیتال transmedia :یک رویکرد
بازیهای ویدئویی و هنر دیجیتال

 .1جایگاه هنر دیجیتال در بازی های ویدئویی

 .2گیمیفیکیشنها و طراحی بازی برای یادگیری
تئاتر در عصر دیجیتال

 .1اجــرا بــرای فضــای مجــازی (برخــط) و امکانــات هنــر

دیجیتــال بــرای اجــرا در فضــای واقعــی

دیجیتال

ايــن كتــاب ،طبــق برنامهريزیهــای صــورت گرفتــه در پایــان
برگــزاری ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال ،از

مجموعــه میزگردهــای تخصصی ،بــا حضور اســاتید محترم
حــوزه هــای مرتبــط بــا جشــنواره و آثــار برگزیــده ایــن دوره،
تهیــه و چــاپ شــد.

شرایط و نحوه ارسال آثار:

تكنيك و شيوه ارائه اثر در تمامی بخشها آزاد است.

متقاضیــان شــرکت در جشــنواره ،میبایســت پیــش از اقدام
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بــه ثبــت نام ،نســبت بــه مطالعــه دقیــق مقــررات و آگاهــی از

در صورتــی کــه حجــم فایــل ارســالی بیــش از  50مگابایــت

متقاضیــان شــرکت در تمامــی بخشهــای جشــنواره ،ملــزم

باکــس و )...آپلــود شــده و لینــک دریافــت اثــر ارســال شــود.

آن مبــادرت نمایند.

بــه تکمیــل فــرم ثبــت نــام ضمیمــه شــده فـراخـــوان ،کــه در
آدرس  digitalartfest.irو بــر روی شـبکههــــای اجتمـــاعی

جشنــــواره قــــرار دارد ،میباشند.

اســت ،میبایســت در فضــای اینترنتی(گــوگل درایــو  -دراپ

در بخــش تصــــاویر ایســتای دیجیتال ،ارســال فایــل اصلی
آثــار س ـهبعدی بــا فرمــت خروجــی  fbxالزامــی میباشــد.

در بخــش انیمیشــن و موشــن گرافیــک ،فرمت آثار ارســالی

ارســال آثــار و ثبــت نــام در جشــنواره ،از طریــق ایمیــل

میبایســت در اســتاندارد ( mpgeترجیحــا بــا فرمــت

تلگــرام ( ،)digitalartsfest_contactســایت رســمی

 5فریــم از اثــر ،بــه همــراه پوســتر و شــرح کوتاهــی در رابطه

 3digitalart.festival@gmail.comشناســه کاربــری
جشــنواره ( )digitalartfest.irو شناســه واتســاپ
امکانپذیــر میباشــد.

ه از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر
دبیرخانــ 

صورتــی غیــر از بارگــذاری اینترنتــی معــذور اســت.

ارســال فایــل آثــار ،بایــد بــه صــورت یــک فایــل  zipباشــد.

 H264و بــا رزولوشــن  )1920*1080باشــد .ارســال حداقــل
بــا اثــر الزامیســت .محدودیــت زمانــی بــرای آثــار این بخش
وجــود نــدارد .در ایــن بخــش ،تنهــا آثار کوتــاه مورد بررســی

قــرار خواهنــد گرفــت.

در بخــش پوســتر ،متقاضیــان میبایســت فایــل خــود را
طبــق شــرايط ذيــل ارســال نماينــد:
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اندازه  / 1414*2000 pxمود  / RGBرزولوشــن Dpi 300
در بخــش هنر چیدمان و هنرهای نمایشــی چندرســانهای،

میبایســت ویدئــو اجــرا و نمایــش اثر ارســال شــود.

و شــركتهای دانشبنيــان ،میتواننــد آثــار خــود را بــه

جشــنواره ارســال نماینــد.

هر متقاضی میتواند در هر بخش شرکت نماید.

در بخــش بازیهــای ویدیویــی ،واقعیــت مجــازی و واقعیــت

هر متقاضی در هر بخش حداکثر  3اثر میتواند ارسال کند.

فایــل اجرایــی اثــر ضــروری اســت .همچنیــن ارســال فایــل

ارســالی ،در عیــن رعایــت مســائل حقوقــی جهــت چــاپ

افــزوده ،ارســال دمــوی بــازی در قالــب یــک ویدئــو بــه همــراه

راهنمــای نصــب و اجــرای بــازی بــه همــراه اثــر ،الزامی اســت.

فایلهــای تصویــری ،بایــد بــا فرمــت  ، jpgفایلهــای
ویدئویــی بــا فرمــت  mpge4و فایلهــای صوتــی بــا فرمــت

 mp3ارســال شــوند.

مقررات :

اســاتید ،دانشــجویان و فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا

کــه کمتــر از  5ســال از فــارغ التحصیلــی آنهــا گذشــته اســت

بــرای دبیرخانــه جشــنواره حــق اســتفاده معنــوی از آثــار
کاتالــوگ و هرگونــه اکــران و نمایــش با ذکــر نــام پدیدآورنده

اثــر بــرای برگزارکننــده محفــوظ اســت.

تمامــی آثــار پذیرفتــه شــده توســط جشــنواره ،از طریــق

«نمایشــگاه مجــازی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال» بــرای بازدیــد ،بــه نمایــش گذاشــته خواهد شــد.

دبیرخانــه ،تنهــا یــک نســخه از هــر اثــر ارســالی را میپذیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت جشــنواره ،مســئولیتی در قبــال

نســخههای متعــدد از یــک اثــر واحــد نــدارد.
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ثبــت نــام و شــرکت در جشــنواره ،به معنــای پذیــرش قوانین
جشــنواره و رای هیئت داوران اســت.

هرگونه مسئولیت ناشی از اثر و پاسخگویی به پیامدهای

حقوقی ناشی از آن ،با (فرد/گروه) صاحب اثر خواهد بود.

پارکهــای علــم و فنــاوری).
آثــاری کــه فاقــد فــرم ثبــت نــام در جشــنواره باشــد ،مــورد

ارزیابــی قــرار نمیگیــرد.

پــس از راهیابــی آثــار بــه جشــنواره ،امــکان خــروج آثــار

اثــر ارســالی نبایــد در جشــنوارههای پیشــین هنرهــای

توســط متقاضیــان و صاحبــان اثــر وجــود نــدارد.

اثــر ارســالی میبایســت توســط اســاتید دانشــگاه،

میشــود.

ســال اخیــر فــارغ التحصیــل شــدهاند و شــرکتهای دانــش

نشــده بــه عهــده دبیــر جشــنواره اســت.

دیجیتــال شــرکت کــرده باشــد.

دانشــجویان و یــا دانشآموختــگان دانشــگاه ،کــه در پنــج

بنیــان ،تولیــد شــده باشــد.

بــه تمامــی راه یافتــگان ،گواهــی شــرکت در جشــنواره اعطــا
تفســیر و اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره مــوارد پیشبینــی

آثــار تولید شــده توســط اســتودیوها ،شــرکتها و ارگانهای

گاهشمار :

جشــــنواره شــرکت کننــد (بــه جــز شــرکتهای نوپــا در حــوزه

زمان برگزاری جشنواره 25 :الی  31تیرماه 1400

دولتــی وخصوصــی بــا اهــداف تجــاری نمیتواننــد در

هنرهــای دیجیتــال و شــرکتهای مســتقر در مراکــز رشــد و

مهلت ارسال آثار 1 :تیرماه 1400

اختتامیه جشنواره 31 :تیرماه 1400
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نمودارآثار

ارسال شده به جشنواره

بهتفکیکاستان
تهران 79 :
اصفهان 39 :

البرز 2 :

آذربایجان شرقی 24 :

هرمزگان 2 :

سمنان 19 :

کرمانشاه 1:

خراسان رضوی 11 :

خوزستان 1 :

همدان 4 :

زنجان 1 :

فارس 3 :

گیالن 1 :

یزد 2 :

آذربایجان غربی 1:
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نمایشگاه مجازی تاریخانه
نمایــش آثــار منتخــب در ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای

و کلیــک بــر روی هــر کــدام از آثــار ،نســخه تمامصفحــه فعــال

مجــازی «تاریخانــه» در بســتر یــک نمایشــگاه چندرســانهای

از دیگــر مزایــای ایــن نمایشــگاه ،احتــرام بــه حقــوق معنــوی

دیجیتــال ،بــه صــورت مجــازی صــورت گرفــت .نمایشــگاه

برخــط با قابلیت تعامل و در بخشهای مختلف نمایشــگاه،
اجــرا  ،میــز گــرد و حــراج رونمایــی شــد .ایــن نمایشــگاه تمامــا
توســط نیروهای مســتعد و کارآزموده دانشــکده هنر دامغان

طراحــی و پیادهســازی شــده اســت.

شــده و کاربــر میتوانــد جزئیــات اثــر را مشــاهده کنــد.

و صیانــت و حفاظــت از آثــار شــرکتکنندگان جشــنواره
میباشــد .ایــن مهــم بــدان معناســت کــه هیچکــدام از

آثــار نمایشــگاه مجــازی (آثــار ویدئویــی و آثــار تصویــری
ثابــت) قابلیــت دانلــود بــرای بازدیدکننــدگان را نداشــته و

ازویژگینمایشگاهمجـــازیســومینجشــنوارهملیهنرهای

صرفــا امــکان تماشــای آثــار بــه صــورت برخــط مهیــا اســت.

بــا کیفیــت آن اشــاره کــرد .بــا ورود کاربــر بــه ایــن نمایشــگاه،

بــه مراتــب بیشــتر ،نســبت بــه دیگــر نمونههــای مشــابه

دیجیتــال ،میتــوان بــه س ـهبعدی بــودن طراحــی و ســاختار

آثــار پذیرفتــه شــده در جشــنواره ،بــه صــورت تفکیک شــده ،در
ســالنهای مجــزا ،قابــل مشــاهده خواهــد بــود .بــا انتخــاب

همچنیــن کاربــران میتوانــد بــا ســرعت باالتــر و کیفیــت
داخلــی ،از ایــن نمایشــگاه اســتفاده کننــد.

در ادامه تصاویری از این نمایشگاه قابل مشاهده است...
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حیاط باغایرانی

اتاق میتینگ

حیاط تاریخانه

نمایش آثار ایستا در تاریخانه
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مرکز همایشهای دانشگاه دامغان

سالنشیشهای

سالن نمایش آثار متحرک

سالناصلیهمایشها
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پنل تئاتر دیجیتال

زنده بودن در اجراهای دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر میترا علویطلب
«زنــده بــودن» در تئاتــر یکــی از مســائل تئوریکــی اســت

کــه از یــک قــرن پیــش و حتــی بیشــتر ،در مطالعــات
اجــرا مطــرح بــوده اســت .ایــن موضــوع طیــف وســیعی
از رویکردهــا و نظریــات مختلــف را از پدیدارشناســی
هایدگــری تــا نظــرات مارشــال مــک لوهــان در

مــورد رســانه و همچنیــن نظــرات بودریــار در مــورد
وانمــوده و وانمــودن یــا ســاالری وانمودههــا ،درگیــر

خــود کردهاســت .از ســوی دیگــر نظریهپــردازان و

دکتر میترا علویطلب
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

تئوریســینهای اجــرا همچــون ســوزان ســانتاگ،

پگــی فلــن و فیلیــپ اوســاندر نیــز بــه پیــچ و خمهــای
گفتمــان «زنــده بــودن» در تئاتــر پرداختهانــد .چالــش
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اصلــی در ایــن خصــوص ذات و ماهیــت تئاتــر اســت کــه

فاقــد یــک عنصــر مهــم بــودن در زمــان و مــکان و آئــورا و

پارادایــم هــای اصلــی خــود بازشــناخته اســت و اســتفاده

رســانهای همچــون عکــس را مصداقــی از حضــور قلمــداد

مفهــوم «حضــور در اینجــا و اکنــون» را بــه عنــوان یکــی از
از امکانــات دیجیتــال همچــون ،عکــس ،هولوگــرام،

بازپخــش فیلــم ،شــخصصیتهای مجــازی ،بــه هــم

ریختــن قواعــد فیزیکــی و غیــره ،ممکــن اســت خدشـهای
بــر ماهیــت تئاتــر وارد ســازد.

دو رویکــرد کلــی را میتــوان مخالفــت بــا اســتفاده

از رســانه دیجیتــال در تئاتــر از یــک ســو و پذیــرش
امکانــات دیجیتــال در تئاتــر از ســوی دیگــر دانســت.
ایــن دو رویکــرد در دو کالننظریــه در مــورد مســأله
«زندهبــودن» و «حضــور در اینجــا و اکنــون» در تئاتــر

و اســتفاده از رســانه دیجیتالــی بــه عنــوان امــری ناگزیــر
در تئاتــر مطــرح شــده اســت .ایــن دو کالن نظریــه را
مــی تــوان مشــخصا ً در آراء والتــر بنیامیــن در مقالــه

«کار هنــر در عصــر بازتولیــد مکانیکــی» کــه در ســال
 1936نوشــته شــد ،و نظــرات روالن بــارت دربــارۀ حضــور

جســتجو کــرد .والتــر بنیامیــن بهتریــن بازتولیدهــا را

حــس و حــال واقعیــت اصلــی مــی دانــد و در برابــر ،بــارت
می-کنــد .در گفتگــوی پیــش رو عــاوه بــر پرداختــن

بــه کالن نظریههــا در مــورد حضــور و زنــده بــودن و
چالشهــای قابــل طــرح در هــر یــک از ایــن نظریههــا،

بــه آراء نظریهپــردازان حــوزه اجــرا همچــون پگــی فلــن
و فیلیــپ اوســاندر همــراه بــا تجربههایــی از اجــرا
خواهیــم پرداخــت.
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پنل تئاتر دیجیتال

تجربههایی از ترکیب صنایع

ن آوری دیجیتال در اجرا
ادبی و ف 

چکیده صحبتهای سینا سیفی

بحــث ایــن ســخنرانی بــر رابطــه میــان صنعــت ادبــی

مجــاز و هنرهــای اجرایــی اســت .صنعــت یــک مفهــوم
چنــد وجهــی و چنــد رســانه ای اســت در منابــع متنــوع
زبانــی ،ذهنــی ،بدنــی اســتفاده مــی شــود و از قدیــم

همتــراز واژههایــی ماننــد خالقیــت و هنــر بــوده اســت.
بــه عنــوان کســی کــه فعالیــت پژوهشــی هنــری انجــام
میدهــد ،بــه کار گرفتــن ابــزار و فضــای دیجیتــال بــه

عنــوان واقعیــت مجــازی در ادامــه ســنت فرهنگــی و

سینا سیفی
کارگردانتئاتر

تاریخــی بویــژه فضــای ادبیــات و هنــر ایــران مــی دانــم.

صنعــت ادبــی مجــاز بــرای حاضــر کــردن آنچــه کــه نزدیــک
شــدن بــه آن از طریــق مجــاورت ممکــن نیســت ،در ســنت
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مــا جایــگاه مهمــی دارد .ایــن نــگاه امکانــی را فراهــم

آورده اســت کــه بیــن امــر اجتماعــی ماننــد پدیدههــای
اجتماعــی و زیســته و امــر ارتباطــی ،ماننــد هنرهــای
اجرایــی ارتبــاط برقــرار شــود .از طــرف دیگــر صنعــت

مجــاز در ادبیــات بــا مفاهیمــی چــون شــعبده ،حیلــه و
بــه دام انداختــن ذهــن و تخیــل در چارچــوب یــک فضــا
یــا داســتان هــم نســبت دارد مثــل زمانــی کــه در ادبیــات
تمثیلــی از حیوانــات نقــل قــول مــی شــود .تجربههــای

اجرایــی مــن بازخوانــی بازیگوشــانه ،تصادفــی از منابــع

پراکنــده اســت تــا روی رابطــه ادراک ،فهــم و مجــاز

آگاهانــه پژوهــش کنــم و از امکانــات دنیــای دیجیتــال در
ایــن مســیر نیــز بهــره مــی بــرم.
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پنل تئاتر دیجیتال

تئاتر و اجرا و دنیای دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر لیلی گله داران
ورود تکنولــوژی دیجیتــال در تئاتــر تــوأم بــا مباحثــات چالش
برانگیــز هســتی شــناختی ،تغییــر پارادایــم هــا و تحــوالت

ســاختاری بــوده اســت .از طریــق بررســی چیســتی و چگونگــی

شــخصیت در تئاتــر معاصر ،تحلیــل ســاختار اجرایــی و فضا-

صحنــه در نمایــش هــای مبتنــی بــر تکنولــوژی دیجیتــال ایــن

نتیجــه بــه دســت خواهد آمــد کــه بازیگر صحنــه هــای دوگانه
ی واقعــی  -مجــازی بازیگــری چنــد ســاحتی و تــام خواهــد بــود

کــه عــاوه بــر اتــکا بــه توانایــی هــای مســبوق خــود نیازمنــد

دکتر لیلی گلهداران
عضوهیاتعلمیدانشگاههنرشیراز

کســب مهــارت هایــی مضاعــف اســت تــا نــوع پیچیــده تــری از
بازیگــری را تجربــه نمایــد.
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پنل کارآفرینی در عرصه هنر دیجیتال

تجربه کارآفرینی در زمینه پارک علم

چکیده صحبتهای علی وکیلی

مــی خواهــم بــه عنــوان یــک کارآفریــن نســل امــروزی

مشــاهدات خــود را از فضــای موجــود در حــوزه هنرهــای

دیجیتــال عنــوان کنــم.

افــراد جامعــه بیپــروا بــه ســمت اســتفاده از ابزارهــای

دیجیتــال مــی رونــد و حتــی در بخشــی از جامعــه نوعــی
غرقشــدگی در تکنولــوژی و فنــاوری هــای دیجیتــال را در

تعامــل بــا ســایر افــراد مشــاهده مــی کنیــم.

برقــراری تعامــل نیــاز بــه ابــزار دارد و ایــن ابــزار از تاریــخ

علی وکیلی
طراح و سازنده پارکهای علم و تمپارکهای موضوعی

بشــر تــا بــه امــروز زبــان نامیــده شــده یعنــی مــا از زبــان
اســتفاده مــی کنیــم تــا بــا ســایر افــراد ارتبــاط و تعامــل

داشــته باشــیم.
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همــواره ناقــص بــودن زبــان ســبب شــده کــه انســانها از

مــردم آن را تجربــه کننــد و بگوینــد  :چــه باحــال! همین؟!

کالم بهــره ببرنــد و امــروز که فنــاوری و ابزارهــای دیجیتال

مثــل وی آر بــه عنــوان یــک ابــزار فناورانــه و تــاش بــرای

مفهــوم مهــم دیگــری به نــام هنــر بــرای انتقال احســاس و
روز بــه روز بیشــتر زندگــی مــا را در بــر مــی گیرنــد نواقــص

زبــان بیشــتر از گذشــته بــه چشــم مــی آیــد.

مــن کارآفریــن هیــچ رغبتــی بــه اســتفاده از ابــزاری
و
ِ

تجــاری ســازی آن نخواهــم داشــت در صورتــی کــه همیــن
ابــزار درک کاملتــری از حقیقــت ســه بعــدی اطــراف مــا

و حــاال ســوال اینجاســت کــه هنــر در بیــن ایــن ایــن

و تصاویــر ثبــت شــده از محیــط پیرامونــی دیــده یــا نــا

اختصــاص داده؟!

مــورد ســوم کارکــردی اســت کــه زیبایــی و زیبایــی شناســی

حجــم از فنــاوری و تکنولــوژی چــه جایگاهــی را بــه خــود

دیدهمــان ارائــه مــی دهــد.

مــورد دوم کــه مــی خواهــم بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم

هنــر مــی توانــد در طراحــی محصــوالت یــا خدمــات یــک

دیجیتــال اســت .مــردم از فنــاوری هــای دیجیتــال

ایفــا کنــد .شــرکتی کــه محصــوالت یــا خدمــات فناورانــه

چرایــی و ماهیــت اســتفاده از فنــاوری هــا و ابزارهــای
اســتفاده مــی کننــد کــه از فنــاوری هــای دیجیتــال

اســتفاده کــرده باشــند! در واقــع لحظــهای هیجــان و
تجربــه جــادوی آن فنــاوری برایشــان لــذت بخــش اســت
و وقتــی آن لــذت بــه اغنــا رســید آن را کنــار میگذارنــد.
بــرای همیــن اســت کــه مثــا ًابــزاری مثــل وی آر نتوانســته

طــی ایــن ســال هــا جایــی بیــن مــردم بــاز کنــد و بــه

لحظاتــی هیجــان در یــک شــهربازی خالصــه شــده اســت.

شــرکت آن هــم از جنبــه ظاهــر ،فــرم و اجــرا ،نقــش حیاتی

تولیــد مــی کنــد امــا در ارائــه ،نقــص بســیار دارد از شــکل
ظاهــری محصــول گرفتــه تــا بســته بنــدی آن و در مــورد
خدمــات هــم ســناریوی فــرم و اجــرا!

پــس بــه طــور خالصــه در نــگاه مــن ،مــا بــا ایــن ســه

مســئله روبــرو هســتیم اینکــه اســتفاده از زبــان بــرای
تعامــل در دنیــای دیجیتــال امــروز دیگــر بــه تنهایــی

کافــی نیســت.
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اینکــه مــردم چرایــی اســتفاده از از فنــاوری هــای دیجیتال
را نمیداننــد و تجربــه اســتفاده ایشــان بــه لحظاتــی

هیجــان و لــذت خالصــه مــی شــود!

همچنیــن شــرکتها در تولیــد و ارائــه محصــوالت خــود بــا

چالــش زیبایــی شناســی و جــذب مخاطب مواجه هســتند.

حلقه گمشده این زنجیر به نظرمن هنر است!

مــن فکــر میکنــم بــرای برگردانــدن مــردم از دنیــای
دیجیتــال بــه دنیــای واقعــی ،بــه خصــوص بــرای کــودکان

و نوجوانــان مــا کــه آینــده کشــور را رقــم خواهنــد زد ،مــا

نیــاز بــه بازتعریــف اســتفاده از فناوریهــای دیجیتــال بــا
چاشــنی هنــر در بســترهای موجــود داریــم.

بســترهایی مثــل مدرســه ،گــروه هــای اجتماعــی و
فرهنگــی ،ان جــی او هــا ،فرهنگســراها و یــا پــارک هــای

علــم کــه محــل شایســته ای بــرای تلفیــق علــوم انســانی،
تجربــی و هنــر هســتند.
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پنل کارآفرینی در عرصه هنر دیجیتال

یک روایت و هزار و یک پلتفرم

چکیده صحبتهای شهرزاد اسفرجانی

فــن آوری دیجیتــال هــم عرصــه ارائــه و هــم شــیوه تفکــر
طراحــی را در هنــر متحــول کــرده اســت .مشــاهدات

نشــان میدهــد کــه در ســالهای اخیــر از یــک ســو بیــش
از هــر زمانــی کســب و کارهــا بــرای عرضــه تولیــدات و

خدمــات خــود بــه پلتفرمهــای دیجیتــال روی آوردنــد.
ســوی دیگــر ،فــارغ التحصیــان جــوان امــروز مجموعــه
فــوق العــادهای از مهارتهــا و تواناییهــا فنــی در

چندیــن زمینــه تخصصــی هنــری را کســب کردهانــد.

شهرزاد اسفرجانی
مشاور تبلیغات و ارتباطات

عالرغــم شــرایط امیدبخــش حاضــر ،هنــوز دو چالــش

بــزرگ پیــش روی فرصتهــای جدیــد اســت .اول
مخاطبــان و کارفرمایــان در ایــن دوران از هــر زمانــی
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پیچیدهتــر شــدهاند ،بنابرایــن مهــارت شــناخت و

و بینافــردی هــم بــه شــرط ضــروری بــرای رســیدن بــه یــک

میکنــد  .دوم شــغلهای جدیــد و تخصصــی در حــال

پلتفــرم جهــان دیجیتــال میپــردازد.

انتخــاب دقیــق مخاطــب هــدف اهمیتــی دوچنــدان پیــدا
متولــد شــدن هســتند کــه فقــط در قالــب یــک همــکاری
حرفــهای گروهــی میتوانــد بهــرهوری خــود را نشــان

دهــد .مهــارت کار گروهــی بــه معنــی اینکــه فــرد بــا ایــن
تواناییهــا و تجربههــا کجــا میتوانــد بهینهتــر خدمــت

کنــد و چطــور بــرای گــروه نــه فقــط خــود ارزش افــزوده
ایجــاد کنــد؟ ایــن دو چالــش در کنــار پیچیدگیهــای
بــازار کار و رقابــت ،هنرمنــد جــوان را در ایــن عرصــه
ســردرگم میکنــد چطــور یــک روایــت چکیــده موثــر بــرای

معرفــی خــود انتخــاب کنــد و چگونــه پلتفــرم مناســب

بــرای ارائــه را برگزینــد؟ براســاس تجربــه و دانشــی کــه
کســب کــردهام ،پیشــنهادم تغییــر دیــدگاه افــراد نســبت

بــه جایگاهســازی در کســب و کار اســت .در ایــن دیــدگاه
از کســب و کار بــه مثابــه ســفری آگاهانــه در درون و
بیــرون تعبیــر میشــود .مســیری کــه همــان انــدازه بــه
جزئیــات تخصصــی توجــه دارد ،بــه مهارتهــای ارتباطــی

ابــراز منســجم ،اصیــل و واقعــی از هــر فــرد در هــزار و یــک
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پنل نقاشی دیجیتال

مزایا و کیفیت نقاشی دیجیتال
و جایگاه آن در هنر معاصر

چکیده صحبتهای دکتر آزاده بهمنیپور
بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای حاصــل در دنیــای تکنولــوژی

وهنــر ،ابزارهــای جدیــدی در اختیــار هنرمنــد عصــر

حاضــر قــرار گرفتــه تــا بــا بکارگیــری آنهــا دنیــای جدیــد
ومطابــق روز خــود خلــق کنــد .دنیایــی کــه بــه مــوازات

دنیــای حاضــر بــی نهایــت و مجــازی اســت و خلــق
هرچیزناممکــن در آن ممکــن مــی شــود .حــال وقــت

آن اســت تــا هنرمنــد ایــن فرصــت را غنیمــت شــمارد
و از ابزارهــا و تکنیــک هــا و ویژگــی هــای تکنولــوژی در

دکتر آزاده بهمنیپور
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

جهــت خلــق هنــری نــو و خــاق بــا رویکــرد بومــی و ملــی

اســتفاده نمایــد و پیشــرو باشــد.

یکــی ازایــن هنرهــا هنــر نقاشــی دیجیتــال اســت کــه
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امــروزه عــاوه بــر تبلیغــات ،ســینما ،انیمیشــن ،معمــاری

بــه طــور مســتقل در گســتره ی هنــر نقاشــی جــای خــود
را بــاز کــرده اســت و حتــی در مــوزه هــا و فضــای مجــازی
بــا همــان خاصیــت و ویژگــی مجازیــش بــا قیمــت هــای

گــزاف بــه عنــوان اثــر هنــری پذیرفتــه شــده و خریــد و
فــروش مــی شــود .

در نقاشــی دیجیتــال بــا امکانــات وســیعی کــه در ایــن
نــوع طراحــی پیــش بینــی شــده هنرمنــد امــکان ایــن را

دارد تــا هــر لحظــه کار خــود را تصیــح و از نظــر فــرم و رنگ

و ترکیــب بنــدی ارتقــا داده و یــا اصــاح نمایــد و از طرفــی
هنرمنــد مــی توانــد از تکنیــک هــای ســنتی وتلفیــق و کالژ

بــا افکــت هــا و قابلیــت هــای جدیــد و خــاص ابزارهــای
مجــازی در جهــت خلــق آثــار خــاق و نویــن بهــره ببــرد.

عــاوه بــرآن امــکان چــاپ اثــر در هــر انــدازه و تعــداد و
ارســال بــه هــر کجــای دنیــا بــه آســانی امــکان پذیــر اســت.
البتــه ناگفتــه نمانــد ایــن شــیوه از نقاشــی معایبــی هــم
دارد کــه بــه طــور کلــی ارزش و نقــد و کیفیــت نقاشــی

دیجیتــال را از نقاشــی بــه شــکل ســنتی جــدا مــی کنــد.
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پنل نقاشی دیجیتال

تاریخچه ،معرفی هنرمندان
مطرح در نقاشی دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر سارا صادقی نیا
در اواســط قــرن بیســتم هنــر معاصــر دســتخوش تغییرات

شــگرفی شــد .بــا ظهــور هنرمندانی چــون جکســون پوالک،
جاســپر جونــز یــا روبــرت روشــنبرگ ،مفهــوم زیباشناســی
درهنــر معاصــر تغییــر یافــت و از دل آن هنرهایــی چــون

مینیمالیســم ،هنــر مفهومــی ،آپ آرت ،هنــر زمینــی،

چیدمــان ،جنبــش فلوکســوس ،و هنرهــای دیجیتــال
شــکل گرفتنــد .تــاش هنرمنــدان معاصــر درایــن بــود
کــه همــه چیــز را از قالــب زیبایــی و الگــوی پذیرفتــه شــده

دکتر سارا صادقی نیا
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

در جامعــه درآورده و برعلیــه «یکســان ســازی» هنــر بــه

پاخیزنــد .هنرهــای دیجیتــال ،هنرهایــی تعاملــی ،ایــده
محــور و قائــم بــه بینهایــت صــورت حقیقــی تصویــر کــه از
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صــورت ذهنــی هنرمنــد بــه یــک صــورت محض(صفرویک)

بــا تاریــخ هنــر ،سیاســتهای روز و یــا مســائل شــخصی

کــه در ابتــدا بیشــتر ریاضیــدان بودنــد تــا هنرمنــد

بــه ویرایــش آن در کوتاهتریــن زمــان ممکــن یــا جابجایــی

تبدیــل میشــد ،بودنــد .از پیشــگامان هنرهــای دیجیتــال
میتــوان بــه؛ هربــرت فرانــک و هارولــد کوهــن اشــاره

کــرد .در میــان هنرهــای دیجیتــال ،نقاشــی دیجیتــال
هــم شــکل گرفــت کــه متمرکــز بــر طبیعــت تجربــی هنــر
بــود .در تقابــل بــا نقاشــی ســنتی و توانایــی آن را داشــت

کــه هنرمنــدان را از پوســتههای رایــج فراتــر بــرده و
آنــان را در برابــر مــواد جدیــدی بــرای خلــق آثارشــان
قــرار دهــد .فنــاوری دیجیتــال بــرای هنرمنــدان نقــاش

ایــن امــکان را فراهــم مــی کــرد تــا شــکلهای تــازهای از
تولیــد و نــه «بازتولیــد» را عرضــه نماینــد .بــرای نمونــه،

واقعیــت مجــازی یکــی از پیامدهــای اســرارآمیز فنــاوری

دیجیتــال ،برگــردان صــرف اطالعــات بــه تصاویــری در
ابعــاد طبیعــی نبــود کــه واقعیــت را تقلیــد میکــرد ،بلکــه

ایــن خــود واقعیــت بــود .هنرمنــدان ایــن حــوزه فــارغ از
جاذبــه بــوم ،آزاد بودنــد تــا هــر مفهومــی را بــا هــر وســیله
ممکــن ابــراز کننــد و ایــن مفهــوم میتوانســت در ارتبــاط

باشــد .از ویژگیهــای نقاشــیهای دیجیتــال میتــوان

و حــذف الیههــا اشــاره کــرد .همچنیــن ثبــت و ذخیــره
مراحــل انجــام کار از ابتــدا تــا انتهــا ،ســرعت بــاال ،هزینــه
پاییــن ،امــکان آزمــون و خطــا ،امــکان تکثیــر ،قابلیــت

جابجایــی و امــکان اســتفاده همزمــان صــدا ،تصویــر و
نــوراز مهمتریــن ویژگیهــای ایــن ســبک هنــری اســت کــه
ک ســنتی آن ایــن قابلیتهــا دیــده نمیشــود.
در ســب 

خوشــبختانه در ایــران ،در دهههــای اخیــر شــاهد

ظهــور هنرهــای دیجیتــال و هنرمنــدان عالقهمنــد بــه
ایــن ســبک هســتیم .از مهمتریــن دســتاوردها در ایــن
زمینــه ،جشــنواره تادائکــس (فســتیوال ســاالنه هنرهــای

دیجیتــال ایــران) اســت کــه از ســال  1390فعالیــت خــود

را آغــاز کــرد .امیــد کــه بــا وجــود حمایتهــای نهادهــای
دولتــی و خصوصــی ،شــاهد شــکوفایی هنرمنــدان

جــوان و عالقهمنــد بــه هنرهــای دیجیتــال بویــژه نقاشــی

دیجیتــال ،درعرصههــای بینالمللــی باشــیم.
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پنل موسیقی دیجیتال

چیستی و ماهیت هنر

دیجیتال و موسیقی الکترونیک

چکیده صحبتهای علیرضا چگینی

«هنــر دیجیتــال» دقیقــا چیســت،آیا مــی تــوان تعریــف
جامعــی از آن ارایــه داد؟بــر همــگان روشــن اســت کــه

امــروزه اســتفاده از امکانــات دیجیتــال بــی هیــچ حــد و

مــرزی بــر تمــام شــئونات زندگــی آدمــی ســایه گســترده
اســت .در ســاحت هنــر نیــز بهــره گیــری از امکانــات

دیجیتــال امــر غیرقابــل اجتنابــی اســت.اما بــی تردیــد

هــر هنــری کــه بــه نحــوی از امکانــات دیجیتــال اســتفاده
مــی کنــد «هنــر دیجیتــال» نیســت.می تــوان گفــت «هنــر

علیرضا چگینی
آهنگساز

دیجیتــال» بــه معنــای دقیــق کلمــه ،اســتفاده ی خالقانــه

و زیبایــی شناســانه از امکانــات دیجیتــال در آفرینــش و
ارایــه ی یک اثر هنری اســت ،نه اســتفاده ی ابزاری.
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تعریــف ذکــر شــده بــرای «هنــر دیجیتــال» را مــی تــوان

هنــری خویــش دارد.ایــن امــر ارتبــاط آفرینشــگر بــا

داد.بــه دیگــر ســخن «موســیقی الکترونیــک» اســتفاده

نوعــی خاکســتری اســت ،دارای وجــوه تاریــک و روشــن.

بــه حیطــه ی «موســیقی الکترونیــک» نیــز گســترش
خالقانــه و زیبایــی شناســانه از امکانــات و ســازمایه هــای
الکترونیــک در آفرینــش و ارایــه ی موســیقی اســت.از ایــن

منظــر مــی تــوان تــا حــدی میــان موســیقی آکوســتیک
و موســیقی الکترونیــک تفــاوت هــای اساســی ای قایــل

شد«.موســیقی الکترونیــک» مــی توانــد بــر زیبایــی

شناســی متفاوتــی بنیــان شــود ،هــر چنــد در آن الزامــی
نیســت.برای اداراک ،احســاس و ارتبــاط بــا آن بــه عنــوان

هنرمنــد یــا مخاطــب نیــاز بــه کوششــی دگرگونــه اســت.

کوششــی بــه دور از عــادت هــا و تجربــه هــای آشــنای
گذشــته.در آن حیطــه مــی بایســت آمــاده ی پذیــرش امــر

نــو بــود.

همچنیــن آفرینــش در «موســیقی الکترونیــک» نیــز امری

دگرگونــه اســت.می تــوان گفــت هنرمنــد «موســیقی
الکترونیــک» هماننــد یــک هنرمنــد «هنرهــای تجســمی»

برخــوردی انفــرادی و بــی واســطه بــا ســازمایه هــای

مجــری را بــه نوعــی دچــار تغییــر مــی کنند.تغییــری کــه بــه
امــا آنچــه کــه مــی مانــد تــوان آفرینــش «امــر نــو»
در آینــده است.شــاید بتــوان گفــت هنــر بــه شــیوه ی

کالســیک آن تمــام آنچــه را کــه بــرای آفرینــش «امــر نــو»

در تــوان داشــته ،ارایــه کــرده است.شــاید تنهــا دریچــه
گشــوده بــه ســوی «امــر نــو» ،تنهــا و تنهــا دریچــه ی «هنــر
دیجیتــال» اســت.و شــاید ایــن مهــم تریــن ویژگــی قابــل
اندیشــه و تمرکــز در بــاب «هنــر دیجیتــال» اســت.آینده

همچنــان هســت و خواهــد بــود ،شــاید مــی بایســت بــه
آن دگرگونــه نگریســت.
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پنل موسیقی دیجیتال

تفاوت موسقی آکوستیک و دیجیتال

چکیده صحبتهای محمد امامی

در شــکل ســنتی تولیــد یــک قطعــه موســیقی ،ابتــدا

آهنگســاز ،قطعــه موســیقی را بــر اســاس یــک ســری
قانونمندیهــای خاصــی بــر روی صفحــه کاغــذی کــه بــه

آن پارتیتــور میگوینــد مینویســد و ســپس ایــن قطعــه
بســته بــه اینکــه بــرای چنــد ســاز نوشــته شــده باشــد
توســط نوازنــدگان ســازهای مختلــف اجــرا میشــود .در
اجــرا بــه شــکل معمــول و ســنتی ،نوازنــدگان از ســازهای

آکوســتیک اســتفاده میکننــد .در ســازهای آکوســتیک

محمد امامی
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

تولیــد صــدا بــر اســاس لــرزش از طریــق منبــع صوتــی
حاصــل میشــود و چنــد نــوع مختلــف دارنــد .در یــک

ســری از ســاز هــا کــه بــه آن ســازهای زهــی میگوینــد،
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تولیــد صــدا بــر اســاس ارتعاشــات ســیم هــا صــورت مــی

یــک قطعــه موســیقی را تولیــد کنــد .دیگــر آهنگســازی بــه

ای دیگــر کــه بــه آن ســازهای بــادی میگوینــد ،تولیــد

جــای آن بــه کمــک نــرم افزارهــا نــت هــا پشــت ســر هــم

گیــرد ماننــد تــار ،سـهتار ،ویولــن و ویولــن ســل .در گونــه

صــدا بــر اســاس ارتعاشــات هــوا صــورت میگیــرد مثــل
فلــوت یــا نــی و ســازهای دیگــری هســتند کــه صــدا بــر
اســاس ارتعــاش یــک ســطح کــه بیشــتر پوســت یــا فلــز
اســت ایجــاد میشــود مثــل دف ،تنبــک یــا طبــل

شــکل معمــول نیســت کــه روی کاغــذ نوشــته شــود و بــه

قــرار میگیرنــد ،بــا هــم ترکیــب مــی شــوند و یــک قطعــه
موســیقی ســاخته میشــود.

ســبک الکترونیــک در واقــع یــک جنبــش آوانــگارد در
موســیقی اســت .دیگــر آهنگســاز هــا در قیــد و بنــد

در موســیقی دیجیتــال ،بخــش نوازنــدگان حــذف

هــای شــناخته شــده و ثابتــی از نظــر ســبک و فــرم و یــا

بــر اســاس یکســری ابزارهــای دیجیتــال کــه مبتنــی بــر

کــه قبــا ًدر موســیقی آکوســتیک وجــود داشــت از بیــن

میشــود؛ دیگــر ارتعــاش منبــع صــوت نداریــم و صــدا

مدارهــای الکترونیکــی و تکنولــوژی هســتند ســاخته
میشــود .صداهــا شــبیه ســازی مــی شــوند و بــرای

هــر ســاز و صداهــای یــک ســاز صداهــای مشــابهی
ایجــاد میشــود .در تولیــد صــدا در ســبک الکترونیــک

از ادوات آکوســتیک دیگــر بــه هیــچ عنــوان اســتفاده
نمیشــود .مهمتریــن تفــاوت میــان موســیقی دیجیتــال

و ســنتی ایــن اســت کــه در موســیقی دیجیتــال دیگــر
خــود آهنگســاز میتوانــد همــه کارهــا را انجــام دهــد و

آکوســتیک بــودن ســازها قــرار ندارنــد و مقــررات خاصــی
م ـیرود .در ایــن موســیقی ،آزادی عمــل بیشــتری وجــود

دارد و شــما میتوانیــد هــر نــوع صدایــی را انتخــاب کــرده
و بــا ترکیــب آنهــا ،یــک قطعــه موســیقی را ایجــاد کنیــد
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پنل سینمای دیجیتال

زیبایی شناسی و

واقع گرایی در سینمای دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر علیرضا رزازی فر
بررســی رابطــه زیبایــی شناســی و بازنمایــی واقعیــت در

ســینمای دیجیتــال با توجــه بــه آثار دیجیتــال اســتاد عباس

کیارســتمی و بــا اشــاره بــه گفتگــوی کوتــاه ســخنران و اســتاد

فقیــد ســینمای ایــران موضوع ایــن گفتــار اســت .در این گفتار
ســعی مــی شــود کــه نــگاه کیارســتمی بــه زیبایــی شناســی در

ســینمای دیجیتــال یــک نــگاه رو بــه رشــد تلقــی شــود .البتــه
ســینمای دیجیتــال در نــگاه کیارســتمی تنهــا بخشــی از کل
ســینمای دیجیتــال در دیــدگاه جهانــی را در بــر می گیــرد .این

دکتر علیرضا رزازی فر
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

ســینما بــا ســاده ســازی ابــزار ســعی در بازنمایــی دقیقتــر

واقعیــت را دارد و ســعی دارد کــه اصــول زیباییشناســی

ســینمای انالــوگ را نیــز در طــول زمــان تــا حــدی رعایــت کند.
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پنل سینمای دیجیتال

ادراک روابط فضایی در سینمای دیجیتال
چکیده صحبتهای دکتر محمد شهبا

ادراک روایــت ســینمایی بــر ســه نظــام روابــط منطقــی یــا
علــت و معلولــی ،روابــط زمانــی میــان رویدادهــا ،و روابــط

مکانــی رویدادهــا و شــخصیتها اســتوار اســت .تصاویــر
دیجیتالــی کــه مــکان رویــداد را دســتکاری میکننــد یــا مکانــی
ناموجــود را ارائــه میدهنــد ،بــر ادراک مــا از ایــن روابــط تاثیــر

میگذارنــد .در ایــن ســخنرانی کوتــاه ،بــه برخــی از ایــن مــوارد
اشــاره میشــود.

دکتر محمد شهبا
عضوهیاتعلمیدانشگاه هنرتهران
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پنل سینمای دیجیتال

ضرورت توجه به سینمای دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر عبدالحسین الله

جامعــه ســینمایی هنوز نتوانســته اســت بدرســتی انتظــارات

خویــش از پدیــده جدید فــن آوری دیجیتال را مشــخص کند.

چنین انتظاراتی گاه مغشــوش اســت و گاه نادرســت.؛ و حال
آنکــه نمــی توان اصــرار کــرد در قبــال ورود دیجیتــال به عرصه

ســینما ،نبایــد وارد مباحث پیــرا متنی آن شــد .عــدم پرداخت
بــه مباحثــی کــه برخاســته از کارکردهــای چنیــن ابزارهایــی
اســت ،تنهــا بــه ســردرگمی همــه زمینــه هــای پژوهشــی و

حتــی تولیــدی آثــار ســینمایی خواهــد انجامیــد .فقــر منابــع

دکتر عبدالحسین الله
عضوهیاتعلمیفرهنگستانهنر

تحقیقاتــی در ایــن زمینــه نشــان از چنیــن خالئــی در عرصــه

پژوهــش هــای مربــوط بــه هنر دیجیتــال اســت .آیا بــا اینهمه

اســتفاده از امکانــات دیجیتــال ،نبایــد بــه ارزیابــی کارکردهای
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آن نیــز همت گماشــت .آیــا هنرمند ،مصــرف کننــده ای بیش
نبــوده و حــق نــدارد از تاثیرات ســاختاری ،زیبایی شناســانه و

فرمیــک آن اطالعــی داشــته و در مباحــث نظــری پیرامــون آن
مشــارکت جــدی داشــته باشــد؟ قــوه خیالپــردازی بشــر کــه
یکــی از عوامل کارســاز در سینماســت ،با کارکردهــای ابزارهای
دیجیتالــی اهمیــت خــود را بیشــتر کــرده اســت .هــدف از
ایــن تحقیــق ،تاکیــد بــر حاکمیــت تکنولوژیکــی بــرای متجلی

کــردن جلــوه هــای ذوقــی بشــر اســت .امــا پایــه و شــاکله ایــن
پژوهــش:

 -1نتایــج حضــور دیجیتــال در عرصــه زیبایــی شناســی آثــار
ســینمایی.

 -2بیــان بخشــی از ره آوردهــای حکمی -فلســفی دیجیتــال در

سینما.

 -3امتیــازات بهــره منــد بــودن از فــرآورده هــای دیجیتــال در

تقویــت بنیــه تصویــر در ســینما.

-4دیجیتالوبحثفرهنگوهویتملی.

 -5ســازگاری یــا عــدم ســازگاری دیجیتــال بــا ســیگنال هــای
فرهنگــی ،ســنتی و زیبایــی شناســانه ســینمای ایــران.
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پنل علوم کامپیوتر و هنر دیجیتال

هنر هوش مصنوعی

چکیده صحبتهای دکتر سید هاشم طبسی
هنــر ،ابــزاری مهــم در بیــان احساســات و دیــدگاه هــای
ذهنــی بشــر اســت و نقــش اساســی در بســتر اجتماعــی

دارد کــه میتوانــد عــاوه بــر ســرگرم کننــده بــودن ،بینــش
و درک جدیــدی را بــه همــراه آورد .هــوش مصنوعــی ممکــن
اســت بتوانــد جایگزیــن ایــن تــوان و مهــارت بشــر در خلــق
زیبایــی شــود .ســوال مهمــی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود
ایــن اســت کــه :آیــا آنچــه را کــه یــک ماشــین خلــق مــی کنــد
میتــوان هنــر نامیــد؟ بلــه مــی تــوان بــا اســتفاده از هــوش

دکتر سید هاشم طبسی
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

مصنوعــی هنــر آفریــد .اگــر یــک تعریــف خــوب از دیــدگاه
زیباشناســانه داشــته باشــیم مــی تــوان الگوریتمــی را ایجــاد

کــرد کــه بتوانــد هنــر را ارزیابــی کنــد.
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گســترش علــم ســال هاســت پــای فنــاوری را بــه عرصههایی

اســت .ســمفونی هــای  ۸و  ۱۰شــوبرت دو کار ناتمــام ایــن

علــم بــرای آنهــا قائــل شــد؛ هــوش مصنوعــی یکــی از همیــن

هــوش مصنوعــی هنرمنــدان و دانشــمندان توانســتند

بــاز کــرده کــه پیشــتر نمــی شــد ســنخیت قابــل توجهــی بــا
فنــاوری هاســت کــه ورودش بــه هنــر کــم شــگفتی نیافریــده
اســت .زمــان زیــادی از بــاز شــدن پــای هــوش مصنوعــی
بــه هنــر نگذشــته اســت امــا همیــن زمــان هــم بــرای ایجــاد

تحوالتــی شــگرف در هنــر کافــی بــوده اســت.

آهنگســاز اتریشــی محســوب مــی شــدند امــا بــه لطــف
دقایــق پایانــی ایــن آثــار را بازســازی کننــد .یکــی دیگــر از

کاربردهــای فنــاوری هوش مصنوعــی در هنر ،اســتفاده از آن
در بازســازی آثــار هنــری آســیب دیــده اســت .بــه ایــن ترتیــب

کــه شــبکه هــای عصبــی بــا بررســی بخــش هــای باقــی مانده

امــروز بــا کمــک ایــن فنــاوری قادریــم یــک اثــر هنــری قدیمــی

از یــک اثرمــی توانــد ســبک کار هنرمنــد را تشــخیص داده

کنیــم .هــوش مصنوعــی همچنیــن مــی توانــد بــا تحلیــل

شــکل ممکــن ،بازســازی کننــد .جــدای از همــه آنچــه در ایــن

را اگــر نیمــه تمــام اســت ،تکمیــل و اگــر آســیب دیــده ،ترمیــم
صدهــا هــزار ضــرب قلمــوی یــک نقــاش بــه ســبک کاری او

دســت یابــد .بــه همیــن ترتیــب امــکان پیــاده ســازی ســبک

نقاشــی چــون ون گــوگ یــا پیکاســو در یــک ویدئــو نیــز امــکان

پذیــر شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان از ایــن امــکان
فناورانــه بــرای تولیــد کار هنــری جدیــد نیــز اســتفاده کــرد.

اســتفاده از هــوش مصنوعــی در هنــر بــه حــوزه تجســمی

محــدود نمــی شــود و پــای آن بــه ســایر هنرهــا از جملــه

ســینما و حتــی ادبیــات و موســیقی هــم کشــیده شــده

و بــر اســاس آن بخشــهای از میــان رفتــه را بــه شــبیه تریــن
مطلــب گفتــه شــد یــادآوری ایــن مســاله خالــی از لطــف

نیســت کــه هــوش مصنوعــی چیــزی جــز تعــدادی الگوریتــم

ـمه
مرتبــط بــا فراگیــری ماشــینی نیســت .ایــن هــا همــه شـ ّ
ای کوتــاه از قابلیــت هــای هــوش مصنوعــی اســت و بررســی
ســایر کاربردهــای آن در ایــن مقــال نمــی گنجــد .بــا توجــه به

همــه ایــن تفاســیر آیــا بــه حــق نمــی تــوان گفــت کــه هــوش

مصنوعــی خــود بــه تنهایــی هنــر اســت؟
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پنل هنر دیجیتال و مشارکت

انتقال اثر از صحنه

فیزیکی به فضای دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر شهاب پازوکی

گرایــش اجراهــای زنــدۀ هنــری بــه فضــای دیجیتــال
و رســانههای برخــط (کــه بهویــژه رونــد آن در دوران
همهگیــری کرونــا تســریع شــده اســت) ،ضمــن

گســترش دسترســی آزاد بــه تولیــدات فرهنگــی و هنــری،

پرســشهای جدیــدی را در مختصــات جدیــدی دربــارۀ
ایــن آثــار مطــرح کــرده اســت .ایــن پرس ـشها صرف ـا ً بــه

حوزههــای تکنیکــی و ابــزاری محــدود نشــده اســت بلکــه
دغدغههــا و مباحــث هستیشــناختی جدیــدی را دربــارۀ

دکتر شهاب پازوکی
عضوهیاتعلمی پژوهشکدههنر

ماهیــت ایــن آثــار برانگیختــه اســت .جداســازی اجــرای

زنــدۀ هنــری از صحنــۀ فیزیکــی و انتقــال آن بــه فضــای

دیجیتــال و عرضــۀ آن بــه مخاطــب از طریــق رســانههای
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برخــط ،عــاوه بــر ایجــاد نگرانیهایــی در زمینــۀ

مخاطــب نیــز تأثیــر بســزایی میگذارنــد؛ بــه عبارتــی

احســاسزدایی از ایــن اجراهــا ،مــا را ملــزم مــی ســازد کــه

میســازد تــا دیگــر خــود را بخشــی از یــک آییــن اجرایــی

گســترش فراینــد مشــارکتزدایی ،جســمانیتزدایی و
بــه بازاندیشــی در برخــی مفاهیــم کلیــدی بپردازیــم کــه
پیــش از ایــن بــا تکیــه بــر آنهــا اجراهــای زنــده مطالعــه

و بررســی میشــدند .از جملــۀ ایــن مفاهیــم میتــوان
بــه «وحــدت»« ،آســتانگی»« ،عاملیــت»« ،مشــارکت» و

«حضــور» اشــاره کــرد .در ایــن فراینــد انتقــال ،وحــدت اثر
نــه در فضــای فیزیکــی صحنــه بلکــه در ذهــن مخاطــب
صورتبنــدی شــده و از عنصــری عینــی (ابژکتیــو) بــه
عنصــری ذهنــی (ســوبژکتیو) تبدیــل میشــود .در ایــن

رونــد انتقالــی ،اثــر بــه جــای آنکــه مخاطــب را بــه فضــای

آســتانگی هدایــت کنــد خــود نیــز وارد عرصــۀ آســتانگی
شــده و از طریــق تکثیــر ،خــود را بــر حــوزۀ خصوصــی

مخاطــب تحمیــل میکنــد .همچنیــن ایــن طیــف از
آثــار ،مخاطــب همگــن را بــه مخاطبــی ناهمگــن و حضــور
قطعــی او را بــه دوگانــۀ حضــور (برخــط) ـ غیــاب (فیزیکی)
تبدیــل میکنــد .ایــن شــکل از آثــار بــر کیفیــت حضــور

عاملیــت بدنمحــور را از مخاطب ســلب کــرده و او را وادار
اجتماعــی ندانــد و بــه یــک دریافتگــر منفعــل تبدیــل
شــود .امــا بــه ســادگی نمیتــوان مشــارکت مخاطــب را بــه

عــدم مشــارکت قطعــی تقلیــل داد؛ زیــرا بــه نظــر میرســد
در ایــن آثــار ،مشــارکت مخاطــب از مشــارکت بدنمنــد بــه
مشــارکتی گفتمانــی چرخــش مییابــد .مجموعــۀ ایــن

تغییــرات ،محرکــی اســت کــه مــا را بــه ضــرورت بازنگــری
در برخــی مفاهیــم کلیــدی و روششناســی پیشــین،
ترغیــب میکنــد .بــدون شــک بــا چارچوبهــا و مفاهیــم

تثبیتشــدۀ پیشــین کــه در مطالعــۀ اجراهــای زنــدۀ

هنــری کاربــرد داشــتهاند ،نمیتــوان ایــن طیــف از آثــار را
ه و مطلوبــی بررســی و تحلیــل کــرد ،زیــرا
بــه نحــو شایســت 

ایــن آثــار شــیوهها و زبــان ارتباطــی جدیــدی را ایجــاد
کردهانــد کــه بــرای تدقیــق در آنهــا نیازمنــد مفاهیــم و

روششناســی جدیــدی هســتیم.
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پنل هنر دیجیتال و مشارکت

قصهگویی دیجیتال چتری

برای آینده هنر مشارکتی و تعاملی

چکیده صحبتهای دکتر الله خسروی

محــور ایــن صحبــت روی یــک اصطــاح کلــی اما پربســامد
بــه نــام قصهگویــی دیجیتــال اســت کــه ترجمــه لفظــی از

انگلیســی  Digital Storytellingهســت .اصطالحــی
فراگیــر امــا مبهــم کــه در طــی هفتــاد ســال گذشــته روی
تجربــه هــای متنوعــی در حوزههــای مختلــف از علــوم

ریاضــی و کامپیوتــر تــا مداخلــه اجتماعــی و هنــر چتــر

گســترده اســت .بــا مــرور ســیر تحــول و تکویــن ایــن

اصطــاح در حوزههــای دانشــی مختلــف میتــوان

دکتر الله خسروی
عضوهیاتعلمیدانشگاه دامغان

دریافــت چطــور ایــن اصطــاح زمینهســاز گــذار از

تجربــه قصهگویــی چندرســانهای (multimedia
 )Storytellingبــه تجربــهای قصهگویــی فرارســانهای
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( )transmedia Storytellingدر ســالهای اخیــر شــده

را بــه ســنتیترین فضاهــا مثــل موزههــا و کتابخانههــا

اگــر قصهگویــی دیجیتــال از دهــه  ۱۹۷۰تــا ســال ۲۰۱۰

مختلــف فــارغ از چارچــوب و مرزبنــدی امــروز میــان

شــخصی افــراد عــادی در عصــر ســلطه رســانههای

خواهــد بــود و مــا شــاهد طراحــی کالن جهانهــای

اســت.

بیشــتر بــه عنــوان ابــزاری انتقــادی بــرای بیان داســتانهای

جمعــی تعریــف مــی شــد یــا از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای

مداخلــه آموزشــی یــا اجتماعــی بهــره میبردنــد .طــی
پانــزده ســال گذشــته طوفانــی از تجربههــای مختلــف

را پشــت سرگذاشــته اســت و اکنــون تمرکــز روی طراحــی

تجربــه کاربــری در جهانهــای داســتانی متکثــر و بــی
پایــان همزمــان یــا متوالــی در رســانههای مختلــف
آمــده اســت .اگــر در پایــان دهــه نــود میــادی قــرن
گذشــته نگرانــی از جهــان اطالعــات زده بــدون داســتان

وجــود داشــت امــروز بعــد از وب  ۲و در دســترس همــه
قــرار گرفتــن ابزارهــای تولیــد محتــوای دیجیتــال در

موبایلهــای هوشــمند ،قصهگویــی بــر مرز-هــای باریــک و

مبهــم آســتانههایی تجربــه میشــود کــه امــکان مداخلــه
تکنیکــی واقعیــت افــزوده یــا پروژکتورهــای ســه بعــدی

آورده اســت .آینــده قصهگویــی در بســتر رســانههای
بازیهــای ویدئویــی ،ســینما و ســایرهنرهای اجرایــی

داســتان خواهیــم بــود کــه روی امــکان تعامــل و ارتبــاط

انســان بــا هــوش مصنوعــی ســرمایهگزاری میکننــد.
تجربههــای هنــری در عرصــه دیجیتــال نــه در آتلیههــا

بلکــه در آزمایشــگاههایی بــا حضــور متخصصانــی از

حــوزه علــوم شــناختی ،کامپیوتــر ،بازاریابــی و تبلیغــات و
هنــر خواهــد بــود مرزهــای فعلــی میــان هنــر و ف ـنآوری

میشــکند .
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پنل هنر دیجیتال و مشارکت

آموزش ،هنر تعاملی و

تغییرات مواجهه با انسان و جهان

چکیده صحبتهای دکتر رضا افهمی

از دهــه هفتــاد بــه بعــد بــا عبــور از جامعــه صنعتــی یکــی از
مهمتریــن چیزهایــی کــه بــه تولیــد اطالعــات نــو اهمیــت
بســیار زیــادی را بــاز مــی کنــد،در مســیر هــای توســعه
اســت .کــم کــم تولیــد ایــن اطالعــات نــو تبدیــل شــد بــه

تولیــد اطالعــات نــو عــاوه برمحصوالتــی ک مبتنــی بــر
آن اطالعــات نــو هســتند و زمینــه هــای دیجیتالــی شــدن
جوامــع را بــه وجــود آورد و امــروزه ایــن تولیــد تبدیــل بــه
تولیــد خالقانــه شــده اســت.

دکتر رضا افهمی
عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس

اگــر در ایــران نــگاه کنیــم بــر خــاف مقاومتــی کــه همیشــه
یــک مقــدار در کشــور در حــال توســعه ی مــا دیــده
میشــود در مقابــل پدیــده دیجیتالــی شــدن ،اساســا بــر
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هــم ریختــن جوامــع در دو ســال اخیــر بــه واســطه واقــع

ناگــواری کــه پیــش آمــد و ضرورتــی بــرای دیجیتالــی
شــدن پیــدا شــد ناگهــان جامعــه ی مــا متحــول شــده و در
حــال اســتفاده از ایــن مــدل دیجیتالــی در ســاده تریــن
حالــت خــودش اســت و در واقــع بــه تناســب آن پیشــرفت

مــی کنــد کــه ایــن میــراث بســیار بزرگــی اســت.

هــر چقــدر کــه آمــوزش مــا در فضــای واقعــی نیازمنــد
تمریــن و زمــان اســت ولــی در مقابــل در فضــای دیجیتال

آمــوزش بــه آســانی صــورت مــی گیــرد بــرای مثــال شــما

نیــازی بــه آمــوزش دادن کار بــا موبایــل بــه کودکتــان
نداریــد .در کشــور هــای خارجــی مثــل چیــن ک موبایــل

لرنینــگ()mobile learningرا تیــم آموزشــی توســعه
دادنــد ،نشــان داد کــه مجموعــه دانــش تولیــد شــده
توســط کــودکان بســیار قابــل اســتفاده بــرای دیگــران
اســت.
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سخنرانی کلیدی

رویکرد معنوی به هنر دیجیتال

چکیده صحبتهای حجت االسالم فضلیان
از ویژگــی هــای هنــر ایــن اســت کــه همــه ی مــردم

بــه ذات اولیــه اگــر هنرمنــد نباشــند هنردوســت
هســتند چونکــه هنــر متــرادف اســت بــا زیبایــی و هــر

انســانی بــه ذات اولیــه اش زیبایــی دوســت اســت .و

مــردم جهــان بیــش از اینکــه اهــل مســجد و کنیســه

و کلیســا باشــند اهــل ســینما و تلویزیــون هســتند.

نیــاز بــه معنویــت در انســان ها-حتــی مــادی گرایــان
و ماتریالیســت هــا -قابــل انــکار نیســت .هنرمنــد

حجت االسالم و المسلمین فضلیان
پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه

مــی توانــد بــا رویکــرد معنــوی در کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی بســیار موثــر باشــد کــه یکــی از

شــاخصه هــای مهــم آن اقنــاع اندیشــه در جهــت
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کاهــش و رفــع آســیب هــای اجتماعــی اســت.

بــا وجــود فراوانــی دانــش معنــوی و اخالقــی در جامعــه
اســامی ایــران ،رفتــار معنــوی و اخالقــی بــه انــدازه دانــش

و داده هــا نیســت .دلیــل ایــن امــر گسســت و گســل

میــان دانــش و رفتــار اســت کــه مهمتریــن عامــل آن «

جامعــه مــدرن و روش تعلیــم ســنتی » اســت و ســینما و
تلویزیــون و هنرهــای دیجیتــال مــی توانــد بــا اســتفاده از
ابزارهــای نویــن و ظرفیــت هــای منحصــر بــه فــردش ایــن

مشــکل را برطــرف کنــد.
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سخنرانی کلیدی

پیشگیری از آسیب های

اجتماعی و هنر دیجیتال

چکیده صحبتهای دکتر غالمرضا غفاری
شــیوه هــا و ســازوکار هــای نویــن مبتنــی بــر دســتاوردهای

حاصــل از فنــاوری هــای دیجیتــال کــه مبتنــی بــر رســانه
هــای جدیــد و اســتفاده از فضــای مجــازی و رســانه
دیجیتــال اســت بــی گمــان فرصــت هــای تــازه ای را در

عرصــه هــای مختلــف در اختیــار کنشــگران اجتماعــی
و مخاطبــان خــود قــرار مــی دهــد .تــا جایــی کــه عنــوان
مــی شــود رســانه هــای اجتماعــی نویــن نــه تنهــا جهــان

اجتماعــی کنشــگران اجتماعــی را نشــان مــی دهنــد

دکتر غالمرضا غفاری
معاونفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

بلکــه بیــش از پیــش جهــان اجتماعــی آنهــا را تعریــف

مــی کننــد .ایــن حضــور و اثــر در نســل هــای جدیــد و در

جمعیــت جــوان نمایــی بیشــتری دارد و ابــژه هــای مربوط
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بــه آن ،بــه دلیــل نفــوذ و قــدرت تســخیر بیشــتر آن در

ســتانی و فرصــت دهــی دو روی یــک ســکه در تعییــن نــوع

کــه زندگــی روزمــره نســل جدیــد را متفــاوت از نســل هــای

دیجیتــال بــا توجــه بــه مخاطــب هــای به نســبت گســترده

زندگــی روزمــره جوانــان ،شــهود بیشــتری دارنــد .تــا جایی

قبــل ســاخته اســت .عــاوه بــر ایــن فراینــد ادغــام انــواع
ـش
رســانه هــا و فنــاوری هــای نویــن جهــان تــازه ای را پیـ ِ
روی مخاطبــان قــرار داده اســت .فنــاوری دیجیتــال رفتــار

و کنــش را ســویه هــای تــازه ای مــی بخشــد و مســتلزم

هنجارهــای جدیــدی اســت و بــرای عرصــه هــای اثرگــذار

ظرفیــت هــای تــازه ای را خلــق و قــدرت جدیــدی را
موجــب مــی شــود .یکــی از عرصــه هــا و قلمــرو هــای
مهــم عرصــه هنــر اســت و بــر ایــن مبنــا اســت کــه هنــر

دیجیتــال بــه رغــم عمــر کــم آن بــه ســرعت فراگیــر و نــگاه
عالمــان و سیاســتگزاران حــوزه هــای اجتماعــی و فرهنگی

را معطــوف خــود ســاخته اســت .در شــاخه علمــی آســیب

هــای اجتماعــی شــاهد دیــدگاه هــای متنوعــی هســتیم
کــه بــا توجــه بــه متغیرهــا و ســازه هــای کانونــی آنهــا مــی

تــوان داللــت هــا الزم را در بــاب ســهم هنرهــای دیجیتــال
در پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ارائــه داد .فرصــت

کنــش هــای کنشــگران هســتند کــه از ایــن حیــث هنرهــای
ای کــه مــی تواننــد داشــته باشــند اثرگــذار هســتند .ســازه

کانونــی دیگــر میــزان و تراکــم تعامــات و پیوســتگی هــای
اجتماعــی اســت کــه از ایــن جهــت هــم فنــاوری هــای نوین
ارتباطــی فرصــت و ظرفیــت هایــی کــه فراهــم مــی کننــد

بســیار محــل اعتنــا و تحلیــل مــی توانــد باشــد .ســهم

خــرده فرهنــگ هــا و شــکل گیــری ابــژه هــای برآمــده از
حضــور و اســتفاده از فضــای مجــازی و دیجیتــال را هــم
نمــی تــوان از نظــر دور داشــت .در مجمــوع هــر کــدام از

مــوارد مطــرح شــده مســتعد بحــث و تحلیــل در موضــوع
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و هنرهــای دیجیتــال
هســتند.
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هنر اینترنتی ،هنر رسانه ای جدید
چکیده صحبتهای دکتر اعظم راودراد

در ایــن گفتــار هنــر اینترنتــی (و دیجیتالــی) و هنــر رســانهای
جدیــد بــه عنــوان نــوع پیشــرفته هنــر تعاملــی مجــازی در
عصــر حاضــر معرفــی و تحلیــل میشــود .بــرای ایــن منظــور

مســائلی کــه در هنــر اینترنتــی (و دیجیتالــی) قابــل تامــل

هســتند مطــرح میشــود و ســرانجام در نتیجهگیــری
بحــث نشــان داده خواهــد شــد کــه همــان طــور کــه هنــر بــه

معنــای کالســیک آن دنیــای هنــر ویــژه خــود را نیــز داشــت و
در چارچــوب آن قابــل فهــم و ارتبــاط بود ،هنرهای رســانه ای

دکتر اعظم راودراد
عضوهیاتعلمیدانشگاهتهران

جدیــد هــم بــا توجه بــه تغییــر تعریــف هنــر در عصــر جدید،
دنیــای هنــر ویــژه خــود را مــی ســازند و شــناخت آنهــا در پرتو

شــناخت ایــن دنیــای هنــر جدیــد میســر خواهــد بــود.
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مطالعه ای بر روند رسانه های مدرن

چکیده صحبتهای دکتر علیاصغر فهیمیفر
بومــی کــردن رســانههای مــدرن بــه معنــی در اختیــار گرفتــن
ماهیــت رســانههای مــدرن بــر مبنــای ارزشهــای فرهنگــی

ایــران اســامی اســت.این فراینــد طوالنــی و مرحلــه بــه

مرحلــه بــوده و مســتلزم حداقــل  ۵مرحلــه اســت:

-۱تولیــد ســختافزار -۲تولیــد نرمافــزار  -۳تولیــد محتــوا
-۴بدســت گرفتــن نظــام تولیــد و توزیــع در عرصــه جهانــی

-۵تولیــد دانــش فنــی ،علمــی ،فلســفی و علــوم انســانی

ایــن فراینــد اساســا تکنولوژیمحــور بــوده و انحصــارا در

دکتر علیاصغر فهیمیفر
عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس

اختیــار غــرب و آمریــکا میباشــد ،مدریــت رســانههای

مــدرن بــه منزلــه دخــل و تصــرف در فراینــد و بومــی ســازی

کــردن آن اســت.
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پنل بازی های کامپیوتری

بازیهای آموزشی رایانهای

چکیده صحبتهای دکتر احمد سفالیی
بــازی هــای آموزشــی بــازی هایــی هســتند کــه بــه طــور

مشــخص بــا اهــداف آموزشــی طراحــی مــی شــوند یــا دارای
ارزش آموزشــی ثانویــه هســتند .در حــال حاضــر انــواع

بــازی هــای حرکتــی و فکــری در اوقــات فراغــت محیــط هــای
آموزشــی انجــام مــی شــوند ،امــا بخشــی مــورد نظــر ماســت

کــه بــه به عنــوان «بــازی هــای آموزشــی رایانــه ای» شــناخته
مــی شــوند .بــازی هــای آموزشــی بــازی هایــی هســتند کــه

بــرای کمــک بــه یادگیرنــدگان در آموختــن موضوعــات

دکتر احمد سفالیی
عضوهیاتعلمیدانشگاهصداوسیما

خــاص ،گســترش مفاهیــم  ،تقویــت توســعه  ،درک یــک
واقعــه یــا فرهنــگ تاریخــی یــا کمــک بــه آنهــا در یادگیــری
انجــام صحیــح یــک مهــارت عملــی طراحــی شــده انــد .از
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زمانــی کــه مربیــان  ،دولــت هــا و والدیــن متوجــه نیــاز و
مزایــای روانشــناختی بــازی در یادگیــری شــده انــد ،ایــن

ابــزار آموزشــی بــه جریانــی اصلــی در رونــد آمــوزش تبدیــل

شــده اســت .بــازی هــای آموزشــی دیجیتــال ،در واقــع یــک

چنــد رســانه ای تعاملــی هســتند کــه اهــداف  ،قوانیــن ،
ســازگاری  ،حــل مســئله و تعامــل را آمــوزش مــی دهنــد.

ممکــن اســت همــه ایــن مــوارد در قالــب یــک داســتان
ماجراجویانــه نمایــش داده شــوند کــه بــا تأمیــن لــذت

 ،درگیــری هیجانــی  ،اســتدالل ســاختارمند  ،انگیــزه ،
اعتمــاد بــه نفــس  ،پــرورش خالقیــت  ،تمریــن تعامــل

اجتماعــی و درک احساســات در حیــن بــازی  ،ضمــن

یادگیــری ،نیازهــای اساســی اجتماعــی را نیــز پاســخ دهند.
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پنل بازی های کامپیوتری

بازی وارسازی و یادگیری

چکیده صحبتهای دکتر علی محدث

بــازی در همــه گــروه هــای ســنی رواج دارد .جنســیت

و فرهنــگ نمیشناســد .و البتــه در نســلی کــه نیــروی
کارآیــی را تشــکیل مــی دهــد فراگیرتــر اســت.

بــازی در صنعــت امــروز جایــگاه رفیعــی دارد .نمایشــگاه
هــا ،بازارهــای جهانــی ،ســرمایه گــذاری هــای بســیار
روز بــروز ایــن صنعــت را جــذاب تــر مــی کنــد .متاســفانه

ســهم مــا از از بــازار جهانــی بــازی تقریبــا صفــر اســت .در
حالــی کــه امکانــات ،دانــش و صنعــت گســتردهای خیلــی

دکتر علی محدث
عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیامیرکبیر

پیشــرفته ای هــم نیــاز نــدارد.

بــازی و آمــوزش شــباهت زیــادی بــه هــم دارنــد .بنابرایــن

ایــده اســتفاده از کارکــرد بــازی در آمــوزش ایــده دور از
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ذهــن نیســت .بخصــوص کــه تکنولــوژی اطالعــات هــر

و مســائل بازاریابــی و مدیریــت مــیتــوان پــروژه هــای

شــک جــذاب نمــودن فرآینــد آمــوزش از طریــق بــازی و

و مــی توانــد یــک زمینــه پردرآمــد بــرای کســانی باشــد کــه

دو اینهــا ،بــازی و آمــوزش را متحــول نمــوده اســت .بــدون
ســرگرمی مــی توانــد انقالبــی در آمــوزش ایجــاد کنــد.

بــازی وارســازی ()Gamificationبــه معنــای اســتفاده از
قابلیــت هــا و ویژگــی هــای طراحــی بــازی در زمینــه هایــی

غیــر از بــازی اســت کــه ذاتــا ربطــی بــه بــازی ندارنــد،
(اســتفاده از ویژگــی هــای بــازی در زندگــی واقعــی).

اســتفاده از بــازی در زمینههــای متنوعــی ماننــد آمــوزش
ســامت ،بازاریابــی ،مدیریــت ارتباطــات سیســتم هــای
دولتــی و غیــره مــی توانــد بســیار کارآ باشــد.

بــازی وار ســازی در زندگــی واقعــی در حــوزه هــای بســیاری

ماننــد :کســب و کار ،یادگیــری و آمــوزش ،ســامت و
بهداشــت و تغییــر رفتارهــای عمومــی و فرهنگــی و
همچنیــن نیــروی انســانی ،بازاریابــی ،تبلیغــات ،شــهر
هوشــمند و زندگــی شــخصی و خانوادگــی ،ســبک زندگــی

و ...کاربــرد دارد.

بــه دلیــل کاربــرد بــازی وارســازی در مســائل آموزشــی

پرطرفــداری در ایــن زمینــه تعریــف کــرد.

بــا فنــون آن آشــنا هســتند
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جایگاه سینمای

انیمیشن در سینمای روز دنیا

چکیده صحبتهای دکتر محمدعلی صفورا
اینکــه چــرا ایــن موضــوع انتخــاب شــده بــه دلیــل اهمیت

بســیار بــاالی هنــر ،صنعــت و رســانه انیمیشــن در عصــر
حاضــر اســت.

ســینما را بــه ســه گــروه کلــی تقســیم مــی کننــد-1 .

فیلمهــای زنــده  -2فیلمهــای مســتند -3،فیلمهــای
انیمیشــن ،مــاده خــام ســینمای زنــده یــا الیــو اکشــن

بازیگــر و فیکشــن ،ســینمای مســتند واقعیــت و ســینمای

انیمیشــن خیــال و فیکشــن اســت .در طــول تاریــخ

دکتر محمدعلی صفورا
عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس

همیشــه ایــن ســه نــوع ســینما از طریــق فیلمهــای ترکیبی
و هایبریــد (زنــده انیمیشــن)،یــا عروســکی انیمیشــن

(داینامیشــن) و یــا از طریــق جلــوه هــای ویــژه در تاثیــر
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و تاثــر و تعامــل بــا یکدیگــر بــوده انــد .انیمیشــن در

از فیلمهــا و کارگــردان هــای بــزرگ ســینمای زنــده یــا الیــو

گرفــت (ســاختار هــای روایــی ،فیلمنامــه و پیرنــگ ،ژانــر

انیمیشــن بــه ســمت ســاخت فیلــم انیمیشــن گرایــش

ابتــدا عناصــر بیانــی و روایــی و زبــان ســینمای زنــده را

و )...و بعدهــا نیــز از صــدای ســتارگان بــزرگ ســینما بــرای

شــخصیت هــای انیمیشــنی ،در جهــت خلــق هویتــی
واقعــی ،اســتفاده کــرد.

اکشــن کــه بــه دلیــل وجــود امکانــات بیانــی وســیع در
پیــدا کردنــد ،ماننــد اســپیلبرگ ،پیتــر جکســون ،تیــم
برتــون ،وس اندرســون ،جیمــز کامــرون و غیــره گواهــی

بــر اهمیــت و نقــش انیمیشــن در ســینمای روز دنیــا

اســت .همچنیــن دوری ســینمای ایــران از ایــن اتفاقــات

امــا هرچــه گذشــت انیمیشــن توانســت امکانــات و

و نــگاه محــدود و اقلیــت گــرا بــه ســینمای انیمیشــن در

تخیــل و فانتــزی و ســایر عناصــر بیانــی ویــژه انیمیشــن

بینــا رشــته ای و ترکیــب و میکــس اســت و انیمیشــن

عناصــر بیانــی متعــددی را بــه (بویــژه از طریــق عنصــر

و حتــی در تولیــد مراحلــی را بــه ســینمای زنــده اضافــه
کنــد .بنابرایــن فیلــم انیمیشــن ،هــم از منظــر تولیــد ،و

هــم زیبایــی شناســانه توانســت در ســینمای زنــده بســیار
تاثیــر گــذار باشــد؛ کــه در ایــن ســخنرانی بــه همــه ایــن
تاثیــرات اشــاره مــی شــود.

اســتفاده از امکانــات انیمیشــن و تاثیــر از عناصــر بیانــی

آن در فیلمهایــی ماننــد :مــرد پرنــده ای ،هــری پاترهــا،
اربــاب حلقــه هــا ،ماتریکــس ،قــوی ســیاه و بســیاری دیگر

ایــران مــورد نقــد قــرار مــی گیــرد .دنیــای امــروز دنیــای
بهتریــن هنــر بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز در دنیــای

پســت مــدرن امــروزی اســت و بــه همیــن دلیــل ســینمای
روز دنیــا را بــه ســمت خــود کامــا متمایــل کــرده اســت.
مســلما و بــزودی ،بــا گســترش تکنولــوژی دیژیتــال مــا بــا
مفهــوم کلــی «فیلــم» ســر و کار خواهیــم داشــت و دســته

بنــدی هــای گذشــته و تفکیــک هــا شــاید دیگــر بــه تاریــخ

ســپرده شــوند.
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ارتباط انیمیشن با  ITو ICTS

چکیدهصحبتهایدکترفاطمهحسینیشکیب
صنایــع خــاق شــامل هــر نــوع خالقیتــی از جملــه خالقیت

هنــری و فرهنگی میشــود.

انیمیشــن ایــران اگــر میخواهــد موفــق شــود بایــد تبدیــل

بــه یــک بخــش از صنایــع خــاق شــود.
صنایع خالق بر سه قسم است :

 – 1هنرهــا اعــم از صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی و حتــی
گردشــگری و ســاخت ویدیوهــا

 – 2دیزایــن کــه بــه عنــوان بخــش از پیــش سفارشــی شــده

دکتر فاطمه حسینی شکیب
عضوهیاتعلمیدانشگاههنرتهران

هنــر یــا همــان طراحــی هــا تعریف میشــود

 – 3رســانه هــا کــه در دو بخــش بــه دســت همــه رســاندن
کاالهــا ( هنرهــا )و خالقیــت و نــواوری را کاالیــی کــردن
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تقســیم میشــود .

کشــور هــای جــوان در انیمیشــن بــرای پیشــرفت

انیمیشــن خــود بــه گفتمــان صنایــع خــاق فرامــرزی
پیوســته و در تــاش انــد تــا ســرعت پیشــرفت خــود را در

صنایــع خــاق بهبــود ببخشــند و از طرفــی ضمــن ایــن
همــکاری اهــداف ملــی خــود را بــرای عــدم وابســتگی بــه

دیگــران در آینــده دنبــال میکننــد

کشــورها در ایــن تعامــات یکســان هــم نیســتند مثــا

تایــوان و هنــگ کنــگ بــرای چیــن تولیــد محتــوا میکننــد
زیــرا محتواهــای چینــی جذابیــت کافــی را نــدارد .

صنایــع خــاق دارای گفتمــان اقتصــادی عــاوه بــر
گفتمــان فرهنگــی نیــز هســتند

دیگــر بخــش صنایــع خــاق شــامل کاالهــای ســمبلیک
میشــوند کــه یــک نــوع ســرویس یــا خدمــت هســتند و
یــا از جنــس تصویــر هســتند و از ویژگــی ال یــزال بــودن

برخوردارنــد .
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مهاجرت ،سنت وخانواده:

نشانه شناسی انیمیشن Bao

چکیده صحبتهای دکتر کیارش زندی
«بائــو» نخســتین انیمیشــن کوتــاه بــه کارگردانــی

خانــم

«دومــی

شــی»

اســت

کــه

جایــزهی

نودویکمیــن دورهی اســکار را بــه ارمغــان آورد.
ایــن اثــر در نــوع خــود بــه شــدت قابــل توجــه و تامــل
اســت و تــا کنــون از بعــد علــوم شــناختی ،بــه ویــژه
ســندروم «آشــیانهی خالــی» مــورد مطالعــهی بســیار

قــرار گرفتهاســت؛ کــه البتــه بــا توجــه بــه حمایــت
جــدی «پیــت داکتــر» (کارگــردان انیمیشــنهای

دکتر کیارش زندی
عضوهیاتعلمیدانشگاهسوره

ســینمایی چــون؛ درون و بــرون ،بــاال و روح) از ایــن اثــر
بــرای تولیــد در اســتودیو دیزنــی و پیکســار بدیهــی
اســت کــه وجــه روانشــاختی آن برجســته باشــد  -امــا
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منتقــدان کمتــر بــه جنبههــای دیگــر آن پرداختهانــد.

بــا ایــن آرزو کــه آن موانــع در مقصــد برطــرف و زندگــی

برجســتهی نشانهشناســانهی آن را مــورد تدقیــق

کــه اکثــر مهاجــران؛ کــه از در مبــدا بریدهانــد و از آن

در

ایــن

مجــال

کوشــیدهام

تــا

ویژگیهــای

قراردهــم و بــه نکتههــای اجتماعــی و فرهنگــی

راحــت و آســوده میســر شــود ،امــا جالــب اینجاســت
می ُبرنــد و بــه مقصــد میرونــد؛ بــا خــود مبــدا را نیــز

آن از منظــر نشانهشناســی الیــهای بپــردازم.

می ُبرنــد و می َبرنــد و در مقصــد یــک مبــدا کوچــک

مهاجــرت را بــه عنــوان یــک تجربـهی زیســته میشناســد.

در «بائــو» بــه زیبایــی بــا خلــق ســه شــخصیت «مــادر»

کردهایــم؛ چــه بــه عنــوان میزبــان مهاجرانــی از

عنــوان نمــاد تجددطلبــی و نوگرایــی کشــور مقصــد غربی

خانــم شــی خــود یــک «چینی-کانادایــی» اســت و

مــا نیــز در ایــران همگــی مهاجــرت را از نزدیــک لمــس
کشــورهای همســایه و همزبــان و چــه بــه عنــوان

کشــوری بــا جامعــهی بزرگــی از مهاجــران بــه
دورتریــن نقــاط جهــان ،تــا جاییکــه هــر خانــوادهی

میســازند و در کلونــی خودشــان باقــی میماننــد!

بــه عنــوان نمــاد ســنت کشــور مبــدا شــرقی و «فرزنــد» بــه

و «پــدر» بــه عنــوان حلقـهی واســط ایــن دو کــه بــا ســنت
مبــدا؛ زندگــی شــخصی و بــا جامعــهی نویــن مقصــد؛

زندگــی کاریــش را هماهنــگ کردهاســت را میبینیــم.

ایرانــی حداقــل یــک ســفرکرده در خــود دارد.

در ایــن میــان از نخســتین نمــا تــا نمــای

ایجــاد بنبســتهایی ماننــد ســختی زندگــی یــا کار یــا

بــرای بیــان مطالــب فــوق شــاهد هســتیم.

پدیــدهی مهاجــرت یــا کــوچ بــا بیــان ســاده بــه خاطــر

تحصیــل یــا شــرایط سیاســی و اجتماعــی و ...در محــل

زندگــی بــه عنــوان مبــدا ســفر پیــش میآیــد کــه فــرد یــا
افــراد را مجبــور بــه انتقــال بــه مقصــدی دیگــر میکنــد،

پایانــی

همــواره

کارکــرد

نظــام

نشــانهای

را

از ســکانس آغازیــن کــه مــادر در حــال پختــن یــک غــذای

ســنتی چینــی بــه اســم «بائــوزی» اســت  -کــه نــام بائــو از
ایــن غــذا گرفتــه شدهاســت  -و در عالــم امــکان دراماتیــک
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انیمیشــن کودکــی از میــان ایــن ظــرف بــه دنیــا میآیــد

کارگــردان آگاهانــه طراحیرشــخصیت آنهــا را از نژادهــای

بصــری بــه عنــوان رمــزگان در بیــان ایــن متــن عمــل

نمادهــا نشــان دهــد) بــه زندگــی مقصــد غربــی گرایــش

(ماننــد افســانهی نخــودی خــود مــا) تمامــی عناصــر

میکننــد و بالفاصلــه در صحنــهی بعــدی بــا بازشــدن

پنجــرهی کوچــک منــزل ایــن خانــواده کــه همچــون

دال و مدلــول بــرای بیــان همــان وابســتگی ســنتی بــه

مبــدا مهاجــرت بــه ســوی بیــرون و جهــان نویــن بــاز
میشــود تقابــل نمــاد بــرج مخابراتــی ســی.ان تورنتــو

را در پسزمینــه باایــن «چیــن کوچــک» شــاهدیم.
چیــن کوچکــی کــه مــادر در دل کانــادا و در چهاردیــواری
منزلــش آفریــده و بــا طومارهــای خطاطــی چینــی

و مجســمههای ســرامیکی و چینــی ماننــد گربــهی
پیشــواز و شــانس و ثــروت (مانِکــی نِکــو) و اســباب
زندگــی و ظــروف آشــپزخانه و ...بــر در و دیــوار آن را
نشــانهگذاری کردهاســت تــا خانــوادهاش را چینــی

نگــهدارد و چینــی بپوشــاند و چینــی بخورانــد!
امــا رفتهرفتــه پســر از ایــن شــرق کوچــک فرهنگــی فاصلــه

میگیــرد و در کنــار جامعــهی دوســتان دیگــرش (کــه

گوناگــون انتخابکــرده تــا چندفرهنگــی کانــادا را بــا ایــن
پیــدا میکنــد و همــواره درهــا را پشــت ســرش و بــه روی

مــادر میبنــدد و بــه ســوی زندگی جدید رهســپار میشــود
جاییکــه ســندروم آشــیانهی تنهــای مــادر ،باعــث

افســردگی و انــزوا و خلــق جهانــی خیالــی برایــش
میشــود کــه جانمایــهی انیمیشــنی ایــن اثــر را شــکل

مید هــد .
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گفتگو با

دکتر لیلی گلهداران
تئاتر دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟

اجــازه بدهیــد قبــل از هــر چیــز دربــاره ی خــود تــرم یــا
اصطــاح تئاتــر دیجیتــال توضیحــی بدهــم کــه ایــن اصطــاح

خیلــی خودجــوش ،ســریع و توصیفــی در مــورد آثــار نمایشــی
بــه کار رفــت کــه در آن تکنولــوژی دیجیتــال ،هــم در ایــده هــم
در خلــق و هــم در ارائــه ،ســاختار بنیــادی و شــاکلهی آثــاری

بــود کــه اســاس آن مبتنــی بــر اصــل عــدم تمایــز امــر واقعــی
از مجــازی بــود؛ بنابرایــن اصطالحاتــی نســبتا متــرادف بــا آن

نظیــر تئاتــر مولتــی مدیا ،تئاتــر تکنولوژیــک ،تئاتر ســایبریک

دکتر لیلی گلهداران

نیــز بــکار مــی رود کــه در واقــع گونــه ای نمایشــی اســت کــه

عضوهیاتعلمیدانشگاههنرشیراز

چــه هدفــی ایجــاد شــد در واقــع در راســتای همــان بــارزه ی

زیــر عنــوان تئاتــر پســت دراماتیــک قــرار دارد .ایــن کــه بــا
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همیشــگی هنــر چنــد رشــته ای تئاتــر اتفــاق افتــاد بــا همــان

زندگــی او از رســانه هــای جمعــی و تکنولــوژی مجــزا نیســت،

هــای یونــان باســتان مرســوم بــود تــا رومــی هــا کــه بیشــترین

شــتاب فکــر مــی کنــد و بــا ســرعت زندگــی ،تئاتــر کــه آیینــه ی

اشــتیاق وافــر بــه اســتفاده از امکانــات موجــود کــه از تئاتــرون
اســتفاده از ابداعــات ،اختراعــات و تجهیــزات را در معمــاری و

صحنــه پــردازی تئاتــر داشــتند و ایــن روحیــه ی بهــره منــدی

بالفــور و بــه وفــور از امکانــات وقــت در طــول تاریــخ تئاتــر
همــواره و همیشــگی بــوده کــه از فوتوریســت هــا بــه بعــد نیــز
دو چنــدان شــد و تــا امــروز ادامــه دارد و منتهــی الیهــی هــم

نمــی تــوان برایش متصــور شــد .بنابرایــن ورود دســتگاه های
الکترونیــک و دیجیتــال امــر غریبــی بــرای تئاتــر نیســت؛ امــا
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه چطــور ســازوکار دســتگاههای

الکترونیــک -دیجیتالــی ســاختار ،پارادایــم هــا و اســتتیک
تئاتــر را متحــول کــرده اســت بــه گونــه ای کــه در دنیــای تحــت

ســیطره ی نفــوذ رســانههای جمعــی کــه همــه ی هنرهــا را
مشــابه ســازی و هــم شــکل مــی کنــد تئاتــر نــه تنهــا اســتقالل
خــودش را حفــظ بلکــه خــودش را بــاز ابــداع کــرده اســت.

جایــگاه تئاتــر دیجیتــال در هنرهــای دیجیتــال و همچنیــن در

عرصــه نمایــش چیســت و تا چــه اندازه شــناخته شــده اســت؟

همــو ســاپینس دیــروز ،امــروز همــو دیجیتالیــس اســت کــه

او در فضــای دوگانــه و ســریع الســیر واقعــی -مجــازی بــا
زندگــی اســت بازتــاب همیــن دنیــای نویــن اوســت .در حوزهی
هنرهــای تجســمی رونــد دیجیتالــی شــدن در راســتای میــل

بــه گــذر از هنرهــای معطــوف بــه محصول بــه ســمت هنرهای
معطــوف بــه تولیــد اتفــاق افتاد یعنــی یــک گام بعــد از رویکرد

حــذف مرزکشــی میــان هنرهــای فیگوراتیــو و پرفورماتیــو .بــه
هــر حــال تئاتــر متکــی بــر تکنولــوژی دیجیتــال گونــه ای از
هنرهــای نمایشــی اســت که طلیعــه ی آن از دهه هــای هفتاد
و هشــتاد در اروپــا و امریــکا در گــروه هــای آوانــگاردی دیــده

مــی شــود کــه تجربــه ی پرفورمنــس را از ســر گذرانــده بودند و

بــا تغییــر پارادایــم هــای نمایشــنامه ،بازیگــر ،صحنــه و تغییــر

رل کارگــردان بــه گــروه کارگردانــی آمختــه بودنــد؛ بنابرایــن از

دهــه ی نــود بــه طــور مشــخص گــروه هــای پژوهــش بنیــاد
تئاتــری در اروپــا و امریــکا شــکل گرفتنــد کــه امــروزه شــناخته

شــده و شــاخص انــد نظیــر :اســتودیو اتــزورو ،بیــگ آرت
گــروپ ،ریمینــی پروتــکل ،تئاترینــو کالندســتینو و  ...امــا

بــدون تعــارف در ایــران ورود تکنولــوژی بــه عرصــه ی تئاتــر
هــم بــا تأخیــر بــوده اســت و هــم آنچــه کــه انجــام مــی شــود
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در حــد دکــور نــرم (آن هــم بــه شــکل ابتدایــی) و یــا اســتفاده

از دانشــگاه ســاپینزا گرفتــم .در عیــن حــال دوره هــای مســتر

مســتند پیســکاتور اســت؛ یعنــی الحاقــی و آرایــه ای اســت و

بســیار دقیــق ،مــوردی و تخصصــی هســتند .در ایــران فکــر

از تصاویــر پروژکتــوری بــه همــان ســیاق اســووبودا و تئاتــر
نــه ســاختاری و هســتی شــناختی.

شــش ماهــه و یکســاله ی عملــی مرتبــط نیــز وجــود دارنــد که
مــی کنــم زمــان آن رســیده باشــد کــه بــه مجموعــه ی رشــته
ی تئاتــر یــک زیــر مجموعــه ی بینارشــته ای اضافــه شــود؛

بــرای ورود بــه ایــن حــوزه چــه مهــارت هــا و پیــش نیازهایــی

دانشــگاه هــای جامــع کــه دانشــکده ی هنرهــای اجرایــی (بــا

بــرای درک درســت ایــن گونــه ی نمایشــی بــی تردیــد شــناخت

باشــند در صــورت تأمیــن زیرســاخت هــای فیزیکــی و منابــع

و شــیوه هــای اجرایــی و بــه مــوازات آن شــناخت ســینما،

علــوم کامپیوتــر مــی تواننــد بــه راحتــی رشــته هــای بینارشــته

الزم اســت و تحصیــل در آن چگونــه مــی توانــد باشــد؟

جامعــی از تاریــخ تئاتــر جهــان ،آشــنایی بــا انــواع ســبک هــا

تلویزیــون ،ویدیــو ،انیمیشــن و بــه طــور قطــع تکنولــوژی های
الکترونیــک و دیجیتــال الزم اســت .اینکــه در دنیــا رشــته ای
بــه نــام «تئاتــر دیجیتــال» وجــود داشــته باشــد را نمــی دانــم

امــا بــر اســاس تجربــه ی تحصیالتــی شــخصی ام زیرشــاخه
هایــی نظیــر تئاتــر و مولتــی مدیــا ،تکنولــوژی دیجیتــال در
هنرهــای نمایشــی ،دیجیتــال آرت و هنرهــای پرفورماتیــو و

علــم پرفورمنــس در چنــد دانشــگاه طــراز یــک ایتالیــا وجــود

داشــتند کــه مــن بعــد از اتمــام فــوق لیســانس کارگردانــی
در دانشــگاه هنــر ابتــدا تئاتــر و مولتــی مدیــا را ادامــه دادم و
ســپس دکتــرا را در تکنولــوژی دیجیتــال در هنرهــای نمایشــی

رشــته هــای تئاتــر ،ســینما ،تلویزیــون ،انیمیشــن) داشــته
انســانی و اضافــه کــردن نیــروی متخصــص از دانشــکده ی
ای مثــل تئاتــر و مولتــی مدیــا و هنرهــای دیجیتــال را در

مقاطــع لیســانس و فــوق لیســانس نوگشــایی کننــد.

ایــن رشــته بــا تمرکز بــر چــه عناصــری در صــدد بــرآورده کردن
اهــداف خود اســت؟

دانشــگاه بــه عنــوان مرجــع علمــی نقــش تعییــن کننــدهای

در ســیر تکاملــی هنرهــا دارد ،تربیــت نیــروی متخصــص
بــر اســاس نیازســنجی و در جهــت رونــد پیشــرفت جهانــی
مهمتریــن هــدف دانشــگاه اســت .امــروزه دنیــای هنــر دهــه

هاســت کــه از تقســیم بنــدی هنرهــای زیبــا و کاربــردی فراتــر
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رفتــه اســت و دانشــگاه مهــم تریــن و ارجــح تریــن جایــی

فضــای چنــد ســاحتی ارتقــا یافتــه و بازیگــر گاه بــه اجراگــر

علمــی ببخشــد.

بدیــع «ریــل تایــم فیلــم» همزمــان بازیگــری تئاتــر ،ســینما و

اســت کــه مــی توانــد بــه ایــن هنرهــای نویــن شــکل اصولــی و

و یــا اپراتــور تنــزل مرتبــه پیــدا مــی کنــد و گاه مثــا در فــرم
تلویزیــون را توامــان تجربــه مــی کنــد کــه از او بازیگــر تــام یــا

آیــا تئاتــر دیجیتــال بــه انعطــاف پذیــری و آزادی تئاتــر

چنــد ســاحتی مــی ســازد .حــال بپردازیــم بــه تأثیــر تکنولــوژی

ســنتی ایــن رشــته را دارد یــا بــه حــوزه هــا و موضوعــات

اســت کــه در آن زنــده و مجــازی از هــم قابــل تشــخیص و

ســنتی اســت و قابلیــت بــرآورده کــردن نیازهــای هنرمندان
خاصــی تعلــق دارد؟

دیجیتــال ،خــب دســتگاه هــای دیجیتالــی خالــق تئاتــری
تفکیــک نیســتند زیــرا بــه گونــه ای عمــل مــی کنــد کــه تصاویر

بــه مراتــب منعطــف تــر اســت و بــا حــذف محدودیــت هــای

هــم کالبــد و جســمیت مــادی داشــته باشــند ،هدفــش

آورد یــا بــه واقــع هــر ناممکــن ذهنــی را ممکــن مــی ســازد.

پیکــر ترکیبــی و هیبریــدی بســازد کــه در عیــن مجــازی بــودن،

صحنــه ای امــکان اجــرای هــر ایــده ای را بــه وجــود مــی
اجــازه بدهیــد ابتــدا مولفــه هــای مشــترک تئاتــر بــه مفهــوم
کالســیک و ایــن گون ـهی نمایشــی را بــا هــم مطابقــت دهیــم

از جملــه :زنــده بــودن ( ،)Livenessهمزمانــی و هــم مکانــی

یــا بــارزه ی اینجــا و اکنــون ( ،)Hic et Nuncکنــش صحنــه
ای ،بازیگــر و متــن یــا روایــت؛ تمــام ایــن بــارزه هــای اصلــی

در هــر دو وجــود دارنــد پــس عمــا چیــزی از تئاتــر حــذف

نشــده اســت کــه ماهیــت آن را متحــول کنــد بلکــه فقــط
پارادایمهــای تئاتــر تغییــر کــرده انــد .متــن دراماتیــک بــه

متــون اجرایــی بــدل شــده و مولفــه هایــی نظیــر صحنــه بــه

بازتولیــد یــک ابــژه ی واقعــی نیســت بلکــه مــی خواهــد یــک
پالســتیکی (ملمــوس) و زنــده نیــز باشــد ،پیکــر مرکبــی کــه در
فضــا گســترده و بســیط مــی شــود ،زمــان را بــه هــم مــی ریــزد
و مــاده را تغییــر مــی دهــد و درک متــداول از مــاده و مادیــت

را دگرگــون مــی کنــد .تکنولــوژی دیجیتــال بــا الگوهــای
جدیــد برنامــه نویســی بــر پایــه ی ادغــام ،همزمانــی ،قابلیــت
دســتکاری کــردن عناصــر بصــری و صوتــی معنــای دیگــری را از

صحنــه ی تئاتــری ارائــه مــی دهــد .ســیالیت و عــدم ثبــات از

اثــرات تــازه ی نوشــتار صحنــه ای اســت کــه تئاتــر را بــه ســوی
بســط و ترکیــب مفاهیــم زمــان  -مــکان ،مــکان ـ صحنــه و
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عمــل ـ پیکــر ،جانــدار – بیجــان ،عناصــر انتزاعــی  -فیگوراتیــو

الکترونیکــی مبــدل شــود بــه انــرژی ای کــه ســرعت تغییــر و

شــده در حکــم یــک پروتــز و وســیله ی کمکــی بــدن بــرای بهتــر

هــای نویــن بــه ایــن ترتیــب بــه نمایشــنامه نویــس امــکان

میکشــاند .وســایل الکترونیکــی دیگــر وســیله ای بــکار گرفته

دیــدن دنیــا نیســت .بــه عینــه و نــه در بازتــاب درونــی ،وقایــع
تــازه در نمایشــی اســت کــه آشــکارا دعوتمــان مــی کنــد تــا
تکنولــوژی را نــه بــه عنــوان باالبرنــده ی قابلیــت بدنمــان و

چیــزی خــارج از خودمــان تلقــی کنیــم بلکــه آن را بــه مثابــه

ی انــرژی ای کــه مــاده را تغییــر مــی دهــد قلمــداد کنیــم.
تصویــر مجــازی و صحنــه ی واقعــی در وضعیــت مبادلــه ای
و قابلیــت تبدیــل شــدن بــه هــم قــرار مــی گیرنــد ،هــر لحظــه

مــی تواننــد جابجــا شــوند کــه در همیــن راســتای خلــق
فضــای چنــد ســاحتی ،بازیگــری چنــد ســاحتی مــی ســازد .در
ایــن نمایــش هــا ،تجهیــزات الکترونیــک نــه بــرای بازیگــر و نــه

بــرای تماشــاگر یــک عضــو مصنوعــی محســوب نمــی شــود
بلکــه یــک انــرژی اســت کــه از وضعیــت ایســتایی بــه وضعیــت
جنبشــی ،از بــی جــان بــه جانــدار ،از بــدن بــه تصویــر در یــک

پروســه ی رفــت و برگشــتی تبدیــل مــی شــود .در ایــن گونــه

ی نمایشــی بــا کشــمکش میــان بــدن و ماشــین ،ســازگاری
میــان ریتــم هــای بدنــی و داده هــا و اطالعــات الکترونیکــی و

انفجــار یــک فضــای ذهنــی امکانــی فراهــم مــی آیــد تــا تصویــر

دگرگونــی آن بــه همــان ســرعت اندیشــه باشــد .تکنولــوژی

مــی دهــد تــا فضاهــا را بــه همــان ســهولت و ســرعت اندیشــه

بشــکند و درگیــر عملــی بــودن یــا نبــودن ایــده هایــش بــه
علــت محدودیــت هــای مــادی صحنــه نشــود پــس انعطــاف
پذیــر تــر از تئاتــر بــه مفهــوم کالســیک آن اســت وقتــی کــه

محدودیــت هــای مــاده و فضــای ســه بعــدی را ندارد .ســینما،

تلویزیــون و ویدیــو بــه همــراه رســانه هــای تکنولوژیکــی
و دیجیتــال بــر روی صحنــه ی تئاتــر یــک ابــر فضــای الیــه
الیــه بــه وجــود مــی آورد کــه تمــام اشــکال ،فــرم هــا و اشــیاء

مســتقر در هرجــای صحنــه ،پشــت پــرده و جلــوی پــرده ،بــه

طــور همزمــان قابــل رؤیــت باشــند ؛ محدودیــت هــای زمانی-
مکانــی تئاتــر برداشــته شــده و کادر و قــاب همــواره ثابــت
تئاتــر شکســته مــی شــود و تماشــاگر بــه مــدد رســانه قــادر
میشــود تــا بــه شــخصیت هــا و فــرم هــا نزدیــک و دور شــود،
دیــد همــواره ثابــت و قاطعیــت بصــری تماشــاگر را مــی تــوان

واضــح تــر یــا ناواضــح و نســبی کــرد و تمــام ایــن هــا موجــب
توســعه ی دیــداری و شــنیداری تئاتــر مــی شــود در عین حالی

کــه ویژگــی هــای منحصــر تئاتــر را از آن حــذف نمــی کنــد وقتی
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کــه تأکیــد بــر زنــده بــودن عمــل صحنــه ای ،حضــور تماشــاگر،

فضایــی ســه بعــدی بوجــود مــی آورد ،فضــا /مــکان هــا از

وقتــی کــه مــرز میــان واقعیــت و مجــاز ،جانــدار و بــی جــان،

دیــد ،انــدازه و ابعــاد ســاختاری مشــابه ویدیــوی از پیــش

حضــور بازیگــر و غیــاب آن (غیــاب بــه مثابــه ی حضــور اســت)

زنــده و ضبــط شــده برداشــته مــی شــود.

طریــق شکســت فضــا ،پاســاژهای پیاپــی و تغییــر زوایــای
ضبــط شــده بــرای بیننــده مــی ســازد حــال آنکــه همــه چیــز

بــا شکســتن دیــد واحــد تماشــاگر از طریــق دنبــال کــردن

در مقابــل چشــمان مخاطــب ،روی صحنــه ی تئاتــر اتفــاق

تلویزیونــی ،پرســپكتیو متــداول بصــری بــه هــم مــی ریــزد.

هــا از تئاتــر برداشــته مــی شــود و آزادی فکــر و عمــل دیگــر

حرکــت اشــکال از صحنــه بــه پــرده اســکرین و بــه مانیتورهــای
ســطح هــای مختلــف واقعیــت ،درونــی و بیرونــی ،دور و
نزدیــک ،دیدنــی هــا و حــس کردنــی هــا درهــم نفــوذ میکننــد

و بــه طــور هــم زمــان بازنمایــی مــی شــوند .اشــکال درحــال
حرکــت گاه بــه طــرز از پیــش محاســبه شــده ای و گاه تصادفی

درهــم نفــوذ میکننــد و تصاویــر جدیــدی را مــی ســازند کــه
ترکیــب اشــکال واقعــی و مجــازی اســت.

بــه علــت ایجــاد اختــال در تشــخیص بــدن هــای حقیقــی و

مجــازی از هــم ،بعــدی بــه ابعــاد دیــداری اضافــه مــی شــود

کــه جهانــی دگرگونــه از جهــان متــداول و مرســوم تئاتــر

خلــق مــی کنــد .ابــژه ی واقعــی بــه واســطه ی افکــت هایــی
نظیــر توهمــات اپتیکــی یــا خطــای دیــد ،همزمــان بــا اعمالــی
کــه بــه طــور زنــده بــه نمایــش در مــی آینــد اعمــال دیگــری
را نیــز انجــام مــی دهــد و نتیجــه ی ایــن تداخــل عمــل هــا

مــی افتــد .بــا ایــن وصــف مــی بینیــد کــه تمــام محدودیــت

در چنبــره ی محدودیــت هــای صحنــه اســیر نیســت .اشــاره

ای گــذرا مــی کنــم بــه مســاله ی بداهــه کــه شــاید مــورد ســوال
باشــد ،بداهــه در ایــن نــوع نمایشــی هــم بــرای بازیگــر و هــم
در واکنــش هــای ســریع تکنســینهای مختلــف اجرایــی در

ثبــت ،ضبــط ،تغییــر و دســتکاری ،مونتــاژ و پخــش بــا حداکثــر
ســرعت و حداقــل فاصلــه ی زمــان قابــل بررســی اســت و هــم

در بحــث مشــارکت تماشــاگر در ســاخت اثــر بــا آثــار تعاملــی
ایــن گونــه مطــرح مــی شــود.

اســتقبال از تئاتــر دیجیتــال چقــدر بــوده و نظــر هنرمنــدان
ســنتی ایــن رشــته نســبت بــه آن چگونــه اســت؟

اقبــال و اســتقبال از آن بســتگی بــه کیفیــت آثــار دارد اگــر بــا
نمونــه هــای عالــی و فاخــر مواجــه شــوند بــی شــک متوجــه

88
بخش هفتم  :گفتگو ها

امکانــات گســترده و بــاز شــدن درهــای بــی شــمار در تئاتــر

را انجــام مــی دهــد و جایــگاه خــودش را اشــغال مــی کنــد.

انگیــز و معجزهگونــه اســت امــا معضــل همیشــه آنجاســت

شــود ،ســالن هــای اپــرا هنــوز هــم رونــق دارنــد ،تئاتــر اپیــک،

و جهــان اتســاع یافتــه ی تئاتــری خواهنــد شــد کــه شــگفت

کــه نمونــه هــای ســخیف و ســطحی یــا کپــی هــای دســت
چنــدم و بــی پشــتوانه مــاک ســنجش قــرار بگیرنــد.

در دنیــای امــروز هنــوز اجراهــای یونــان باســتانی دیــده مــی
مســتند ،پرفورمنــس و تمــام انــواع کالســیک ،دراماتیــک و

پســت دراماتیــک تماشــاگران خــود و جایــگاه خــود را دارنــد.
بنابرایــن هــر نــوع تــازه ای در جهــت توســعه ی کل اســت و

تئاتــر دیجیتــال چــه مســیری را تــا بــه اینجــا طــی کــرده

خطــر محســوب نمــی شــود.

ایــن گونــه ی تئاتــری ماحصــل روند دوهــزار و پانصد ســالهی

جشنواره ها چه کمکی به اشاعه ی این گونه ی جدید دارد؟

پســت دراماتیــک از پرفورمنــس بــه دیجیتالیــس و حــاال ایــن

ای دارنــد؛ از طریــق ســخنرانی هــا و ورک شــاپ هــا عــاوه

اســت و چــه افقــی بــرای آن متصــور هســتید؟

تئاتــر اســت از تئاتــر باســتان بــه کالســیک از دراماتیــک بــه

تئاتــر امــروز دنیاســت کــه خــون تــازه ای در رگ تئاتــر و اهالــی
آن جــاری کــرده و افقــی نامتناهــی بــر ذهــن و درهــای بــی
شــماری را در اجــرا گشــوده اســت.

بــی شــک جشــنواره هــا نقــش بســیار موثــر و تعییــن کننــده
بــر تبییــن و توســعه ی علمــی ،رویکردهــا و دســتاوردهای
تــازه ی ایــن عرصــه ارائــه مــی شــوند و مــورد مداقــه قــرار مــی

گیرنــد؛ هنرمنــدان جــوان بــا ارائــه ی آثارشــان مبانــی نظــری
و تئوریــک را راســتی آزمایــی و در معــرض آزمــون و خطــا قــرار

آیــا ممکــن اســت تئاتــر دیجیتــال جایگزیــن تئاتــر ســنتی

مــی دهنــد؛ جشــنواره مــی توانــد فورومــی باشــد تــا اهالــی

در تئاتــر چیــزی بــه اســم جایگزینــی وجــود نــدارد ،ایــن نوعــی

شــوند و از همفکــری هــا و هــم اندیشــی هــا تعامــات علمــی

شــود یــا خطــری بــرای آن ایجــاد کنــد؟

تئاتــر اســت کــه در کنــار انــواع دیگــر نمایشــی کار خــودش

تئاتــر بــا اســاتید و متخصصیــن علــوم کامپیوتــر مرتبــط
و عملــی صــورت بگیــرد.
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گفتگو با

دکتر محمدعلی صفورا

نقش جشنوارهها در معرفی هنرمندان به جامعه چیست و
چگونه به این هدف نیل میکنند؟

جشــنواره هــا مهــم تریــن مکانــی هســتند کــه مخاطبیــن
میتواننــد بــا آخریــن اتفاقاتــی کــه در آن حــوزه شــکل گرفتــه
آشــنا شــوند .جشــنواره بــه نوعــی گردهمایــی تولیدکننــدگان

آثــار و مخاطبیــن بــه منظــور گفتگــو و تعامــل آن هــا اســت و
ایــن تعامــل ســازنده قطعــا میتوانــد بــه گســترش آن هنــر و

همینطور به شــناخت بیشــتر فیلمســاز از مخاطــب بیانجامد

دکتر محمدعلی صفورا
عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس

بــه گونــه ای کــه در آینــده بتوانــد آثــاری خلــق کنــد کــه همـهی
جنبههــای مــد نظــر آن هنــر و مخاطــب آن را انتقــال دهــد.

مخصوصــا در حــوزه انیمیشــن ،جشــنواره هــا میتواننــد
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ایــن رســانه را بــه مــردم نزدیــک تــر کننــد و درون مایــه هــا

متاســفانه کرونــا مســیر پیــش روی جشــنواره هــا را دچــار یــک

انعــکاس داد را بیشــتر مطــرح کننــد.

بیــن فیلمســا ز و مخاطــب بــه شــکل حضــوری و رو در رو در

و معناهــای وســیعی کــه از طریــق ایــن رســانه میشــود

چراانیمیشنسازانبایددرجشنوارههاشرکتکنندواهمیت

این جشنوارهها برای هنرمندان و آیندهی کاری آنها چیست؟
فیلمســازان انیمیشــن بــا شــرکت در جشــنواره هــا میتواننــد

بــا آثــار دیگــر کســانی کــه در آن حــوزه کار میکننــد ارتبــاط
برقــرار کــرده و بــا آخریــن دســتاورد هــا و تکنیــک هــای
آن حــوزه آشــنا شــوند ،در ارتبــاط بــا آن هــا گفتگــو کننــد و

یکدیگــر را بــه چالــش بکشــند .همچنیــن موفقیــت و دیــده
شــدن انیمیشــن ســازان در جشــنوارهها میتوانــد تاثیــر

مســتقیمی بــر رونــد فعالیتهــای آتــی آن هــا بگــذارد .جــدای
از ایــن هــا حضــور در چنیــن رویــداد هایــی بــرای هنرمنــدان
میتوانــد بســیار انگیــزه بخــش باشــد.

باتوجهبههمهگیریکرونانقشجشنوارههاچهتغییریکرده
است و آنها در این دوران چه اهمیتی برای دنیای هنر دارند؟

ســری چالــش و حفــره کــرده ،چــرا کــه آن تعاملــی کــه بایــد
جشــنوارهها اتفــاق بیفتــد از بیــن رفتــه و ارتبــاط ســخت تــر
شــده اســت ،کــه ایــن موضــوع بــه نظــر مــن قطعــا لطمــه زده
اســت و بــه ســادگی نمیتــوان از آن گذشــت .بــه هــر حــال در

شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه اینکــه تعطیلــی جشــنواره هــا و
اتفاقــات فرهنگــی بزرگتریــن لطمــه ای اســت کــه میشــود
بــه یــک جامعــه وارد شــود ،برگــزاری جشــنواره هــا بــه صــورت
مجــازی نیــز حتــی اگــر  50تــا  60درصــد تعامــل در آن شــکل
بگیــرد ،میتوانــد مثبــت و کمــک کننــده باشــد .امیدواریــم در

آینــده هــر چــه زودتــر شــرایطی فراهــم شــود تــا بتوانیــم بــار

دیگــر در جشــنواره هــا دور هــم جمــع شــویم ،تعامــل و گفتگــو
داشــته باشــیم و لــذت دیــدن آثــار هنــری را دوبــاره و باهــم به
عنــوان تــن واحــد تجربــه کنیــم.

جشــنوارهها بــرای ایجــاد یــک رقابــت ســالم بیــن هنرمندان
چــه ویژگیهایــی بایــد داشــته باشــند و چــه امتیــازی بــرای
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هنرمنــدان در نظــر بگیرنــد؟

مــن مــا بایــد از ایــن تجربــه هــا اســتفاده کنیــم و بــا سیاســت

رقابــت ســالم در جشــنواره هــا یعنــی اینکــه آثــار در شــرایط

گــذاری صحیــح ،شــکل برگــزاری جشــنواره هــا را بــه شــکلی

بــرای همــه آثــار برابــر باشــد ،اگــر قــرار اســت بــا فیلمســازی

خــود را حتــی بــه عنــوان یــک الگــو معرفــی کنیــم .همچنیــن

مســاوی دیــده شــوند ،تبلیغاتــی کــه صــورت میگیــرد
مصاحبــه شــود بــا همــه مصاحبــه صــورت بگیــرد و در
جلســات نقــد و بررســی در مــورد همــه آثــار صحبــت شــود.
بــه عنــوان مثــال در تجربــه ای کــه خــود مــن از جشــنواره
کلرمــون فــران فرانســه کــه مهــم تریــن جشــنواره فیلــم کوتاه

دنیاســت داشــتم را بیــان میکنــم ،در آنجــا چــه شــما یــک
فیلــم  5دقیقــه ای داشــتید چــه یــک فیلــم  20دقیقــه ای،

چــه شــناخته شــده بودیــد چــه نبودیــد تفاوتــی نمیکــرد

ترمیــم و اصــاح کنیــم کــه بتوانیــم در آینــده جشــنواره هــای
عدالــت در داوری و نــگاه منصفانــه بــه آثــار نیــز یــک اصــل
مهــم بــرای وجــود یــک رقابــت ســالم اســت.

چــه جشــنوارهای را میتــوان موفــق نامیــد و چــه ویژگیهایی

جشــنوارهها را از رســیدن به ایــن جایگاه بازمـیدارد؟

نمایــش آثــار بــا کیفیــت ،ارتبــاط درســت موضــوع آثــار بــا

موضــوع جشــنواره (در صورتــی کــه جشــنواره موضوعــی

تمــام اتفاقــات بــرای همــه فیلــم هــا بــه یــک شــکل صــورت

باشــد) ،دســته بنــدی درســت آثــار و دسترســی آســان

فیلــم هــا ،معرفــی فیلمســاز قبــل از نمایــش فیلــم ،جلســات

کــه میتوانــد چهارچــوب و شــکل اولیــه خــود را درســت

چیــز برابــر و یکســان بــود و هیــچ اتفاقــی نبــود کــه بــرای یــک

ســاز باشــد یعنــی اســتعدادی در آن کشــف شــود ،تکنیــک

میگرفــت .تعــداد دفعــات پخــش فیلــم ،ســالن پخــش

نقــد و بررســی ،تهیــه آگهــی و رپرتــاژ بــرای فیلــم هــا و  ...همــه

فیلمســاز مهــم و شــناخته شــده اتفــاق بیافتــد و بــرای کســی
کــه مثــا اولیــن فیلم خــود را ســاخته اســت رخ ندهــد .به نظر

مخاطبیــن بــه آثــار حداقــل ویژگیهــای یــک جشــنواره اســت
معرفــی کنــد .جشــنواره ای موفــق اســت کــه بتوانــد جریــان
جدیــدی در آن بــه نمایــش در آیــد و نــگاه تجربــه گــرا و رو

بــه جلــو در آثــار بــه نمایــش درآمــده وجــود داشــته باشــد،
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کــه البتــه ایــن هــا بســیار کمــال گرایانــه اســت و بایــد هــر

میشــود .اگــر یــک اثــر انیمیشــن از لحــاظ ســینمایی ضعیــف

جشــنواره را نســبت بــه درجــه کیفــی خــودش بررســی کــرد.

باشــد امــا جنبــه هــای بصــری کار قــوی باشــد آن انیمیشــن

بــه نظــر شــما اهمیــت مبانــی هنرهــای تجســمی بــرای

انیمیشــن جــذاب نباشــد تقریبــا میتــوان گفــت آن اثــر کمتــر

نوآمــوزان انیمیشــن چیســت و نادیدهگرفتــه شــدن آنهــا
ســبب چــه مشــکالتی میشــود؟

بــاز قابــل دیــدن خواهــد بــود ولــی اگــه جنبــه بصــری فیلــم

قابــل دیــدن اســت ،مگــر البتــه بــاز در مــوارد خــاص.

انیمیشــن زیــر مجموعــه ســینما اســت کــه از طریــق هنرهــای

پیشــنهادات شــما بــرای هنرمنــدان حــوزه انیمیشــن بــرای

ظهــور میرســد .اگــر ســینما هنــر هفتــم اســت کــه شــامل

پرتکــرار آنهــا چیســت؟

تجســمی یعنــی طراحــی ،نقاشــی و تصویرســازی بــه منصــه

همــه هنرهــای قبلــی خــود بــه عــاوه عناصــر بیانــی ســینما
میشــود ،همـهی هنرهــای دیگــر بــه اضافــه ســینما بــه کمــک

هنرهــای تجســمی هنــر هشــتم یعنــی انیمیشــن را تشــکیل
میدهنــد .جهــان بصــری فیلــم انیمیشــن از هنرهــای
تجســمی کمــک میگیــرد و اگــر ایــن جهــان بصــری جــذاب
نباشــد و نتوانــد بــه فضــای ســینماتیک فیلــم کمــک بکنــد

قطعــا نتیجــه آن اثــری مخاطــب پســند نخواهــد شــد زیــرا
اولیــن چیــزی کــه مخاطــب میبینــد همــان جنبــه بصــری
کار اســت و بعــد از آن اســت کــه جنبــه دراماتیــک کار دیــده

خلــق آثــاری بهتــر ،چیســت و بــه نظــر شــما اشــتباهات
مــا آثــار انیمیشــن ایــران را میتوانیــم بــه ســه ســطح حرفــه

ای ،متوســط و ضعیــف تقســیم کنیــم .در ســطح حرفــه ای مــا
فیلمســازان بســیار خوبــی در انیمیشــن کوتــاه تجربــی داریم
کــه آثــار آن هــا بــا آثــار ســطح اول دنیــا قابــل رقابــت اســت اما
بــا وجــود اینکــه تکنیــک در ایــن ســطح بســیار خــوب اســت،

درونمایــه هــای تــازه ،موضوعــات زندگــی روزمــره و جنبــه

هــای خالقانــه و تجربــه گرایانــه ،و نیــز کمــال گرایــی ،یعنــی
تــاش بــرای تولیــد اثــری کــه همــه چیــز آن درســت و بدیــع

باشــد بــه طوریکــه همــه دنیــا بــه تحســین آن وادار شــوند در
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فیلمســازان مــا کمتــر دیــده میشــود.

خــودش باشــد امــا بایــد بدانــد کــه ایــن اتفــاق نیــاز بــه زمــان

آثــاری کــه در ســطح متوســط و ضعیــف قــرار دارنــد نیــز بایــد

دارد و در مــدت کوتاهــی بــه آن نخواهــد رســید پــس امضــای

هــای مختلــف ســینما را بشناســند ،بــا داســتان و رمــان و

فیلــم هــای زیــادی بســازد تــا ویژگــی هــای ســبکی منحصــر به

شــناخت خــود را از زبــان ایــن هنــر افزایــش دهنــد ،جنبــه

ادبیــات آشــنا باشــند ،جامعــه شناســی بخواننــد و در جنبــه

هــای تکنیکــی و فرمــی نیــز تواناییهــای خــود را در طراحــی،
نقاشــی ،نــرم افزارهــا و متحــرک ســازی تقویــت کننــد.

شــخصی بــه راحتــی بــه دســت نمیآیــد زیــرا فیلمســاز بایــد
او بســته بــه جهــان بینــی کــه دارد در آثــارش دیــده شــود.

صحبت پایانی ...

گفتــم انیمیشــن همــه ســینما بــه اضافــه هنرهــای تجســمی،

بــرای همــه کســانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت و تــاش

شناســی اســت و بــرای موفقیــت در آن بایــد وســیع بــود و هــر

موفقیــت دارم .امــروزه کل دنیــا یــک خانــواده اســت و

ادبیات ،جامعه شناســی ،فلسفه ،روانشناســی و در کل شناخت

چقــدر عمیق تــر شــویم نتیجــه آن آثــاری ماندگارتر خواهد شــد.
مســئلهی امضــای شــخصی در آثــار هنرمنــدان انیمیشــن تا
چــه انــدازه در آینــدهی شــغلی آنهــا اهمیــت دارد و بــرای هــر
چــه شــخصیتر شــدن آثارشــان چــه پیشــنهاداتی داریــد؟

امضــای شــخصی در آثــار انیمیشــن یعنــی ســبک و ســبک
خــود یکــی از عناصــر درام اســت .هنرمنــد بــرای داشــتن امضا

بایــد از ابتــدا بــه فکــر داشــتن ســبک شــخصی و جهــان خــاص

میکننــد چــه در ایــران چــه در دیگــر نقــاط جهــان آرزوی

منفعــت هــر اتفــاق مثبتــی کــه در هــر حــوزه هنــری در هــر

کجــای دنیــا بیافتــد بــه همــه مــردم دنیــا خواهــد رســید.
امیــدوارم فیلمســازان مــا نیــز بتواننــد اتفاقــات خوبــی را رقــم

بزننــد و همــه دنیــا در رابطــه بــا آن صحبــت کننــد.
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گفتگو با

دکتر مریم کهوند

دنیــای دیجیتالــی امــروز و پیشــرفت تکنولــوژی طبیعتــا در

هنــر گرافیــک نیــز تاثیــر خــود را گذاشــته اســت .نظــر شــما
در مــورد ایــن تاثیــرات چیســت؟ بــه نظــر شــما دیجیتالــی

شــدن در کــدام قســمت هــا کمــک کننــده و کجــا ضربــه
زننــده بــوده اســت؟

ارتباطــات دیــداری و انــواع آن خدماتــی کــه مــا امــروز تحــت

عنــوان طراحــی گرافیــک بــه حســاب میآوریــم از پیــش
از اختــراع ماشــین چــاپ گوتنبــرگ بــه نحــوی رایــج بــوده

دکتر مریم کهوند
عضوهیاتعلمیدانشگاههنرتهران

و بــه تبــادل و پیشــرفت فرهنــگ ،در دنیــای تجــارت و در

دنیــای ارتباطــات فرهنگــی کمــک میکــرده .بــا ایــن وجــود
شــکی نیســت کــه تکنولــوژی نیــز یــک عامــل بســیار کلیــدی
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در توســعه طراحــی گرافیــک میباشــد .تکنولوژیهــای

عمــق ایــن آثارکمتــر شــده و حتــی پایــداری ایــن آثــار هــم

طراحــی گرافیــک را آســانتر کردهانــد بلکــه بــه عنــوان

کــم شــده کــه در کســری از ثانیــه ممکــن اســت مخاطــب بــا

دیجیتــال نــه تنهــا بــه عنــوان ابزارهایــی کــه خلــق تصاویــر
رســانههایی کــه اشــکال تــازه ارتباطــی را در حــوزه طراحــی

گرافیــک بــه وجــود آوردهانــد اهمیــت پیــدا میکننــد .بســیاری
از نمونههایــی کــه مــا امــروزه در گرافیــک ســراغ داریــم ،در
 ۳۰ســال گذشــته یــا قبــل از آن اصــا وجــود نداشــتهاند

امــا پیشــرفتهای تکنولــوژی و نحــوه زندگــی مــا ،نیازهــای

کمتــر میشــود .مانــدگاری بســیاری از آثــار گرافیــک آنقــدر
اثــری مواجــه شــود و دیگــر هیچوقــت آن را نبینــد .همــه ایــن
هــا نشــان میدهــد کــه مــا بــا نوعــی گرافیــک مصرفیتــری

نســبت بــه گذشــته مواجــه هســتیم.

ظهــور نــرم افــزار هــا و اپلیکیشــن هــای طراحــی گرافیــک

جدیــدی را تعریــف کردهانــد کــه بــرای معرفــی کــردن و تبلیــغ

و همچنیــن وجــود رســانه هــای رایــگان و فراگیــری مثــل

در مــورد عــوارض تکنولوژیهــای دیجیتــال بــرای هنــر

ســواد آکادمیــک و بــدون مطالعــه مبانــی هنرهای تجســمی

رخــدادی در دنیــا ،بــه خصــوص دســتاوردهای بشــری کــه مــا

اتفــاق را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟

و ایــن تبعــات و عــوارض گریزناپذیــر هســتند .یکــی از ایــن

برنامههــای خلــق تصویــر بایــد انحصــارا ً در دســت طراحــان

آنهــا ،مــا مجبــور بــه تولیــد آثــار زیــادی شــدهایم.

طراحــی گرافیــک نیــز بایــد بگویــم بــه هــر حــال هــر پدیــد ه و

برخــاف طبیعــت اختراعشــان میکنیــم تبعاتــی هــم دارنــد
عــوارض ،گوناگونــی بســیار زیــاد و کــم شــدن عمــق مفاهیــم
اســت .بــه نظــر میرســد هــر چقــدر مــا بــا آثــار بیشــتر و

موضوعــات مختلفتــری مواجــه میشــویم ،توجــه مــا بــه

اینســتاگرام باعــث شــده عــده بســیار زیــادی بــدون داشــتن

دســت بــه تولیــد و انتشــار آثــار گرافیکــی بزننــد .شــما ایــن
بــه هــر حــال ایــن یــک امــکان اســت و نمیشــود گفــت کــه
باشــد و هــر چیــز دیدنــی کــه مــا میبینیــم الزامــا ً توســط

دیزاینرهــا طراحــی شــده باشــند .ایــن موضــوع بــه اهمیت آن

تصویــر بســتگی دارد بــرای مثــال زمانــی کــه شــما میخواهید
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تصویــری از یــک لحظــه زمانــی کــه عکاســی کردهایــد را

چنــد دهــه قبل ،یــک طــراح در یــک دفتــر طراحی میتوانســت

پیــش آمــاد ه پیامرســانها و نرمافزارهــا تصویرتــان را

طراحــی لوگــو ،اوراق اداری ،هویــت بصــری ،جلــد کتــاب،

منتشــر کنیــد ،میتوانیــد خودتــان بــه کمــک الگوهــای از

آمــاده کنیــد امــا آن تصاویــری کــه قــرار اســت پیامــی را منتقــل
کننــد و آثــاری کــه میخواهنــد مخاطــب عــام و فراتــر از یــک

عــده محــدود داشــته باشــند بایــد بــا مشــاوره و راهنمایــی
طراحــان گرافیــک تولیــد شــوند .مــن فکــر میکنــم بــه جــای

نگرانــی از ایــن موضــوع کــه چــرا ایــن امــکان ،نــه الزام ـا ً بــرای
کســانی کــه ســواد بصــری بــه شــکل آکادمیــک دارنــد بلکــه

بــرای همــگان وجــود دارد ،بهتــر اســت دســتاندرکاران

طراحــی و خلــق آثــار تصویــری بــه ایــن فکــر کننــد کــه چگونــه

همیــن تصاویــری کــه تولیــد میشــود میتوانــد ســواد
بصــری و ســلیقه دیــداری مــردم رو تربیــت کنــد.

نظر شــما درمورد تجربه کردن شاخه های مختلف هنری

توسطیکگرافیستچیست؟آیااینباعثازبینرفتنتمرکز

هنرمند بر گرایش هنری اصلی خودش میشود یا برعکس

میتواند برای او الهام بخش و کمک کننده نیز باشد؟

خدمــات مختلفــی در شــاخه طراحــی گرافیــک از جملــه
لوگوتایــپ ،لـیاوت مجلــه و  ...را پاســخگو باشــد امــا امــروزه
و بــه خصــوص بعــد از انقــاب دیجیتــال ایــن عرصههــا بــه
نظــرم تخصصیتــر شــدهاند .مــا امــروز طراحــان توانایــی

داریــم کــه در عرصــه دیجیتــال مشــغول بــه کار هســتند
امــا هرگــز تجربــه تولیــد یــک اثــر طراحــی کــه بــه صــورت

چاپــی منتشــر شــود را ندارنــد .طراحــی کــه مثــا بیشــتر بــه
ســمت موشــندیزاین و موشــنگرافیک مــیرود ،بــا گرفتــن

ســفارشهای بیشــتر و درگیــر شــدن بــا تکنولوژیهــای

جدیدتــری کــه هــر روز از راه میرســد ،مشــخص اســت کــه بایــد

در ایــن شــاخه عمیقتــر شــود و همیــن اجــازه نمیدهــد کــه
بــه دنبــال تقویــت تخصــص خــودش در زمینــه هــای دیگــر
باشــد .حــال ممکــن اســت مــا آگاهانــه بخواهیــم مهارتهــای
دیگــری را جداگانــه یــاد بگیریــم ولــی نمیتوانیــم انــکار کنیــم

کــه در زمینــه حرفــه ای دیزایــن ،باالخــره مــا در مقابــل ایــن

قــرار میگیریــم کــه چــه ســفارش دهندگانــی بــه مــا مراجعــه
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میکننــد و ایــن خــود تعییــن کننــده آن اســت کــه مــا در چــه

شــاخهای متمرکــز شــویم.

یــک گرافیســت از چــه راههایــی میتوانــد بــه ایــده هــای
نویــن و جــذاب برســد؟

راه هــای ایــده یابــی امــروز خیلــی وســیع هســتند و نمیتــوان

پاســخ جامــع و دقیقــی بــه ایــن ســوال داد ولــی میشــود
یکســری تواناییهــا و قابلیتهــا را بــه عنــوان ســرکلیدهای

ایــن کار برشــمرد .اولیــن عامــل مهــم کــه از گذشــته مطــرح

بــوده و بــا وجــود پیشــرفت تکنولــوژی و تفــاوت رویکردهــا

همچنــان هــم بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی در خلــق تصویــر
و در آفرینــش هنــر محســوب میشــود ،خــوب دیــدن و خــوب

نــگاه کــردن اســت .خــوب دیــدن نقطــه شــروع یــک جــور
تفکــر خالقــه اســت .کســانی کــه طراحــان موفقــی هســتند

یــک اســتعداد و قابلیــت دیــداری قابــل توجهــی نســبت

ی ویــژهای در اتــود
میباشــد کــه اعتمــاد بــه نفــس و توانایــ 

کــردن ایــده هــای ذهنیشــان بــه آنهــا میدهــد .در مجمــوع
خــوب فکــر کــردن ،خــوب دیــدن و خــوب طراحــی کــردن ســه
نیــاز عمــدهای هســتند کــه بــه کمــک آن میتوانیــم در فراینــد

دیزایــن ایدهیابــی خوبــی داشــته باشــیم.

در موفقیــت یــک اثــر گرافیکــی ،ایــده نقــش اساســیتری

دارد یــا اجــرا؟ طبیعتــا هــر دو مهــم هســتند و در کنــار هــم

یــک اثــر موفــق را شــکل میدهنــد امــا ســوال اینجاســت کــه
شــما کــدام یــک را مهــم تــر میبینیــد و توصیــه میکنیــد

هنرمنــدان تمرکــز خــود را بیشــتر بر کــدام قســمت بگذارند؟
واقعــا نمیشــود گفــت کــه ایــده مهمتــر اســت یــا اجــرا چــون

عواملــی کــه در کار دیزایــن بــا آن هــا مواجــه هســتیم ،عواملــی

نیســتند کــه بتوانیــم بــا ســنجههای کمــی آن هــا را انــدازه
بگیریــم .بدیهــی اســت کــه هــم ایــده و هــم اجــرا هــر دو نقــش

بــه بقیــه آدمهــا دارنــد .نکتــه دیگــر طراحــی یــا drawing

خیلــی مهمــی دارنــد .ایــده و اجــرا دو چیــز مجــزا از هــم نبــوده

دانشــجویان هنــر و بــه خصــوص دانشــجویان دیزایــن

فکــر نــاب کــه ارزش بــه تصویــر درآمــدن داشــته باشــد وجــود

اســت .بــه نظــر مــن توانایــی طراحــی یــک نیــاز پایــه بــرای

و الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند .بــه هــر حــال اول بایــد یــک
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داشــته باشــد کــه بعــد بــه چگونگــی اجــرای آن بخواهیــم فکــر

آنهــا بــه جمــع بنــدی رســیده و بــا همفکــری کارفرمــا یکــی را به

تاثیرگــذار اســت .تمــام موفقیــت و زیبایــی یــک ایــده وابســته

شــود .گاهــی ایــن فراینــد در یــک بــازه زمانــی کوتــا ه یکــی دو

کنیــم و از آن طــرف شــیوه اجرایــی یــک ایــده بــر آن ایــده بســیار
بــه ایــن اســت کــه چگونــه بــه ثمــر برســد و عینــی شــود.

ســرانجام میرســاند .ایــن یــک فراینــد اســت کــه بایــد طــی
هفتـهای صــورت میگیــرد و گاهــی بــرای بعضــی پروژههــا بــه

مســئله دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم ایــن اســت کــه

تناســب ماهیــت و کاربردشــان بــازه زمانــی طوالنیتــری را بــه

نیســت .طبیعتــا آثــاری کــه مفاهیــم بزرگتــر و عمیقتــری

بگویــد ماننــد یــک ماشــین ،در یــک زمــان مشــخص ،یکســری

ایدهپــردازی در تمــام آثــار طراحــی گرافیــک بــه یــک میــزان
در خودشــان دارنــد نیــاز بــه ایدهپــردازی بیشــتری دارنــد و

میــزان زمانــی کــه بــرای ایدهپــردازی ایــن آثــار میگذاریــم
بایــد بیشــتر از زمانــی کــه بــرای ایــده پــردازی آثــار کمدوامتــر

ماننــد آثــاری کــه صرفــا جهــت اطــاع رســانی هســتند باشــد.

خــود اختصــاص میدهــد .یــک دیزاینــر حرف ـهای نمیتوانــد

کارهــا را انجــام میدهــم و حســاب کنــد مثــا ًدر یــک مــاه
میتوانــد  ۵لوگــو یــا  10جلــد کتــاب طراحــی کنــد زیــرا در ایــن

صــورت فراینــد کیفــی کار تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.

نظــر شــما دربــاره داشــتن ســبک شــخصی چیســت؟ آیــا ایــن

بــه نظــر شــما نــگاه تجــاری هنرمنــد بــه هنــرش ،بــه جنبــه

هنرمنــد را بــرای یــک ســری کنجــکاوی هــا در عالــم بــی کــران

یــک طــراح بــه مفهــوم واقعــی کســی اســت کــه از مرحلــه

ســبک شــخصی موضــوع بســیار بحثانگیــزی اســت و

میکنــد ،ایدههایــش را آزمایــش میکنــد ،چندیــن مجموعــه

بــه هــر حــال طــراح ،یــک هنرمنــد اســت و هــر هنرمنــدی

هنــری آثــار او و آزادی عمــل هنرمنــد ضربــه میزنــد؟

ایدهپــردازی تــا اجــرا ســاعتها فکــر میکنــد ،ایــده پــردازی
اتــود آمــاده میکنــد و در نهایــت بــر روی یــک یــا دو مــورد از

هنــر و کســب تجربــه هــای جدیــد دچــار محدودیــت نمیکند؟
برداشــت هــای متفاوتــی از ایــن اصطــاح صــورت میگیــرد.

دوســت دارد کارش هویــت داشــته و منحصــر بــه فــرد
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باشــد .داشــتن ســبک شــخصی اشــکالی نــدارد امــا ایــن

صحبت پایانی ...

بــرای مثــال در طراحــی جلــد کتــاب ،اولویــت اول بایــد ایــن

کنــم کــه فناوریهــای دیجیتــال و امکانــات فــوق العــادهای کــه

بتوانیــم برداشــت زیبــا و درســتی از آن ارائــه دهیــم .حــال

چیــز نیســتند .تکنولــوژی همیشــه نقش موثــر خــودش را دارد

طراحانــه طــراح نیــزباشــد و بیننــده بتوانــد بــا دیــدن اثــر

موفقتریــن هنرمنــدان شــاخهی دیجیتــال کســانی هســتند

بــود .گاهــی پیــش میآیــد کــه تلقــی از ســبک شــخصی ،بــه

را از طریــق مهــارت طراحــی و خــوب دیــدن تقویــت کردهانــد.

ســبک شــخصی نبایــد جلوتــر از خــود اثــر بایســتد یعنــی

در پایــان الزم اســت بــه عالقمنــدان هنــر دیجیتــال یــادآوری

باشــد کــه بگوییــم ایــن کتــاب چــه محتوایــی دارد و بایــد

ایــن تکنولوژیهــا هــر روز در اختیــار مــا قــرار مــی دهنــد همــه

ایــن اتفــاق کــه در ضمــن آن ،اثــر نمایانکننــده ویژگیهــای

امــا نبایــد جایگزیــن یادگیــری مهارتهــای هنــری مــا شــود.

پــی ببــرد کــه طــراح آن کیســت نیــز اتفــاق مثبتــی خواهــد

کــه نــگاه خوبــی داشــتهاند و ابتــدا دیــد طراحانــه خودشــان

کار گرفتــن یــک ســری عناصــر فرمــی خــاص میشــود کــه بــه

نظــرم ایــن تلقــی درســتی نیســت .ســبک شــخصی میتوانــد
بــه تفــاوت زاویــه دیــد و برداشــت مــا از مفاهیمــی کــه خلــق
میکنیــم ،تعلــق بگیــرد بنابرایــن گاهــی ســبک شــخصی
خیلــی برجســته و عیــان اســت و گاهــی هــم پنهانتــر اســت.

درســت مثــل شــخصیت هــای خــود ما بــه عنــوان موجــودات

انســانی؛ بعضــی از شــخصیت هــا در یــک جمــع در نــگاه اول
ی بــرای دیــده شــدن بــه
خیلــی بــه چشــم میآینــد و بعضــ 

زمــان نیــاز دارنــد.
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گفتگو با

آرمین موسوی
انافتــی (توکــن غیرقابــل معاوضــه) چیســت و ایــن

تکنولــوژی در دنیــای دیجیتــال امــروز چــه اثــر دورانســازی
میتوانــد داشــته باشــد؟

 NFTیــک شــکل از توکن در بســتر بــاک چین هســت ،در واقع

ایــن توکــن مهمتریــن ویژگــیای کــه دارد منحصربهفــرد
بــودن و غیرقابــل معاوضــه بــودن آن هســت .بطــور مثــال،
مــن بــه شــما یــک اســکناس  10هــزار تومانــی میدهــم و یــک

روز بعــد وقتــی از شــما میخواهــم آن را پــس بگیــرم ،شــما دو

آرمین موسوی
مشاورحوزهکریپتوآرت

اســکناس  5هــزار تومانــی بــه مــن میدهیــد .در واقــع مــن

همــان  10هــزار تومــان روز قبــل را از شــما دریافــت کــردم.
حــاال فــرض کنیــد مــن یــک تابلــو نقاشــی از ســهراب ســپهری
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بــه شــما میدهــم ولــی روز بعــد شــما نمیتوانیــد بــه جــای

آینــده نســلی هســتند کــه در پشــت مانیتورهــا ،تلفنهــا و

از ســهراب ســپهری بدهیــد ،بلکــه بایــد همــان اصــل اثــر را بــه

ارزهــای دیجیتــال آشــنا هســتند و از آن اســتفاده میکننــد.

آن تابلــو ،بــه مــن دو مجســمه از تناولــی یــا دو اثــر کوچکتــر

مــن تحویــل دهیــد .توکــن ان اف تــی یــک توکــن غیــر قابــل

معاوضــه اســت کــه نمونه مشــابهای نــدارد و همیــن خاصیت
باعــث شــده جایــگاه ویــژهای در دنیــای دیجیتــال بهدســت

بیــاورد .در واقــع آثــار هنــری و هــر چیــز کمیــاب و نایــاب و
منحصربهفــردی در دنیــای دیجیتــال میتوانــد تبدیــل بــه

توکــن بشــود و نســل جدیــد ،کــه تمــام زندگــی آنهــا درگیــر
ابزارهــای دیجیتــال اســتُ ،بعــد جدیــدی را تجربــه میکننــد

و آن هــم مجموعــهداری ،نگهــداری و ســرمایهگذاری روی
داراییهــا دیجیتــال اســت.

ابزارهــای دیجیتــال زندگــی میکننــد و بســیاری از آنهــا بــا

انافتیهــا هــم ماننــد همــه ایــن ابزارهــا در بســتر دیجیتــال

نقــش مهمــی را ایفــا خواهــد کــرد.

چــرا آشــنایی بــا انافتــی بــرای هنرمنــدان دیجیتــال

ضــروری اســت و تاثیــر آن در آینــده شــغلی آنهــا چیســت؟

انافتــی اساســا تنهــا یــک بســتر بــرای هنرمنــدان هســت
تــا بســیاری از مشــکالتی کــه در دنیــای فیزیــکال وجــود

داشــت از بیــن بــرود .همانطــور کــه مجسمهســازی و نقاشــی

بســترهای متفاوتــی بــرای هنرمنــدان بــرای بیــان هنــری

از زمانــی کــه دنیــای تکنولــوژی رشــد کــرده اســت ،بســیاری

آنهــا هســتند NFT،هــم تنهــا یــک ابــزار بیــان اســت کــه

اســت .بطــور مثــال بنرهــای ســردر ســینماها دیگــر توســط

جعــل و اصیــل بــودن ،کمیــاب و نــادر بــودن ،شــفاف و

از فعالیتهــا در قالــب دنیــای فیزیــکال بیمعنــی شــده

قابلیتهــای ویــژهای چــون منحصربهفــرد بــودن ،غیرقابــل

گرافیــک دیزاینرهــا و نقاشهــا ،نقاشــی نمیشــود ،بلکــه

در دســترس بــودن ،ارتبــاط مســتقیم هنرمنــد بــا تمامــی

کامپیوتــری آن را طراحــی و چــاپ میکننــد .نســلهای

قراردادهــای هوشــمند را دارد.

گرافیــک دیزاینرهــا و هنرمنــدان بــه کمــک نــرم افزارهــای

ظرفیتهــای بــازار ،معامــات بــا ارز دیجیتــال مشــترک و
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تمامــی ایــن ویژگیهــا در بســتر بالکچیــن شــرایطی را ایجــاد
میکنــد کــه فضایــی کامــا شــفاف و دموکــرات بــرای هنرمنــد
شــکل بگیــرد تــا بــا خیــال راحــت آثــار هنــری خــود را معاملــه

کنــد و مجموعـهدار هــم بتوانــد در آرامــش و اطمینــان کامــل
آثــار هنــری را خریــداری کنــد.

تــا همــه هنرمنــدان دیجیتــال بتواننــد در ایــن بســتر فعالیــت

امــن ،شــفاف و ســودآور داشــته باشــند.

آیا این تکنولوژی امنیت الزم را برای آثار هنری فراهم میکند؟
بــه دلیــل اســتفاده از بســتر بالکچیــن بــرای تولیــد و معاملــه

بطــور مثــال؛ یکی از مشــکالت بســیار جدی در دنیــای فیزیکال

ایــن آثــار ،امــکان جعــل ،تخریــب و تغییــر در اثــر ممکــن

متفــاوت اســت کــه هزینههــای ســنگینی بــه هنرمنــدان و

مانــدگار شــود ،امــا یــک تابلــو عکــس از هــر هنرمنــدی ممکــن

معاملــه آثــار ،انتقــال مالــی بیــن کشــورها و بــا ارزهــای

خریــداران آثــار آنهــا وارد میکنــد ،در حالــی کــه در بــازار
 NFTبــا یــک پــول واحــد کــه در همــه جــای دنیــا قابلیــت

تبدیــل دارد روبــرو هســتیم .در ایــن شــرایط هــر هنرمنــدی

در هــر کشــوری بــا هــر شــرایطی امــکان معاملــه آثــار هنــری

خــود را دارد .از مشــکالت دیگــر هنرمنــدان نداشــتن ســود از
معامــاالت آتــی آثــار خــود اســت ،امــا در بســتر بالکچیــن و در

دنیــای انافتــی میتــوان بــا خریــدار قــراردادی هوشــمندانه
بســت و بــا آن تــا زمانــی کــه آثــار معاملــه میشــود ،بــه طــور

اتومــات بخشــی از معاملــه وارد کیــف پــول شــما میشــود.
بــا وجــود همــه ایــن ویژگیهــا ،شــرایطی بوجــود آمــده اســت

نیســت .یــک اثــر در بســتر انافتــی میتوانــد بــرای همیشــه

اســت بعــد از  100ســال و بــه تدریــج تخریــب و یــا از بیــن

بــرود .بــه همیــن طریــق ،ایــن بســتر جعــل آثــار را غیــر ممکن

کــرده اســت و در نتیجــه هنرمنــد و مجموعـهدار بــا اطمینــان

کامــل و در بســتری شــفاف معاملــه میکننــد.

هنرمنــدان بــرای شــروع ســاخت انافتــی بــه چــه چیزهایی

نیــاز دارنــد؟ هنرمنــدان ایرانــی بــا توجــه بــه تحریمهــا و

مشــکالت تراکنــش ارز چگونــه بایــد از آن اســتفاده کننــد؟

ایــن بســتر دقیقــا مناســب کشــورهایی ماننــد ایــران اســت کــه
مشــکالت پرداختهــای ارزی و همینطــور حمــل و نقــل آثــار
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گاهــی باعــث میشــود کامــا قیــد فعالیــت در بــازار بینالملل

نهایــی ،اســتیتمنت ،قیمــت و تعــداد نســخههای قابــل

دیجیتــال و تبدیــل آثــار بــه توکنهــای انافتــی از طریــق

آثــار خــود ایجــاد کننــد .مهمتریــن مســئلهای کــه امــروز

را بزننــد .هنرمنــدان ایرانــی میتواننــد بــا تولیــد آثــار در بســتر

فــروش ،میتواننــد شــرایطهای متفاوتــی بــرای فــروش

پلتفرمهایــی آنالیــن ماننــد Superrare، Foundation،

در ایــن بســتر مطــرح اســت ،بهدلیــل اینکــه هــر بارگــذاری

و آنهــا را نمایــش دهنــد .بهتریــن ابــزار تبلیــغ و معرفــی

مســئوالنه آثــار خــود را بارگــذاری کنــد.

 Opensea، Raribleو ...آثــار خــود را تبدیــل بــه توکــن کــرده
آثــار هنــری هــم شــبکههای اجتماعــی اینســتاگرام و توئیتــر

هســتند .هنرمنــدان ایرانــی بــا فــروش آثــار خــود از طریــق
ایــن پلتفرمهــا و معامــات بــا ارز دیجیتــال ،در واقــع صــادرات

کاالی فرهنگــی خواهنــد داشــت ،بــه شــکلی کــه صرفــا فکــر و
ایدههــای خــود را بــدون اســتفاده از هیــچ متریــال اولیــه بــه

مشــتریان خــود در سراســر دنیــا خواهنــد فروخــت.

انــرژی برقــی در دنیــا مصــرف میکنــد ،هنرمنــد بایــد کامــا

صحبت پایانی ...

مهمتریــن نکتــهای کــه میتوانــم بــه هنرمنــدان ایــن حــوزه
تاکیــد بکنــم ،عمــر کوتــاه ایــن بــازار اســت ،ایــن بســتر و ایــن
بــازار عمــر زیــادی نــدارد .پــس در نتیجــه هنــوز نیاز بــه فرصت
هســت تــا رونــد ســلیقهای و حتــی ابزارهــای تکنولوژیــک

بیشــتری وارد ایــن جریــان بشــود .در ایــن شــرایط بایــد

انافتیهــا چگونــه بایــد بــه فــروش برســند و پروســه ایــن

حوصلــه بــه خــرج داد و ســوار موجهــای لحظ ـهای نشــد تــا

آثــار هنــری بعــد از اینکــه در پلتفرمهــای آنالیــن بارگــذاری و

نشــود .بــا قاطعیــت میتــوان گفــت کــه مــا بــا یــک جریــان

هنرمنــدان بــا مشــخص کــردن جزئیــات اثــر ،ابعــاد فایــل

نیســت.

کار چگونــه اســت؟

 mintشــدند ،بــرای فــروش و قیمتگــذاری آمــاده هســتند.

در ایــن شــرایط بــه کارنامــه هنــری هنرمنــد هــم آســیبی وارد

و انقــاب هنــری طــرف هســتیم و صرفــا یــک مــوج و حبــاب
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گفتگو با

دکتر علی محدث
بازیهــای رایانـهای در زیســت انســان امــروز چــه جایگاهــی
دارنــد و اهمیــت آنهــا قبــل و بعــد از پاندمــی اخیــر چــه

تغییــری کــرده اســت؟

بــازی هــا عمــری برابــر بــا تمــدن بشــری دارنــد حتــی بازیهای
ویدئویــی دارای یــک تاریخچــه چهــل ســاله هســتند .صدهــا

میلیــون انســان در سراســر جهــان صدهــا میلیــارد دقیقــه را
در مــاه صــرف بــازی بــا کنســول هــای بــازی کامپیوتــر ،موبایل

و یــا بازیهــای دســته جمعــی گروهــی و آنالیــن میکنــد.

دکتر علی محدث
عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیامیرکبیر

بــازی در همــه گروههــای ســنی رواج دارد؛ جنســیت و

فرهنــگ نمیشناســد و البتــه در نســلی کــه نیــروی کارآیــی را

تشــکیل میدهــد فراگیرتــر اســت بــه خصــوص در ایــام کرونــا
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کــه اســتفاده از رایانــه و موبایــل فراگیــر شــده اســت .بــازی هــا

مــی تواننــد نقــش تربیتــی بیشــتری بــازی کننــد.

و مثبــت و مفیــد .امــروزه خیلــی بیشــتر از گذشــته هــا بــازی
در خدمــت آمــوزش قــرار گرفتــه اســت .در یــک تحقیقــات

دانشــگاهی دو گــروه از کــودکان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد

تــا چــه انــداز ه بازیهــای رایانــهای روی خلــق و خــو و

یــک گــروه بــه یــک گــروه آمــوزش معمولی کالســیک داده شــد

مفیــد و چقــدر مضــر اســت؟

شــد کــه تاثیــر آمــوزش از طریــق بــازی خیلــی بیشــتر بــود.

شــخصیت کابرانشــان اثــر میگذارنــد؟ ایــن تاثیــرات چقــدر

در مــورد اثــرات تربیتــی بــازی و تاثیــر آن در شــخصیت و

تربیــت و آمــوزش کــودکان کتابهــای زیــادی نوشــته شــده
اســت .تفاوتــی کــه بازیهــای رایان ـهای امــروز بــا بــازی هــای
ســنتی گروهــی و قدیمــی دارد ایــن اســت کــه بــازی هــای

رایانــه ای ســن و جنســیت نمیشناســد و همــه افــراد حتــی
افــراد بزرگســال و مســن هــم بــازی هــای رایانــهای را مــورد

اســتفاده قــرار میدهنــد .ایــن کــه آیــا بــازی رایانــه ای خــوب
اســت یــا بــد و در زندگــی مــا آیــا تاثیــر مثبــت دارد یــا منفــی

ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم آیــا کتــاب خــوب اســت یابــد آیــا
اینترنــت خــوب اســت یــا بــد .بــدون شــک هــم بــازی هــای بــد
کــه بدآمــوزی دارد و روی خلــق و خــو و شــخصیت تاثیــر منفی
دراز مــدت میگــذارد وجــود دارد و هــم بــازی هــای آموزنــده

و گــروه دیگــر از طریــق بــازی آمــوزش داده شــدند و دیــده

آیــا میتــوان بــرای بازیهــای رایان ـهای در آمــوزش و تربیــت
کــودکان نقــش قائــل شــد؟

بازی و آموزش شباهت زیادی به هم دارند:

• در بــازی تــاش مــی کنیــد .مرحلــه بــه مرحلــه جلــو مــی

رویــد .پــاداش مــی گیریــد و از کســب نتایــج خــوب لــذت مــی
بریــد.

• در آمــوزش مرحلــه بــه مرحلــه اطالعــات کســب مــی کنیــد

جلــو مــی رویــد در ازای کســب اطالعــات احســاس رضایــت
مــی کنیــد کــه ایــن یــک پــاداش اســت .و در نهایــت احســاس
مثبــت و خوشــنودی و لــذت داریــد.

بنابرایــن ایــده اســتفاده از کارکــرد بــازی در آمــوزش ایــده
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دور از ذهــن نیســت .بــدون شــک بــا جــذاب نمــودن فرآینــد
آمــوزش از طریــق بــازی و ســرگرمی مــی تــوان رونــد آمــوزش را

بســیار بهتــر کــرد.

• مــی تــوان مطالــب ســخت علمــی را ســاده کــرد و در قالــب
بــازی بــه کــودکان آموخــت.

بــا طراحــی و دقــت در ســاخت بــازی هــای آموزشــی موجبــات

صحبت پایانی ...

ارزشــمند یادگیــری از طریــق بــازی هــا قابــل حصــول اســت.

بــازی در جهــان در ســال  ۲۰۲۲بــه  ۲۰۰میلیــارد خواهــد

موفقیــت رونــد یادگیــری فراهــم مــی آیــد .بســیاری از اهــداف

مرکــز تحقیقاتــی  ISPI Digitalمیگویــد درآمــد صنعــت

• یکــی از مشــکالت آمــوزش ،پــرواز ذهــن و حــواس پرتــی

رســید .همــه ســاله نمایشــگاهها و بازارهــای جهانــی بســیاری

شــود و جلــب توجــه بازیکــن بــه ارتبــاط بــا رونــد بــازی بــه

زمینــه مــی شــود .دانشــگاههای خــوب دنیــا مثــل  MITیــا

اســت .بــازی مــی توانــد کمــک کنــد ارتبــاط شــخص حفــظ
اهــداف یادگیــری کمــک مــی کنــد.

وجــود دارد کــه در آن ســرمایه گــذاری هــای زیــادی در ایــن

ناســا ،مرکــز تحقیقــات بــازی دارنــد .صنعــت بــازی از صنایــع

• بــازی مرحلــه بــه مرحــه حــس توانایــی در موفقیــت را بــه

ســینما و موســیقی قویتــر و پــر درآمدتــر اســت .حــال یــک

افزایــش انتظــار او از موفقیــت آمــوزش را دلپذیــر مــی کنــد.

جهانــی بــازی چیســت؟ در جــواب بایــد بگویــم تقریبــا صفــر

طوالنیتــر مــی کنــد.

بــه دلیــل کاربــرد بازیســازی در مســائل آموزشــی و مســائل

بازیکــن منتقــل مــی کنــد .اطمینــان بازیکــن از موفقیــت و
• بــازی خســتگی ایجــاد نمــی کنــد و زمــان فراگیــری را

ســؤال مهــم بــه وجــود میآیــد و آن اینکــه ســهم مــا از بــازار

در حالیکــه امکانــات و صنعــت گســتردهای هــم الزم نــدارد.

• در طــول بــازی بازیکــن احســاس ارزشــمندی ،رضایــت و

بازاریابــی و مدیریــت مــیتــوان پروژههــای پرطرفــداری در

میکنــد

بــرای کســانی کــه بــا فنــون آن آشــنا هســتند باشــد.

مفیــد بــودن مــی کنــد و ایــن بــه ســرعت یادگیــری کمــک

ایــن زمینــه تعریــف کــرد و مــی توانــد یــک زمینــه پردرآمــد
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گفتگو با

دکتر اسداله غالمعلی

اصلیتریــن تفــاوت ســینمای دیجیتــال بــا ســینمای

آنالــوگ در چیســت و بــه نظــر شــما دیجیتالی شــدن ســینما

در نهایــت بــه ســود هنــر ســینما تمــام شــد یــا بــه ضــرر آن؟

در همــه چیــز .شــاید در ظاهــر امــر شــباهتهایی بتــوان پیــدا
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ســینمای آنالــوگ متعلــق
کــردّ ،

بــه یــک جهــان و ســینمای دیجیتــال متعلــق بــه جهانــی دیگــر

اســت .هــر دو گونــه از ســینما ،از عناصــر مشــترکی همچــون
نــور ،صــدا ،دوربیــن و غیــره اســتفاده میکننــد ،ولــی یــک

دکتر اسداله غالمعلی
عضوهیاتعلمیدانشگاه دامغان

تفــاوت برجســته بــا همدیگــر دارنــد و آن شــیوه بیــان یــا
روایتگــری اســت .نمیتــوان ســود یــا زیــان مشــخصی

تعریــف کــرد چــرا کــه روش ایــن دو متفــاوت اســت و هــر
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کــدام جذابیتهــا و ضعفهــای مخصــوص بــه خــودش را

دارد ،ولــی بــه گمانــم ســینمای دیجیتــال آزادی و اختیــارات

بیشــتری بــه فیلمســازان و هنرمنــدان میدهــد.

در ابتــدا ســخت بــه نظــر میرســد .بــه نظــر مــن جدیتریــن
تهدیــد در جهــان معاصــر از بیــن رفت مفهــوم واقعیت اســت.
ســینمای دیجیتــال بــا ســرعتی هرچــه تمامتــر درحــال

آیــا دیجیتالــی شــدن ســینما بــر فــرم آن اثــر قابــل توجهــی

پیشــرفت اســت .جلوههــای ویــژه بصــری در ســالهای

قطعــا .حتی موجب پدیدآمــدن محتوا و مضامیــن جدیدتری

اســتودیویی ماننــد قــارچ در ســینما ســبز شــدهاند .بــه نظــر

ابزارهــای هنــری ســر و کار دارد و زمانیکــه از هنــر دیجیتــال یــا

یــک زمانــی در گذشــته والتــر بینامیــن از نابــودی هالــه

گذاشــته اســت؟

هــم شــده اســت .فــرم بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــا
ســینمای دیجیتــال ســخن میگوییــم یعنــی فــرم هــای جدیــد
پدیــد آمــده و خواهــد آمــد.

اخیــر غیرممکنهــا را ممکــن کردهانــد و بالکباســترهای

شــما آیــا ســینما بــه همیــن منــوال ادامــه خواهــد داد؟

مقــدس ســخن میگفــت .پیشــگویی او امــروزه در ســینما و

هنــر قابــل رویــت اســت .بــه نظــر مــن ســینما بــه عنــوان یــک

هنر-صنعــت ،در جهــان پیــش رو  ،تحــوالت عظیمــی را بــه

دیجیتالــی شــدن ســینما پروســه ســاخته شــدن فیلمهــا را

چشــم خواهــد دیــد .بحــث صرفــا بــر ســر جلــوه هــای بصــری

وجــود آورده اســت؟

ســینما چــه رابطـهای بــا انســان واقعــی و جهــان واقعــی پیــدا

آســانتر کــرده اســت ،امــا آیــا ســختیهای جدیــدی هــم بــه

یــا نرمافزارهــای جدیــد نیســت ،بحــث اصلــی ایــن اســت کــه

شــاید یکــی از ایــن ســختیها یادگیــری ابزارهــای دیجیتالــی

خواهــد کــرد .ســوال اصلــی ایــن اســت آیــا جهــان واقعــی

هــم مشــکل نخواهــد بــود .یادگیــری هــر زبــان و روش تــازهای

قــرار میگیــرد.

باشــد کــه البتــه بــرای نســل فعلــی و نسـلهای آینــده خیلــی

باقــی میمانــد یــا همــه چیــز در زیــر ســیطره دنیــای مجــازی
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اساسا آیا تفاوتی بین هنر سینما و صنعت سینما وجود دارد؟

مســئله یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای ســینما ،مخاطــب،

قــرار گرفتــن هنــر و صنعــت اســت .ســینما نــه هنر صرف اســت

زمانیکــه ســینما دیجیتالــی میشــود طبیعتــا شــیوه تولیــد و

یکــی از ویژگیهــای ســینما کــه آن را برجســته میکنــد کنــار هــم

بــه معنــای کهــن و نــه بــه طــور مطلــق صنعــت اســت .یکــی از

دالیــل آن هــم وجــود و حضــور دســتگاهی مکانیکــی بــه نــام
دوربیــن فیلمبــرداری و ابزارهــای وابســته بــه آن اســت.

بــا توجــه بــه پاندمــی کرونــا در یک ســال و نیــم اخیــر ،بعضی
از فیلمهــا در شــبکههای اســتریم قــرار گرفتنــد کــه ایــن

موضــوع باعــث واکنــش و مخالفــت بعضــی از کارگردانــان
هــم شــد .بــه نظــر شــما ایــن موضــوع چــه تاثیــری بــر دنیای
ســینما میگــذارد؟ آیــا فیلمهــای ســینمایی اساســا بایــد
در ســالنهای ســینما اکــران شــوند؟

اگــر از ســلیقه شــخصی مــن بپرســید ،بایــد بگویم فیلــم را باید

در ســالن ســینما دیــد چــرا کــه ماهیــت آن بــه فضــای تاریــک
امــا واقعیــت ایــن اســت در
ســالن ســینما وابســته اســتّ ،

جهــان دیجیتالــی امــروز ،چنیــن ســخنی حتــی اگــر بــه صــورت
مطلــق درســت باشــد ،قابــل قبــول بــه نظــر نمیرســد همیــن

هنرمنــد و بــه طــور کلــی هنــر دیجیتــال بــا هنــر قدیــم اســت.

شــیوه نمایــش و حتــی ســلیقه مخاطــب نیــز تغییــر میکنــد.
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گفتگو با

دکتر فاطمه حسینیشکیب
بــا توجــه بــه ســابقه تحصیــل و تدریــس شــما در
دانشــگاههای هنــر داخــل و خــارج از ایــران ،بزرگتریــن

تفــاوت در ارائــه و پرداختــن بــه هنرهــای دیجیتــال در داخل

و خــارج از کشــور را در چــه چیــزی میبینیــد؟

مــن یــازده ســال پیــش تحصیــات دکترایــم را در انگلســتان

تمــام کــردم و بازگشــتم .مــن در جایــی کــه هــم درس مــی
خوانــدم و هــم درس مــیدادم (در دانشــگاه هنرهــای

خــاق  UCA/University for the Creative Artsدر گــروه

دکتر فاطمه حسینیشکیب
عضوهیاتعلمیدانشگاه هنرتهران

انیمیشــن درسهــای نظــری مطالعــات انیمیشــن مـیدادم)

بــا وجــود اینکــه در آن زمــان رشــته هــای تخصصــی در

هنرهــای دیجیتــال هنــوز بــه فراگیــری و تنــوع امــروز نبــود،
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امــا کمــاکان مــا یــک گــروه آموزشــی Digital Screen Arts

هیــچ مکالمــه واقعــی بــا هــم ندارنــد و مــا حســرت بــه دلمــان

انیمیشــن و گــروه فیلــم و ویدئــو داشــتیم کــه گــروه خیلــی

اندکــی هــم در ایــن زمینه انجــام دادهایــم از ســوی وزارت خانه

(یــا هنرهــای مرتبــط بــا صفحــه دیجیتــال) در کنــار گــروه
جدیــدی هــم نبــود و خــودش نشــان مــی داد کــه توجــه

ویــژه بــه ظهــور اشــکال جدیــد خلــق هنــر از طریــق ابــزار
دیجیتــال و اهمیــت پرداختــن بــه آن در شــکل آکادمیــک
(یعنــی هــم آمــوزش و هــم پژوهــش) در آنجــا وجــود داشــته.

امــروز کــه داریــم صحبــت میکنیــم تنــوع و تکثــر رشــته هــا
و گرایشهــا و دانشــکدههایی کــه بــه هنــر و رســانه هــای

دیجیتــال میپردازنــد ،بــه فراخــور فراگیــر شــدن گفتمــان
دیجیتــال در همــه عرصههــای زندگــی ،بســیار بســیار فراتــر از
ایــن رفتــه اســت .وضعیــت فعلــی ایــران را هــم کــه مــی دانیــم.
مــا غیــر از «اتفاقــات» پراکنــده در زمینــه داشــتن رشــته و

گرایــش دربــاره هنــر دیجیتــال (مثــا رشــته مالتــی میدیــا در

دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز) بــه کلــی در فضــای آکادمیــک
از ایــن گفتمــان جدیــدی کــه در واقعیــت همــه اشــکال تولیــد

هنــر ،فرهنــگ و رســانه را متحــول کــرده اســت از آن غفلــت
کردهایــم .متاســفانه وزارت علــوم و بدنــه دانشــگاههای هنــر

مانــده اســت کــه مثــا بــه عنــوان یــک پژوهشــگر کــه کارهــای

بــا دغدغــه هــای ایــن چنینــی فراخوانــده شــویم و یــا مــورد

مشــورت قــرار گیریــم ،یــا اصــوال حــس کنیــم آن باالدســتی هــا
غیــر از رشــتههای علــوم پایــه و مهندســی و پزشــکی ،توجــه یــا
عالقـهای بــه بازســازی و نوســازی و بازنگــری و خلــق فضاهــای

مــدرن آکادمیــک در همــه زمینــه هــای هنــر و بــه خصــوص
هنــر دیجیتــال نشــان بدهنــد .آن بــاال بــه کلــی مــا وجــود
نداریــم .آن جــا اصــوال دغدغــه هنــر بجــز یــک پوســته ظاهــری

وجــود نــدارد  ،هنرهــای دیجیتــال کــه بــه طریــق اولــی ماننــد
فیــل در اتــاق یــک موضــوع بشــدت فراگیــر امــا در عیــن حــال
عمــدا یــا ســهوا مغفــول و انــکار شــده اســت.

دنیــای دیجیتالــی امــروز و پیشــرفت تکنولــوژی طبیعتــا در

صنعــت انیمیشــن نیــز تاثیــر خــود را گذاشــته اســت .ابــزار

دیجیتــال پروســه تولیــد انیمیش ـنها را تســهیل کردهانــد
و امکانــات جدیــدی بــرای تولیدکننــدگان بــه وجــود آمــده
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اســت ،امــا آیــا ایــن دیجیتالــی شــدن مشــکالت جدیــدی هــم

و موبایــل و ...اگرچــه فراینــد آمــوزش و ســرگرمی را بســیار

دیجیتــال بــر انیمیشــن را در مجمــوع بــه چــه صــورت

کــودکان و نوجوانــان ممکــن اســت بســادگی بــه محتــوای

بــا خــود وارد انیمیشــن کــرده اســت؟ تاثیــرات امکانــات
ارزیابــی میکنیــد؟

راحــت تــر کــرده  ،خطــرات خــود را هــم بــرای مخاطبــان دارد.

نامناســب دســت پیــدا کننــد .مســئله اعتیــاد بــه صفحــه

دیجیتالیشــدن بــه زعــم بنــده مواهــب بســیار زیــادی داشــته

نمایــش ،نداشــتن تحــرک و مشــکالتی کــه ســریالهای

میگوییــم بــه ایــن معنــا کــه هنــر و فرهنــگ چــه بــرای تولیــد و

بــرای مخاطبــان جوانتــر ایجــاد کننــد را همــه میداننــد.

اســت در آنچــه کــه بــه آن «دموکراتیــزه کــردن» فرهنــگ و هنر

چــه بــرای مصــرف در دســترس تعداد بســیار بســیار بیشــتری

قــرار دارد بــه نســبت دوران آنالــوگ .تولیــد یــک انیمیشــن

کوتــاه توســط یــک نفــر در خانــه و بــا یــک کامپیوتــر شــخصی
و انجــام همــه مراحــل از پیــش تولیــد تــا تولیــد و صداگــذاری
و موســیقی و حتــی پخــش آنالیــن آن در عــرض یــک روز
دســتاورد کمــی بــرای چهــان دیجیتــال نیســت .ابزارهــای

دیجیتــال بــه مــا امــکان کپیهــای بــی نهایــت ،شــبیه ســازی
ســبکها و روشــها و زیباییشناسـیهای زیــاد،تســریع فراینــد
تولیــد بــا کیفیــت و ...داده اســت .امــا نهایتــا ممکــن اســت
خطــرات خــود را هــم داشــته باشــد :در دســترس بــودن انواع

و اقســام محتواهــا در صفحــه هــای نمایــش کوچــک و خانگی

خشــن و بازیهــای ویدئویــی خشــن یــا ترســناک میتواننــد

در ســالهای اخیــر شــاهد ایــن بودیــم کــه ســریالهای

 Netflixاز نظــر محتــوا بیشــتر بــه ســمت محتواهــای
ه پیــش رفتــه اســت یــا بخشــی از انیمههــا را
بزرگســاالن 
میبینیــم کــه بــه موضوعــات مســتهجن و خــاف اخــاق

اختصــاص پیــدا کردهانــد .در انیمیشــن کــودکان نیــز
بعضــا مســائل نــژادی ،جنســیتی و  ....دیــده میشــود.

شــما مســیر محتوایــی انیمیشــن هــا را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟ آیــا مــا در حــال حرکــت بــه ســمتی هســتیم کــه

انیمیشــن بیشــتر مخصــوص بــه مخاطبین بزرگســال شــود
و آیــا بــه نظرتــان بــه انــدازه کافــی بــرای کــودکان ،انیمیشــن
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ســالم و مناســب ســن آنهــا تولیــد میشــود؟

بلکــه شــبکه هــای مختلــف تلویزونــی بخــش اعظــم اینهــا

ایــن مســائل دربــاره بازنمایــی کلیشــههای جنســیتی و

م یــا جالــب ایــن اســت کــه
را پخــش میکننــد .اتفــاق مهــ 

خشــنتری در انیمیشــنهای ســنتی بخصــوص آمریکایــی

مخاطــب بزرگســال نداشــتید و امــروزه ایــن بخــش بــه بخــش

قومیــت و مذبیــی و ...همــواره بــه شــکل بســیار عریانتــر و
در تاریــخ انیمیشــن وجــود داشــتهاند و برخــاف تصــوری کــه
داریــد ،حساســیتهای رســانهای در بازنمایــی موضوعــات
و محتواهــای مختلــف امــروزه بســیار باالتــر از مثــا نیــم قــرن

پیــش اســت .امــا نهایتــا همــه میدانیــم کــه بخاطــر ســرعت

تولیــد و توزیــع آثــار در فضــای دیجیتــال و الجــرم تنــوع و
فراوانــی سرســام آور محتــوا ،آثــار نامناســب  ،مســتهجن و
غیراخالقــی و یــا غیرمناســب بــرای گر وههــای ســنی جوانتــر

هــم بســیار هســت .ایــن وظیفــه والدیــن و معلمــان و
متولیــان جامعــه اســت کــه بداننــد چــه محتواهایــی مناســب
چــه گروههــای ســنی اســت و چگونــه بایــد از کانالهــای امــن

در اختیارشــان قــرار گیــرد .درضمــن بــه زعــم مــن نــه تنهــا بــه
انــدازه کافــی بلکــه بیــش از حــد کافــی درجهــان ســریال و

محتــوای ســالم بــرای کــودکان و مناســب ســن آنهــا تولیــد
میشــود و لزومــا نتفلیکــس نماینــده ایــن محتواهــا نیســت

پنجــاه ســال پیــش شــما اینقــدر محتــوای انیمیشــنی بــرای
ســودآور و بســیار مــورد توجــه رســانه هــا بــدل شــده اســت.

روانشناســی بــه عنــوان یکــی از رشــتههای مهــم دو قــرن
اخیــر شــناخته میشــود .بــا توجــه بــه مطالعــات و تدریــس

شــما در ایــن حــوزه ،بــه نظــر شــما روانشناســی چــه

جایگاهــی در انیمیشــن میتوانــد داشــته باشــد؟

مــن در رشــته کارشناســی ارشــد انیمیشــن سالهاســت درس

روانشناســی بــرای انیمیشــن را ارائــه میکنــم .جایگاهــش
مشــخص اســت ولــی ســوال مــن ایــن اســت که چــرا دوســتانی

کــه ســوال میپرســند دغدغــه جامعــه شناســی را ندارنــد؟ آیــا
جامعــه شناســی مهــم نیســت؟ بــه زعــم مــن هــم روانشناســی

و هــم جامعــه شناســی و زیرشــاخههای فراوانــی از آن بایــد

در خلــق هــر اثــر هنــری و در پرورانــدن هــر هنرمنــدی دیــده
شــوند .دیدگاههــای تعریــف هنــر و هنرمنــد در ایــران
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متاســفانه هنــوز دیدگاهــی ســنتی و منســوخ اســت کــه در

چنــد ســال پیــش در نشســت «نظــری بــر اقتصــاد صنعــت

بــه دور از تاثیــرات فرهنــگ و جامعــه و در خلــوت خــودش

جامعــه انیمیشــن مــا خــاق تــر و هنرمندتــر شــده اســت،

آن هنرمنــد یــک فــرد تنهــا و احتمــاال مســتعد و نابغــه اســت
مینشــیند و پرنــده الهــام از ملکــوت میآیــد و بردوشــش
مینشــیند و اینگونــه اســت کــه اثــر هنــری خلــق میشــود.

ایــن تعریــف رمانتیــک از هنــر و هنرمنــد سالهاســت کــه دیگــر
اعتبــاری نــدارد  :هنرمنــد همانقدر ســاخته و پرداختــه جامعه،

فرهنــگ و تجربیــات و نیروهــای شــکل دهنــده بیرونــی اســت

کــه ماحصــل بانــک درونــی اســتعدادها و ویژگــی هــای فــردی.
بخصــوص در دوران مــدرن و بخصــوص دربــاره خلــق آثــار
تجــاری و پرفــروش ،هنرمنــد فقــط یــک گــروه از عوامــل خــاق

متعــدد یــک تیــم اســت کــه هــر یــک بــه اثــر چیــزی اضافــه
میکننــد و اکثــرا هــم ردپــای هنــر شــخصی و فــردی آنهــا در
آن دیــده نمیشــود و بجــای آن برنــد یــک اســتودیو یــا ســبک

یــک شــرکت تجــاری بــزرگ دیــده میشــود .در بخــش هنرهــای

تجربــی و فــردی البتــه فردیــت هنرمنــد برجســته تــر اســت

امــا بــاز هــم فقــط روانشناســی نیســت کــه در شــناخت ایــن
فرایندهــا و ســازوکارها شــناخت فراهــم میکنــد.

انیمیشــن در ایــران» در صحبتــی عنــوان کــرده بودیــد :

امــا بــه دلیــل دولتــی بــودن انیمیشــن در ایــران و فرهنگــی
نبــودن مدیــران مســئول در ایــن حــوزه ،مــا شــاهد حــرام

شــدن بودجــه زیــادی در انیمیشــن هســتیم و ماحصــل کار
بــه وجــود آمــدن مجموعــه هــای چنــد هــزار دقیقـهای اســت
کــه حتــی قابــل پخــش هــم نیســتند.

ابتــدا لطفــا کمــی دربــاره ایــن شــرایط و مشــکالت مدیریتــی

انیمیشــن توضیــح دهیــد و بعــد بفرماییــد بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود ،پیشــنهاد شــما بــه هنرمنــدان آینــدهی ایــن
صنعــت بــرای کمــک بــه بهبــود ایــن وضعیــت چیســت؟

ایــن بحــث بســیار مفصــل اســت و تــرس مــن ایــن اســت کــه

بــدون دانســتن مقدمــات ،نتیجــه گیریهــای شــتابزده

گرفتــه شــود .مــا در کشــورمان از ابتــدای تاریــخ انیمیشــن
در دهــه ســی و چهــل ،بجــز انیمیشــن هنــری و جشــنوارهای
در فرمــت کوتــاه  ،انیمیشــن ســریالی یــا ســینمایی و تولیــد

انبــوه نداشــتیم .تنهــا پــس از انقــاب اســامی و مشــخصا
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و بخصــوص از دهــه هفتــاد شمســی اســت کــه حمایــت

جمــع کــردن جامعــه هنــری یــا حرفــه ای یــک رشــته بــه دور

تلویزیــون و محتــوای ایرانــی داشــتهایم .بنابرایــن بایــد

و کمــی فعالیتهــا و توانمندیهــای آن جامعــه هنــری و

مالــی متمرکــز بــرای تولیــد انیمیشــن ســریالی بــرای پخــش
بخاطــر داشــته باشــیم کــه مــا اگــر انیمیشــنی داریــم کــه
دربــاره اش دعــوا کنیــم  ،اصــوال بخاطــر همیــن حمایــت

بــوده اســت،کمااینکه میبینیــم کشــورهای همســایه
مــا بدلیــل نداشــتنش تــا همیــن اواخــر انیمیشــن قابــل

ذکــری نداشــته انــد .امــا البتــه کــه بــه کار مدیریــت ایــن
منابــع مالــی و تجهیزاتــی و انســانی بــرای تولیــد انیمیشــن

تلویزیونــی یــا ســینمایی انتقــادات بســیار زیــادی وارد اســت
کــه درحقیقــت بخــش بزرگــی از ایــن منابــع مالــی و انســانی

و هنــری را متاســفانه بههــدر داده اســت یــا نتایــج مطلــوب
تولیــد نکــرده اســت .ایــن مســئله البتــه جــای بحــث و آســیب

شناســی بســیار دارد و در ایــن مقــال نگنجــد.

جشنوارهها و مخصوصا جشنوارههای ملی در اکوسیستم
انیمیشن چه جایگاه و نقشی دارند؟

جشــنوارهها کارکردهــای شــناخته شــدهای دارنــد ماننــد

هــم بــرای تعامــات و شــبکه کــردن  ،نشــان دادن ســطح کیفی

کمــک بــه دیــده شــدن و جلــب توجــه مســئوالن و کلــی کار
دیگــر .امــروزه جشــنوارهها اینقــدر مهــم شــدهاند کــه مــا
رشــته ای بــه نــام «مطالعــات جشــنواره» هــم داریــم.
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دکتر سارا صادقینیا
اهمیت برگزاری جشنواره های هنری را در چه میدانید؟

جشــنواره هــای هنــری ،رویدادهایــی هســتند کــه از یــک ســو
مجالــی بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم مــی کننــد کــه بتواننــد
در یــک رقابــت ســالم قــرار گیرنــد و از ســوی دیگــر باعــث رشــد
خالقیــت و ایجــاد انگیــزه در مخاطبــان مــی شــوند.

نظــر شــما در رابطــه بــا برگــزاری آنالیــن برخــی از رویدادهــا
و جشــنوارههای هنــری ،در شــرایط همهگیــری ویــروس

دکتر سارا صادقینیا
عضوهیاتعلمیدانشگاه دامغان

کرونــا چیســت؟

خوشــبختانه وجــود تکنولــوژی و دنیــای دیجیتــال ســبب
شــده تــا حتــی در چنیــن شــرایطی کــه امــکان برگــزاری

117
بخش هفتم  :گفتگو ها

جشــنواره هــا بــه صــورت حضــوری فراهــم نیســت ،بتوانیــم

افتتــاح گالــری هــای متعــدد ،میتوانــد چــه تاثیراتــی بــر

امســال جشــنواره هکاتــوم بــا کیفیــت مطلوبــی بــه صــورت

گالــری هــا مــی تواننــد فضایــی بــرای ارائــه و دیــده شــدن آثــار

جشــنواره هــا را بــه صــورت مجــازی برگــزار کنیــم .بــرای مثــال
مجــازی برگــزار شــد و شــاهد دریافــت آثــار در ســطح قابــل
توجهــی از سراســر کشــور بودیــم.

دیجیتالی شدن چه تاثیری بر گرافیک گذاشته است؟

گرافیــک بگــذارد؟

هنرمنــدان جــوان فراهــم آورنــد و بــه عنــوان ســکوی پرتــاپ
آنهــا بــرای ورود بــه بینــال هــا و حراجــی هــای بیــن المللــی

هنــری مطــرح شــوند.

از آنجایــی کــه گرافیــک دامنــه بســیار گســتردهای دارد

آینده کاری گرافیست های جوان را چطور میبینید؟

دهــد و رشــد چشــمگیری در عرصــه هــای مختلــف هنــری

روز مــی توانــد راه را بــرای ورود بــه عرصــه هــای بیــن المللی و

توانســته بــه خوبــی خــود را بــا فنــاوری دیجیتالــی تطبیــق
بخصــوص در تبلیغــات داشــته باشــد.

ارزیابــی شــما از ســطح کیفــی آثــار گرافیــک دیجیتالــی در
حــال حاضــر چگونــه اســت؟

شــناخت و آشــنایی گرافیســت هــای جــوان بــا فناوریهــای

شناســاندن هنــر گرافیــک ایــران بــه جامعــه جهانــی بــاز کنــد و

قطعــا ایــن پتانســیل در هنرمنــدان نســل جدید وجــود دارد.

در پایــان چــه توصیــه ای بــرای دانشــجویان و عالقمنــدان

بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن گرافیــک دیجیتالــی در ایــران،

حــوزه گرافیــک داریــد؟

وجود خوشــبختانه امــروزه شــاهد دســتاوردهای قابل توجهی

مطالعــه مباحــث نــو مــی توانــد باعــث رشــد و موفقیــت و

همچنــان راه درازی پیــش روی گرافیســت هاســت امــا بــا ایــن

در میــان هنرمنــدان جــوان در ســطح بیــن المللــی هســتیم.

خالقیــت و ایــده پــردازی در کنــار آمــوزش و یادگیــری و
بالندگــی گرافیســت هــای جــوان و هنرجویــان شــود.
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دکتر بهنام زنگی

گرافیــک رایانــه ای در ســال هــای اخیــر بســیار فراگیــر

شــده اســت .امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه اکثــر طراحــان
گرافیــک بــرای تولیــد آثــار خــود دســت بــه دامــن نــرم

افزارهــا و امکانــات دیجیتــال میشــوند .نظــر شــما درمــورد
دیجیتالــی شــدن هنــر گرافیــک چیســت؟ بــه نظــر شــما

دیجیتالــی شــدن در کــدام قســمت هــا کمــک کننــده و کجــا
ضربــه زننــده بــوده اســت؟

بــه هــر حــال ،امــروزه فناوریهــا هم ـهی عرصههــای زندگــی

دکتر بهنام زنگی
رییسانجمنعلمیپژوهشهایهنریایران

و فعالیــت مــا را تحــت تاثیــر قــرار دادهانــد و وابســتگی
روزافــزون مــا بــه دســتاوردهای فنــاوری ،حضــور آنهــا را در
فعالیتهــای حرفــهای ،صنفــی و تخصصــی اجتنابناپذیــر
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ســاخته اســت .طراحــی گرافیــک ذاتــا ً یــک پدیــده بــه روز

گرافیــک و تعــداد آثــار اســت .روزانــه در شــبکههایی ماننــد

تجــارت ،فنــاوری ،دانــش و فرهنــگ الزم اســت همــواره از نظــر

گرافیکــی جدیــد از هنرمنــدان مختلــف هســتیم .امــا آیــا این

شــونده اســت و بــا توجــه بــه رابطــه و پیون ـدش بــا صنعــت،

ابــزار و مصالــح نیــز بــه روز باشــد.امروزه بســیاری از مطالبــات
متقاضیــان و مصرفکننــدگان گرافیــک بــدون اســتفاده از

نرمافزارهــا و ســختافزارهای دیجیتالــی قابــل دسترســی
نیســت و برخــورداری از ایــن امکانــات یکــی از شــرایط طــراح

خــوب بــودن اســت.اما در کنــار فوایــدی کــه محیــط مجــازی
و امکانــات دیجیتــال بــرای طراحــان گرافیــک فراهــم ســاخته
اســت ،آســیب هایــی نیــز از نظــر اصالت اثــر و حقــوق مالکیت

معنــوی بــه وجــود آمــده اســت .دسترســی آســان و ســریع بــه

آثــار تصویــری و عالیــم ،طراحــان غیــر حرفــه ای را بــه ســمت
ســوداگری و اســتفاده غیرقانونــی از آثــار دیگــران ســوق مــی

دهــد کــه ایــن شــاید اصلــی تریــن عارضــه ی نــرم افزارهــا

بــرای طراحــی گرافیــک بــه عنــوان یــک هنــر باشــد.

امکانــات دیجیتــال در دنیــای گرافیــک تســهیالتی را بــه

وجــود آورده کــه نتیجــه آن افزایــش شــمار طراحــان

اینســتاگرام شــاهد انتشــار صدهــا و یــا حتــی هــزاران اثــر
افزایــش کمــی ،کیفیــت الزم را هــم بــا خــود بــه همــراه دارد؟

ارزیابــی کلــی شــما از ســطح کیفــی آثــار گرافیکــی در حــال
حاضــر چگونــه اســت؟

در تولیــد هنــری بــه طــور معمــول ،کیفیــت در نقطــه مقابــل
کمیــت اســت و بــا یــک تــوان تولیــد مشــخص ،هــر چقــدر اثــر

بیشــتری تولیــد شــود ،طبعــا ارزش کیفــی کمتــری خواهــد
داشــت .امــا آن چــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد ،تزایــد
افــراد فعــال در زمینــه تولیــد تصویــر اســت .نرمافزارهــا و
شــبکههای اجتماعــی بــه عمومیســازی تولیــد اثــر تصویـری

کمــک کردهانــد و ایــن مســاله موجــب ترویــج و توســعه

گرافیــک شــده اســت .هــر چنــد شــهروندان شــاید بــه مباحــث

تخصصــی و اصــول علمــی گرافیــک واقــف نباشــند ،امــا

تجربــه آزمایــی آنهــا در زمینــه مهــارت خلــق تصویــر نشــانه
درک اهمیــت و جذابیــت گرافیــک اســت کــه ایــن مســاله بــه
واســطه توســعه و همگانیشــدن فناوریهــای ارتباطــی روی
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داده اســت .طبعــا در چنیــن شــرایطی آثــار تصویــری کمبهــا و

اســتفاده و بهرهمنــدی از تجــارب دیگــر هنرمنــدان بــه عنــوان

یکــی دیگــر از عــوارض منفــی ایــن فناوریهاســت.

مدیریــت میتوانــد خالقیــت و توانایــی فــردی هنرمنــدان

غیرحرف ـهای نیــز اجــازه انتشــار پیــدا میکننــد و ایــن مســاله

یــک گام موثــر بــرای رشــد و حرفهایگرایــی ،در صــورت عــدم

جــوان را ســلب کــرده و آنهــا را دنبالــه رو کنــد ،و ایــن مســاله

دیــدن کارهــای هنرمنــدان بــزرگ و الهــام گرفتــن از آنها یکی

آفــت بزرگــی بــرای تولیــد هنــری اســت.

کارشــان توصیــه میشــود .هنرآمــوزان چگونــه میتواننــد

نظــر شــما دربــاره داشــتن ســبک شــخصی چیســت؟ در بین

از کارهایــی اســت کــه بــه هنرآمــوزان تــاز ه کار بــرای شــروع

از ایــن الهامــات بــه نحــوی اســتفاده کننــد کــه نــه تنهــا منجــر
بــه تقلیــد و بـیارزش شــدن کارشــان نشــود ،بلکه کمــک کند

بتواننــد جایــگاه و راه خودشــان در هنــر را پیــدا کننــد؟

آثــار برخــی از هنرمنــدان (حتــی بعضــا هنرمنــدان نامــی و

شــناخته شــده) شــاهد آن هســتیم هنرمنــد بــرای مثــال
در هم ـهی کارهــای خــود از فونتــی خــاص و مخصــوص بــه

پرســش مهمیاســت .چــه بایــد بکنیــم کــه ضمــن آشــنایی

خــودش اســتفاده میکنــد یــا نــوع ترکیببندیهــا عمدتــا

نباشــیم و هویــت و شــخصیت مختــص خــود را حفــظ کنیــم؟!

در همــهی آثــار یــک هنرمنــد هســتیم .آیــا ایــن کجفهمــی

هنرمنــد اســت .طــراح گرافیــک پیــش از کســب مهارتهــای

چنیــن تکرارهایــی میتوانــد اثــری بگــذارد کــه مــا آثــار آن

بــا تجربــه و دســتاوردهای هنرمنــدان پیشــرو ،تقلیدگــر
ایــن مســاله پیــش از هــر چیــزی نیازمنــد آگاهــی و بینــش
حرفــهای بایــد پیشســاختهای فکــری و زمینههــای
خالقانــه خــود را تقویــت کنــد و بــا پذیــرش گرافیــک بــه عنوان

یــک هنــر ،لــوازم تولیــد هنــری را در خــود پــرورش دهــد.

شــبیه بــه هــم اســت یــا شــاهد حضــور نشــانههایی تکــراری
در مفهــوم ســبک شــخصی نیســت؟ درســت اســت کــه ایــن

هنرمنــد را حتــی بــدون دانســتن نــام صاحــب اثــر بتوانیــم
تشــخیص دهیــم ،امــا آیــا ایــن اتفــاق هنرمنــد را بــرای
یــک ســری کنجکاویهــا در عالــم بیکــران هنــر و کســب
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تجربههــای جدیــد دچــار محدودیــت نمیکنــد؟

شــخصیت هنــری هــم ماننــد ســایر ابعــاد زندگــی و فکــر
هنرمنــد دســتخوش تغییــر و تحــول اســت .در یــک رونــد
طبیعــی و بــدون مداخلـه ،هنرمنــد بــه شــخصیت کاری ویــژه

خــود دســت مییابــد و ایــن شــخصت بــه مــرور زمــان و بــا
تحــوالت فکــر هنرمنــد ،متحــول میشــود و ممکــن اســت

حتــی تغییــرات بنیادیــن کنــد .ایــن مســاله در مــورد آثــار

نقاشــی میتوانــد یــک ارزش تلقــی شــود ،چــرا کــه تکنیــک و
روش ویــژه هــر هنرمنــدی بخشــی از هویــت هنــری اوســت.
امــا در زمینــه گرافیــک ایــن مســاله مصــداق متفاوتــی دارد.
مــا در گرافیــک کمتــر بــا هنــر تجریــدی ســروکار داریــم و
تولیــد اثــر در ایــن رشــته مبتنــی بــر نیــاز و ســفارش اســت و
متغییرهــای مختلفــی در آن نقــش دارنــد.

مخاطــب عمومــی اثــر گرافیکــی ،بیــش از ایــن کــه شــخصیت

و برنــد طــراح گرافیــک برایــش مهــم باشــد ،جذابیــت اثــر و

مطلوبیــت آن در انتقــال درســت پیــام برایــش اهمیــت دارد.

اهمیــت برگــزاری جشــنوارههای هنــری را در چــه میدانیــد

و بــه نظــر شــما رویکــرد جشــنوارهها در انتخــاب آثــار برتــر،
میتوانــد چــه تاثیــری در شــکلدهی بــه ابعــاد ســاختاری و

محتوایــی آثــار گرافیکــی هنرمنــدان داشــته باشــد؟

بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازار مصــرف آثــار گرافیکــی ،صاحبــان

برندهــا ،مراکــز تولیــدی و خدماتــی و ســازمانها هســتند،
ن گرافیــک ممکــن اســت بهطــور طبیعــی از ارزشهــای
طراحــا 

هنــری کارشــان فاصلــه بگیرنــد .جشــنوارهها ،دوســاالنهها

و ســمپوزیومها میتواننــد ابعــاد فرهنگــی و هنــری طراحــی

بنابرایــن ،روشهــای شــخصی شــده در گرافیــک اهمیــت

گرافیــک را گوشــزد کننــد و مــا را پیرامــون یــک موضــوع

انعطــاف طــراح در برابــر مطالبــات مصرفکننــده اســت.

فرهنگــی» آثــاری اســت کــه تولیــد میکنیــم.

کمتــری دارنــد و آنچــه بیشــتر ارزش تلقــی میشــود ،قــدرت

هرچنــد امــکان دارد در بیــن جامعــه طراحــان گرافیک ،ســبک
و روش شــخصی هــر یــک از مــا قابــل تشــخیص باشــد ،امــا

مشــترک گــرد هــم آورنــد ،و آن «ماهیــت هنــری و ارزشهــای

ایــن نــوع رویدادهــای از طریــق یــادآوری ارزش هــای بنیادیــن

طراحــی گرافیــک بــه عنــوان یــک فعالیــت هنرمندانــه ،بــه
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آثــار مــا شــکل میدهــد و از مســتحیل شــدن ناخــودآگاه در
مقتضیــات ســفارشهای کاری دورمــان میکنــد.

صحبت پایانی ...

همــکاران هنرمنــدم در رشــته و حرفــه طراحــی گرافیــک
را دعــوت میکنــم تــا از فناوریهــای تولیــد و انتشــار اثــر

نظــر شــما در رابطــه بــا برگــزاری برخــی از رویدادهــا و

بــه عنــوان فرصتــی بــرای ایجــاد هویــت بومــی و ایرانــی در

شــرایط همهگیــری ویــروس کرونــا چیســت؟ آیــا ایــن شــکل

ارزشــمند تمــدن ایــران در حــوزه تصویــر ،شایســته اســت

جشــنوارههای هنــری بــه شــکل آنالیــن و مجــازی ،در

برگــزاری توانســته جوابگــوی انتظــارات مخاطبیــن از ایــن
رویدادهــا باشــد؟

گرافیــک معاصــر اســتفاده کننــد .بــا توجــه بــه دســتاوردهای
مــا بــه عنــوان بخشــی از ایــن پیکــره تمدنــی و فرهنگــی،
نگرشــی مســئوالنه و آگاهانــه نســبت بــه ارزشهــای فرهنگــی

طبیعتــا در رویدادهــای هنــری ،حضــور و ارتبــاط افــراد و

و دســتاوردهای هنــری خــود داشــته باشــیم و بتوانیــم بــه

رویدادهــا ،گردهــم آمــدن هنرمنــدان و هنرجویــان اســت.

هنــر اقــوام ،خــورده فرهنگهــا و ادوار تاریخیمــان را بــا

آثــار مهــم و اثرگــذار اســت .یکــی از جذابیتهــای ایــن نــوع

متاســفانه شــرایط پیــش آمــدهی ناشــی از پاندمی ،بســیاری از
رویدادهــای هنــری را تحتالشــعاع قــرار داده اســت و محیــط

مجــازی تنهــا فرصــت موجــود بــرای ایــن نــوع رویدادهــا
اســت.هر چنــد محیــط مجــازی نمیتوانــد بســتر بینقصــی
بــرای رویدادهــای هنــری باشــد امــا بــه هــر حــال در شــرایط

کنونــی تنهــا روش ممکــن اســت ،ضمــن ایــن کــه از نظــر
امــکان حضــور افــراد ،فراگیــری بیشــتری دارد.

کمــک ابزارهــا ،امکانــات و بســترهای فراهــم شــدهی نویــن،

رویکــردی نویــن ،احیــا کنیــم.

ایــن مســاله صرفــا یــک ارجــاع تاریخــی نیســت ،بلکــه یــک

حرکــت هوشــمندانه در راســتای اســتفاده از دســتاوردهای

هویتمنــد و ارزشــمند مــا ایرانیــان در قلمــرو هنــر اســت کــه
میتوانــد از طریــق فناوریهــای ارتباطــی نویــن ،ابعــادی
منطقــهای و جهانــی پیــدا کنــد.
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گفتگو با

دکتر امیررضا معتمدی
در ابتــدا اگــر ممکن اســت بــه طور مختصــر بفرماییــد منظور
ه عناصــری را
از جلوههــای بصــری چیســت؟ چــه مجموعــ 

شــامل میشــود و در پایپالیــن تولیــد محصــوالت بصــری
در کــدام بخــش قــرار میگیــرد؟

جلــوه هــای بصــری هــر نــوع فعالیــت بــر روی تصاویــر

متحــرک ثبــت شــده اســت کــه منجــر بــه تغییــر کمــی یــا کیفــی
در آن تصویــر گــردد .ایــن تغییــرات در ســه دســته اصــاح،
ترکیــب و خلــق قــرار میگیرنــد .آنجــا کــه تصویــر اولیــه تحــت

دکتر امیررضا معتمدی
رئیسانجمنجلوههایبصریسینمایایران

تغییراتــی از لحــاظ مختصــات خــود قــرار میگیــرد اصــاح
شــده اســت .وقتــی دو تصویــر یــا بخشهایــی از دو تصویــر

بــا یکدیگــر در هــم آمیختــه میشــوند ترکیــب حاصــل شــده
و هنگامــی کــه تصویــری از ابتــدا در نــرم افزارهــای دیجیتــال
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ساخته و پرداخته میشود خلق رخ داده است.
در مــورد تفــاوت کاربردهــای جلوههــای ویــژه و جلوههــای
بصــری اگــر ممکــن اســت توضیــح دهیــد .اساســا در چــه

قســمتیهایی بهتــر اســت از جلوههــای بصــری و در کــدام

کیفیــت بــاال مــورد نظــر اســت حــرف اول و آخــر را جلوههــای
بصــری میزنــد.

جلــوه هــای بصــری شــامل چــه بخــش هایــی میشــود و
عالقهمنــدان بــه ایــن شــاخه در چــه ُپس ـتهایی در تولیــد

بخــش هــا بهتــر اســت از جلوههــای ویــژه اســتفاده شــود؟

یــک فیلم/گیــم میتواننــد جــای بگیرنــد؟

ماهیتــی بــا هــم ندارنــد و فقــط شــباهت اســمی آنهــا منجــر

انیمیشــن اســت بــا تفــاوت در نــوع خروجــی کــه حتمــا بایــد

جلوههــای ویــژه و جلوههــای بصــری ارتباطــی از لحــاظ

بــه خطایــی اســمی و رایــج گردیــده اســت .جلوههــای ویــژه

کلیــه فعالیتهــای فیزیکــی یــا شــیمیایی در زمــان تولیــد

در مقابــل دوربیــن اســت و بــا خاتمــه فیلمبــرداری پایــان
مییابــد .امــا جلوههــای بصــری فرآینــدی مشــابه خــود
فیلــم ســازی یــا دقیقتــر مشــابه تولیــد انیمیشــن اســت کــه
در پیــش تولیــد شــروع شــده و تــا پایــان مراحــل پــس تولیــد

ادامــه مییابــد .پــس در هیــچ کجــا جلوههــای بصــری را
بــا جلــوه هــای ویــژه نمیتــوان مقایســه یــا جایگزیــن نمــود.

البتــه امــروزه در ســینمای پیشــرو تقریبــا کلیــه دســت
آوردهــای جلوههــای ویــژه توســط جلــوه هــای بصــری قابــل

تولیــد اســت و بیشــتر بــه لحــاظ ســرعت بــاال و قیمــت پاییــن
بــه جلوههــای ویــژه مراجعــه میشــود .امــا آنجــا کــه دقــت و

جلــوه هــای بصــری از لحــاظ ســاختار تولیــد بســیار مشــابه

فتورئالیســتیک باشــد .مراحــل طراحــی در پیــش تولیــد،
اســتوری بــورد ،اســوری ریــل ،توســعه بصــری ،پــره ویــز و ...

کامــا مشــابه انیمیشــن اســت امــا در بخــش رنــدر و ارتقــای
بصــری کامــا خــاص اســت .عالقمنــدان میتواننــد تخصــص

هــای انیمیشــن را بــا مختصــات فتورئالیســتیک یــاد گرفتــه و

در تیمهــای تولیــدی کســب تجربــه و مهــارت انــدوزی کننــد.

بــا توجــه بــه گســترده بــودن شــغلها و ُپســتهای

مربــوط بــه جلوههــای بصــری شــما بــرای نوآمــوزان ایــن
حرفــه چــه پیشــنهادی داریــد؟ آیــا بهتــر اســت بــا هــدف
جنرالیســت شــدن برنامهریــزی کننــد یــا متخصــص شــدن
در بخشهــای خــاص؟
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جنرالیســت بــودن یعنــی آگاهــی و مهــارت ســطحی از کل

متاســفانه جلــوه هــای بصــری در کشــور مــا بیشــتر بــه ابــزار

تولیــد کننــده یــک اثــر بصــری .امــا متخصــص بــودن در جلوه

را کــه تولیــد متفــاوت چــه از لحــاظ روش چــه از نظــر بصــری

رونــد تولیــد جهــت برقــراری ارتبــاط صحیــح میــان اجــزای
هــای بصــری یعنــی داشــتن مهــارت حداکثــری در یکــی از

تخصــص هــای تولیــدی .اینکــه کــدام یــک را بــه عنــوان شــغل
انتخــاب کنیــد کامــا بســته بــه عالیــق و روحیــات شــخصی
دارد .بــه هــر حــال تولیــد یــک اثــر موفــق و روزآمــد فقــط بــا

همــکاری اجــزای صحیــح و کارآمــد امــکان پذیــر خواهــد بــود.

آیــا جلوههــای بصــری در پروژههــای ســینمایی بــا
جلوههــای بصــری در گیــم متفــاوت اســت؟

کمکــی در زمــان تولیــد تبدیــل شــده و جایگاه اصلــی خودش

اســت بدســت نیــاورده ،کــه هــر دو را مدیــون عــدم ارتبــاط بــا
ســینمای بیــن المللــی و اقتصــاد بیمــار در تولیدات هســتیم.

تولیــدی کــه در بازاریابــی و گیشــه ناموفــق اســت امــکان
هزینــه بــرای ارتقــای بصــری را نــدارد .البتــه بیمــاری کرونــا
هــم اخیــرا بهانــه خوبــی بــرای مســئولیت گریــزی مســئوالن
شــده اســت.

صحبت پایانی ...

اصــول جلــوه هــای بصــری همــه جــا یکــی اســت امــا متناســب

در پایــان ضمــن خســته نباشــید بــه دوســتان ،همــکاران و

متفاوتــی پیــدا میکنــد .البتــه همیشــه متناســب بــا فنــاوری

دارم کــه شــاهد تولــد اســتعدادهای مســتقل در ایــن عرصــه

بــا نــوع کاربــری و خروجــی مــورد نظــر جزئیــات و مختصــات
روز ،روح جدیــدی در آن دمیــده میشــود.

جلوههــای بصــری در ســال هــای اخیــر بــا شــیبی تنــد در
حــال رشــد و پیشــرفت میباشــد .در کشــور مــا هــم در
ســالهای اخیــر بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

بــه نظــر شــما ســطح و جایــگاه مــا در ایــن زمینــه کجاســت؟

دســت انــدرکاران جلــوه هــای بصــری کشــور عزیزمــان امیــد

بــوده و بتوانیــم بجــای دنبال کــردن نیازهــای اولیه معیشــتی
در کشــورهای بیگانــه ،آرزوهــای متعالی خــود را در کشــورمان
محقــق ســازیم.
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گفتگو با

دکتر مقداد جاوید صباغیان

بــا توجــه بــه تجربــه شــما در اداره دانشــکده ای بــا رشــته

هنرهــای دیجیتــال ،مشــکالت بــر ســر راه آمــوزش هنرهــای
دیجیتــال را چــه میدانیــد؟

متاســفانه در شــرایط کنونــی هــم در حــوزه نــرم افــزاری و
هــم در حــوزه ســخت افــزاری مشــکالتی در عرصــه هنرهــای

دیجیتــال وجــود دارد .بــا توجــه بــه اینکــه هنرهــای دیجیتــال
رشــته نوپدیــدی اســت ،متخصصانــی کــه در ایــن عرصــه تبحر

و تجربــه و تحصیــات دانشــگاهی داشــته باشــند کــم تعــداد

دکتر مقداد جاویدصباغیان
ریاستدانشکدههنر دانشگاهدامغان

هســتند .بــه همیــن دلیــل نیــاز داریــم متخصصیــن ایــن
رشــته هــا در دانشــگاهها تربیــت شــوند تــا امــکان آمــوزش

بهتــر بــرای نســل هــای بعــدی فراهــم گــردد .همچنیــن در
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بحــث ســخت افــزاری نیــز بــا توجــه بــه اینکــه تجهیــزات مــورد

از مهــم تریــن جنبه هــای برگــزاری جشــنواره ها میتــوان به دو

در داخــل ایــران تولیــد نمیشــوند ،تهیــه آنهــا بــرای

اســت .جشــنواره هــا میتواننــد جایــی بــرای عرضــه و

نیــاز ایــن رشــته هــا بعضـا ً گــران قیمــت هســتند و هیچکــدام
دانشــجویان بســیار دشــوار اســت.

مــورد اشــاره کــرد .نخســت جنبــه نمایشــگاهی جشــنوارهها
ارائــه آثــار و نقــد و بررســی و بحــث در مــورد آنهــا باشــند

کــه نتیجــه آن پــرورش افــکار و اندیشــه هــای هنرمنــدان و

امــروزه چــه فرصــت هایــی بــرای دانشــجویان هنرهــای

پیشــرفت ســطح آثــار تولیــدی خواهــد بــود .جنبــه دیگــر،

ایــن رشــته بــازار کار خــوب و گســترده ای دارد مثــا در بخــش

جشــنواره حضــور پیــدا میکننــد ،میتواننــد دوســتانی پیــدا

مختلــف محتــوا یــا در بخــش هــای فنــی حــوزه فیلــم و

هســتند و ارتباطاتــی کــه بیــن آن هــا برقــرار میشــود ،میتواند

دیجیتــال در جامعــه وجــود دارد؟

هــای مختلــف رســانه و مطبوعــات بــرای تولیــد گونــه هــای
رادیــو یــا همچنیــن در حــوزه عکــس و خیلــی بخــش هــای
دیگــر بــه صورتــی کــه پایانــی بــرای آن نمیتــوان متصــور شــد.
مصــداق ایــن صحبــت نیــز شــمار زیــادی از دانشــجویان فــارغ

التحصیــل ایــن رشــته هســتند کــه در ایــن ســال هــا توانســته
انــد بــه راحتــی جــذب بــازار کار شــوند و بدرخشــند.

بــه نظــر شــما جشــنواره هــا چــه نقشــی در رشــد آموزشــی و
فنــی هنرمنــدان دارنــد؟

بحــث شــکلگیری ارتباطــات انســانی اســت .کســانی کــه در

کننــد کــه در همــان حــوزه در جایــی دیگــر مشــغول بــه کار
در آینــده موجبــات تولیــد آثــار تــازه ای را فراهــم آورد.
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دکتر کیارش زندی
نقــش جشــنوارهها در معرفــی هنرمنــدان (فیلمســازان

انیمیشــن) بــه جامعــه چیســت و چگونــه بــه ایــن هــدف
نیــل میکننــد؟

جشــنوارهها اصــوال فضایــی بــا طــراوت بــرای حضــور
اســتعدادها و همنشــینی خــواص بــا جامعــه هســتند و از این

رهگــذر بــا کشــف هنرمنــدان و فیلمســازان جــوان و نمایــش
کارهــا و ایجــاد یــک زنجیــرهی ارتباطــی بیــن صاحبــان و

مخاطبــان آثــار حتمــا نقــش بســیار مهمــی دارنــد.

دکتر کیارش زندی
عضوهیاتعلمیدانشگاهسوره

چراانیمیشنسازانبایددرجشنوارههاشرکتکنندواهمیت
جشــنوارهها برای هنرمندان و آیندهی کاری آنها چیست؟
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بدیهــی اســت در فضایــی کــه از جشــنوارهها ترســیم کــردم،

جشــنوارهها و رقابتهــا همــواره بایــد از ســامت و

کنــد و راه تــازهای را پیــش پایــش بگشــاید.

میــان ،جشــنوارههایی بــا پیشانینوشــتهی «ملــی» دارای

هــر هنرمنــدی ایــن فرصــت را مییابــد تــا دریچ ـهای نــو بــاز

معیارهــای ارزشــیابی پســندیده پیــروی کننــد و در ایــن
مســئولیتی دوچنــدان و ســنگینتر هســتند و بایــد از

بــا توجــه بــه همهگیــری کرونــا نقــش جشــنوارهها چــه

نگاههــای بســته و تنگنظــری پرهیــز کننــد.

دنیــای هنــر دارنــد؟

چــه جشــنوارهای را میتــوان جشــنوارهی موفــق نامیــد و

تغییــری کــرده اســت و آنهــا در ایــن دوران چــه اهمیتــی برای
ایــن پاندمــی نیــز ماننــد هــر رخــداد جهانگیــر دیگــری بــا

چــه ویژگیهایــی جشــنوارهها را از رســیدن بــه ایــن جایــگاه

اســت .نقــش هنرهــای دیجیتــال در ایجــاد بســترهای نــو و

جشــنوارههایی کــه بــه اســتانداردهای فراخــوان خــود پایبنــد و

خــود بازتعریفهایــی در روابــط و فعالیتهــا ایجــاد کــرده

بــه نوعــی مبــارزه بــا ایــن شــرایط دشــوار بســیار پررنــگ شــده

و جشــنوارهها نیــز از ایــن فرآینــد در ماهیــت جدیــد خــود
بهرهبردنــد و توانســتند بــا رویکــردی نویــن و فنآورانــه بــه
کارزار بیاینــد.

بازمیــدارد؟

دارای چهارچــوب مشــخص باشــند و نظــم در اجــرا و الزام عملی
بــه تعهــدات خــود را ســرلوحهی کارهــا قراردهنــد و در داوری از

تنــوع و مقیاسهــای از پیشتعریفشــده پیــروی کننــد.

بــه نظــر شــما اهمیــت مبانــی هنرهــای تجســمی بــرای

جشــنوارهها بــرای ایجــاد یــک رقابــت ســالم بیــن هنرمندان

نوآمــوزان انیمیشــن چیســت و نادیدهگرفتــه شــدن آنهــا

هنرمنــدان در نظــر بگیرنــد؟

انیمیشــن بــا ماهیــت چندرســانهای و میانرشــتهای خــود بــه

چــه ویژگیهایــی بایــد داشــته باشــند و چــه امتیــازی بــرای

ســبب چــه مشــکالتی میشــود؟
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عنــوان یــک هنــر ،صنعت و رســانهی مالتــی باید ســنگبناهای

نقــاط ضعــف و قــدرت فیلمســازان انیمیشــن ایرانــی را در

بــاران گزنــد نبیند.

در آثــار شــخصی و جشــنوارهای مــا از درخشــش بســیاری

درســتی در پایهریــزی ایــن کاخ بلنــد داشتهباشــد کــه از بــاد و

کــدام حوزههــا میبینیــد؟

برخورداریــم و در آثــار تولیــدی و صنعتــی در تلویزیــون و

پیشــنهاد شــما بــه هنرمنــدان حــوزه انیمیشــن بــرای خلــق

ســینما نیــز گامهــای خوبــی برداشــتهایم امــا تــا زمانیکــه

پیشــنهادم مطالع ـهی بصــری و دیــدن آثــار ممتــاز جهانــی و

خــود نایســتیم و بــا مخاطــب خــود ارتبــاط نگیریــم و بــه اثــر

کــه در ماهیــت فرهنگــی آثــار نیــز تدقیــق کننــد و یادمــان

هــم در گــرو تاســیس کمپانیهــای خصوصــی و مســتقل،

آثــاری بهتــر چیســت؟

کارکــردن و آموختــن مــداوم و خســتگیناپذیری اســت و ایــن

نــرود کــه فــرم و محتــوا دو بــال پــرواز مــا هســتند.

مســئلهی امضــای شــخصی در آثــار هنرمنــدان انیمیشــن تا
چــه انــدازه در آینــدهی شــغلی آنهــا اهمیــت دارد و بــرای هــر

چــه شــخصیتر شــدن آثارشــان چــه پیشــنهای داریــد؟

امضــای شــخصی بــا ممارســت در تولیــد و یافتــن
شــاخصههای موفقیــت فــردی و داشــتن هویــت فکــری و

نقطــه نظــر هنــری بــا شــاکله ،خــود بــه خــود پیــدا میشــود...
مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن عناصــر راه را گــم نکنیــم.

چوبزیربغلهــای دولتــی را دور نیندازیــم و روی پــای

خــود تکیــه نکنیــم ،لنــگان لنــگان راه خواهیــم رفــت و ایــن

داشــتن صنــف قدرتمنــد و موثــر در قانونگــذاری و ورود
تهیهکننــدگان حقیقــی بــه ایــن عرصــه اســت تــا از ایــن

وضعیــت کاریکاتــوری هــر کــدام از اینهــا بــه ســمت تصویــر
آرمانــی حرکــت کنیــم.
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محمد امامی

منظــور از واژهی دیجیتــال در عبــارت موســیقی دیجیتــال
چیســت و موســیقی دیجیتــال شــامل چــه موســیقیهایی

میشــود؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ،مــن ابتــدا شــکل ســنتی ســاخت
موســیقی را توضیــح خواهــم داد و بعــد ســراغ موســیقی
دیجیتــال خواهیــم رفــت .در شــکل ســنتی تولیــد یــک قطعــه

موســیقی ،ابتــدا آهنگســاز ،قطعــه موســیقی را بــر اســاس یــک
ســری قانونمندیهــای خاصــی بــر روی صفحــه کاغــذی کــه

محمد امامی
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

بــه آن پارتیتــور میگوینــد مینویســد و ســپس ایــن قطعــه
بســته بــه اینکــه بــرای چنــد ســاز نوشــته شــده باشــد توســط
نوازنــدگان ســازهای مختلــف اجــرا میشــود .در اجــرا بــه
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شــکل معمــول و ســنتی ،نوازنــدگان از ســازهای آکوســتیک

بســیار گســتردهتر میشــود.

اســاس لــرزش از طریــق منبــع صوتــی حاصــل میشــود و

دیگــر ارتعــاش منبــع صــوت نداریــم و صــدا بــر اســاس

اســتفاده میکننــد .در ســازهای آکوســتیک تولیــد صــدا بــر
چنــد نــوع مختلــف دارنــد .در یــک ســری از ســاز هــا کــه بــه آن
ســازهای زهــی میگوینــد ،تولیــد صــدا بــر اســاس ارتعاشــات

ســیم هــا صــورت مــی گیــرد ماننــد تــار ،ســهتار ،ویولــن و
ویولــن ســل .در گونــه ای دیگــر کــه بــه آن ســازهای بــادی

میگوینــد ،تولیــد صــدا بــر اســاس ارتعاشــات هــوا صــورت
میگیــرد مثــل فلــوت یــا نــی و ســازهای دیگــری هســتند کــه
صــدا بــر اســاس ارتعــاش یــک ســطح کــه بیشــتر پوســت یــا

فلــز اســت ایجــاد میشــود مثــل دف ،تنبــک یــا طبــل.

در موســیقی دیجیتــال ،بخــش نوازنــدگان حــذف میشــود؛

یکســری ابزارهــای دیجیتــال کــه مبتنــی بــر مدارهــای
الکترونیکــی و تکنولــوژی هســتند ســاخته میشــود .صداهــا

شــبیه ســازی مــی شــوند و بــرای هــر ســاز و صداهــای یــک
ســاز صداهــای مشــابهی ایجــاد میشــود .در تولیــد صــدا در

ســبک الکترونیــک از ادوات آکوســتیک دیگــر بــه هیــچ عنــوان
اســتفاده نمیشــود .مهمتریــن تفــاوت میــان موســیقی

دیجیتــال و ســنتی ایــن اســت کــه در موســیقی دیجیتــال
دیگــر خــود آهنگســاز میتوانــد همــه کارهــا را انجــام دهــد

در دهــه  ۴۰میــادی اولیــن ابــزار موســیقی الکترونیــک بــه

و یــک قطعــه موســیقی را تولیــد کنــد .دیگــر آهنگســازی بــه

بــه نــوار صوتــی تبدیــل میکــرد .بعدهــا بــا تغییــر ســرعت و

جــای آن بــه کمــک نــرم افزارهــا نــت هــا پشــت ســر هــم قــرار

نــام نــوار صوتــی مغناطیســی تولیــد شــد کــه موســیقی را
جهــت نــوار توانســتند موســیقی نــوار الکترونیکــی را توســعه
دهنــد .در دهــه  ۶۰میــادی مهمتریــن عامــل تحــول ایــن

نــوع موســیقی بــا ظهــور کامپیوتــر بــه وقــوع میپیونــدد و از
ایــن بــه بعــد بــا پیشــرفت تکنولــوژی رفتــه رفتــه ایــن صنعــت

شــکل معمــول نیســت کــه روی کاغــذ نوشــته شــود و بــه
میگیرنــد ،بــا هــم ترکیــب مــی شــوند و یــک قطعــه موســیقی

ســاخته میشــود.

ســبک الکترونیــک در واقــع یــک جنبــش آوانگارد در موســیقی
اســت .دیگــر آهنگســاز هــا در قیــد و بنــد هــای شــناخته شــده
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و ثابتــی از نظــر ســبک و فــرم و یا آکوســتیک بــودن ســازها قرار

ندارنــد و مقــررات خاصــی کــه قبــا ًدر موســیقی آکوســتیک
وجــود داشــت از بیــن مـیرود .در ایــن موســیقی ،آزادی عمــل
بیشــتری وجــود دارد و شــما میتوانیــد هــر نــوع صدایــی را

انتخــاب کــرده و بــا ترکیــب آنهــا ،یــک قطعــه موســیقی را
ایجــاد کنیــد.

انیمیشــن اســت و بــه کمــک آن تــداوم و پیوســتگی در فیلــم

بــه وجــود میآیــد.

موســیقی چــه تاثیراتــی روی مخاطبــان ایــن آثــار دارد و
هنرمنــدان بایــد تــا چــه انــداز ه روی ایــن بخــش از آثارشــان
مانــور بدهنــد؟

موســیقی بــا القــا احساســات و ایجــاد ارتبــاط بیــن اثــر و

موسیقی چه نقشی در آثار تجسمی متحرک (مانند موشن

مخاطــب ،کمــک میکنــد مخاطــب مفاهیمــی کــه کارگــردان در

بــه نظــر مــن فیلــم ،انیمیشــن و موشــن گرافیــک بــه تنهایــی

اســت و بــدون موســیقی قابــل القــا نیســت را متوجــه شــود.

بدهنــد کافــی نیســتند و بــرای ایــن امــر نیــاز بــه ترکیــب بــا

چرا استفاده از موسیقی سنتی در آثار هنرمندان کمتر دیده

گرافیکها و انیمیشنها و  )...دارد و اهمیت آن در چیست؟

بــرای ارائــه مفهومــی کــه میخواهنــد بــه مخاطــب انتقــال

هنــر دیگــری دارنــد کــه آن هنــر موســیقی اســت .موســیقی
در پیونــدی کــه بــا تصویــر برقــرار میکنــد میتوانــد خیلــی از

مفاهیمــی کــه صرفــا بــا تصویــر قابــل بیــان نیســتند را بیــان
کنــد و بــه ایــن صــورت اثــر یــک انیمیشــن و یــا موشــن گرافیک

را بــرای مخاطــب چنــد برابــر میکنــد.

همچنیــن موســیقی عامــل پیوســتگی کلــی در یــک فیلــم یــا

ذهــن دارد و بســیاری از نــکات و جزئیاتــی که در ذهــن کارگردان

میشود و هنرمندان میل زیادی به استفاده از آن ندارند؟

علتهــای متفاوتــی وجــود دارد کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد
اشــاره میکنــم :

اوال همــه ســازهایی کــه در موســیقی ســنتی اســتفاده
میشــود ،فاقــد تکنولــوژی صنعتــی هســتند و یــک نــوع

طبیعــی بــودن در آنهــا وجــود دارد کــه اســتفاده از صــدای
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ایــن ســازها بــرای همراهــی بــا انیمیشــن و آثــار تجســمی

قطع ـا ً بلــه .موســیقی بــه عنــوان یــک عنصــر حمایــت کننــده

دومیــن علــت ایــن اســت کــه موســیقی ســنتی مــا ،مقــررات،

متحــرک را بســیار بهتــر از شــکل اولیــه خــود کنــد .بــر همیــن

یــک قداســت خاصــی دارد امــا موســیقی فیلــم یــک حالــت

بایــد در زمینــه موســیقی نیــز یــک اطالعــات پایــه و اولیــه

متحــرک را ســخت میکنــد.

حالــت عرفانــی ،حالــت بداهــه و از همــه ایــن هــا گذشــته

پنهانــی و حمایتــی دارد و بــر همیــن اســاس ،نوازنــدگان و
آهنگســازان ،موســیقی ســنتی را مناســب بــرای ایــن کار هــا

نمیداننــد و اعتقــاد دارنــد ایــن کار بــه قداســت خاصــی کــه
ایــن موســیقی دارد ضربــه میزنــد.

بــرای تصویــر میتوانــد یــک انیمیشــن یــا اثــر تجســمی

اســاس اســت کــه هنرمندانــی کــه در ایــن عرصــه کار میکننــد
داشــته باشــند تــا بتواننــد در ســاخت یــک موســیقی بــه
آهنگســاز کمــک کننــد .کارگردانــی کــه از آهنگســاز میخواهــد
بــرای کارش یــک آهنــگ را تولیــد کنــد کــه پیونــد خوبــی بــا

تصویــر داشــته باشــد بایــد بدانــد از موســیقی چــه ویژگــی

و در آخــر بــا توجــه بــه اینکــه حــدود هفتــاد هشــتاد ســال

هــا و حــس هایــی مــی خواهــد .اگــر هنرمنــدان ایــن آگاهــی و

هنــوز علــم آهنگســازی بــرای ایــن کارهــا در موســیقی ســنتی

بیــن موســیقی و تصویــر ایجــاد میشــود و قطعــا آثــار نیــز

اســت کــه ایــن موســیقی شــکل آکادمیــک بــه خــودش گرفتــه،
وجــود نــدارد و همانطــور کــه عــرض کــردم اصــا جایــگاه ایــن
موســیقی چیــز دیگــری اســت .

اطالعــات را در زمینــه موســیقی داشــته باشــند ،پیونــد خوبــی

خیلــی بهتــر خواهنــد شــد.

پیشــنهادات شــما برای هنرمنــدان در اســتفاده از موســیقی

آیــا عنصــر موســیقی در دیــده شــدن آثــار هنرمنــدان در

بــرای آثــار تجســمی چیســت و اشــتباهات پرتکــرار آنهــا را

میتواننــد آثارشــان را از دیگــران متمایــز کننــد؟

همانطــور کــه در ســوال قبــل اشــاره کــردم ،هنرمنــدان بایــد

جشــنوارهها نقــش دارد و هنرمنــدان بــه ایــن وســیله

چــه میدانیــد؟
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در زمینــه موســیقی اطالعــات اولیــه ای شــامل ســبکهای

موســیقی و ایجــاد حــس رقابــت در بیــن هنرمنــدان بســیار

بیــن آهنگســاز و کارگــردان میتوانــد بســیار کمــک کننــده

ســادهتر از آهنگســازی و ســاخت قطعــه ای بــا ســازهای

موســیقی و یــا صدای ســازها داشــته باشــند که ایــن در تعامل

باشــد و باعــث یــک خروجی موفــق شــود .در مورد اشــتباهات
نیــز ،اســتفاده از موســیقیهای آرشــیوی بــه نظــر مــن اولیــن

اشــتباه اســت .اشــتباه دیگــر بعضــی از کارگردانهــا این اســت

کــه بــه موســیقی صرفــا بــه عنــوان پــس زمینــه نــگاه میکننــد

و موســیقی صرفــا حــس کلــی فیلــم یــا اثــر را ارائــه مــی دهــد
در صورتــی کــه موســیقی بایــد جــز بــه جــز باشــد و درجــای

الزم از آن اســتفاده شــود .از ســکوت بایــد مثــل خــود موســیقی
اســتفاده شــود .بایــد بــه حالــت انتزاعــی و خاص موســیقی در
انیمیشــن و تفــاوت آن بــا موســیقی فیلــم بیشــتر توجــه شــود

و در مجمــوع موســیقی را یــک عنصــر اصلــی در نظــر بگیریــم.
موســیقی میتوانــد بــه انــدازه خــود تصویــر مهــم و تاثیرگــذار

باشــد و بایــد بــرای آن وقــت گذاشــته شــود.

جشــنوارهها بــرای بهتــر شــدن ســلیقهی موســیقی

هنرمنــدان چــه کارکــردی میتواننــد داشــته باشــند؟
وجــود جشــنوارهها میتوانــد بــرای ســاخته شــدن قطعــات

مثمرثمــر باشــد .از آنجایــی کــه ســاخت موســیقی دیجیتــال

آکوســتیک اســت ،حتــی کســانی کــه اطالعــات اولیــه ای از یــک
نــرم افــزار داشــته باشــند میتواننــد صــدا هــا را بــا یکدیگــر

ترکیــب کــرده و یــک قطعــه موســیقی تولیــد کننــد .ایــن اتفاق
باعــث شــده افــراد زیــادی بــه ایــن ســمت آمــده و دســت بــه

تولیــد قطعــات موســیقی بزننــد .اینجاســت کــه ضــرورت
وجــود یــک ســاختار داوری درجشــنواره هــا کــه بــر اســاس
آن ،آثــار داوری شــوند مشــخص میشــود .داوران بایــد ایــن

قطعــات را هــم ماننــد قطعــات آکوســتیک دنبــال و تحلیــل

کننــد تــا ســاختار خوبــی در ایــن قطعــات بــه وجــود بیــاد.
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گفتگو با

دکتر آزاده بهمنیپور

آیــا خالقیــت یــک عنصــر ذاتــی از شــخصیت هنرمنــد اســت

یــا دســتاوردی اســت کــه هنرمنــد بــا درگیــری و کلنجــار بــا
موضوعــش بــه آن دســت میابــد؟

خالقیــت در واقــع یــک فرآینــد اســت کــه از تفکــرات درونــی

هنرمنــد آفریــده میشــود و نیاز بــه یک اســتعداد اولیــه دارد.
اینطــور نیســت کــه هــر کســی بتوانــد موضوعــی را انتخــاب
کنــد و بــا تکــرار و تمریــن در آن بــه فرمــی خالقــه و جدیــد

برســد .البتــه تکــرار و تمریــن هــم اهمیــت زیــادی دارد ولــی

دکتر آزاده بهمنیپور
عضوهیاتعلمیدانشگاهدامغان

حتمــا یــک زمینــه قبلــی نیــاز اســت تــا یــک هنــر بکــر و خــاص

زاییــده شــود و ایــن اســت کــه هنرمنــد را از یــک فــرد معمولــی

یــا کســی کــه صرفــا عالقهمنــد بــه هنــر اســت و در ایــن زمینــه
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پشــتکار دارد جــدا میکنــد .البتــه ایــن نکتــه را بایــد یــادآوری

تقویــت اســتعداد ذاتــی میتوانــد تقویــت شــود.

اگــر یــک فــرد مســتعد تمریــن و تکــرار کافــی نداشــته باشــد،

هنرمنــدان گرافیســت چگونــه میتواننــد هویــت ایرانــی را در

کنــم کــه اســتعداد ذاتــی نیــز خــود بــه تنهایــی کافــی نیســت و

دنبالــه تفکــرات و ایــده هایــش را نگیــرد و مهارتهــای الزم
در جهــت آفرینــش ذهنیــات خــودش را کســب نکنــد ،مســلما
نمیتوانــد بــه نتیجــه دلخــواه برســد .پــس هــر دو ایــن
مــوارد بایــد در کنــار هــم وجــود داشــته باشــد.

آثارشــان بــه نمایــش بگذارنــد و ایــن کار چــه اهمیتــی دارد؟

هنــر پیشــینیان یــک منبــع درســت بــرای الهــام گرفتــن اســت.
وقتــی شــما بــرای موضوعتــان ،پیشــینه تاریخــی آن زمینــه
هنــری را در تاریــخ هنــر جســتجو میکنیــد و از منابــع ایرانــی

الهــام میگیریــد ،مســلما ً در مســیر درســتی قــرار خواهیــد

خالقیــت در آثــار گرافیــک چــه اهمیتــی دارد و گرافیس ـتها

گرفــت و کار شــما یــک کار ایرانــی قــوی خواهــد بــود زیــرا

خالقیــت محــور اصلــی گرافیــک اســت .موضــوع اصلــی

انتهــا از آن فضــا پیــروی خواهــد کــرد و در نهایــت در همــان

تریــن و تاثیرگذارترین شــکل ممکــن به مخاطب برســاند .در

شــما میتوانیــد از یــک فــرم ایرانــی و تاریخــی بهــره گرفتــه

ت کننــد؟
چگونــه ایــن عنصــر را تقویـ 

گرافیــک ایــن اســت کــه یــک مطلــب را در بکرتریــن ،کوتــاه

وقتــی ریشــه کار وابســته بــه یــک فــرم ایرانــی باشــد ،کار تــا
حــال و هــوا قــرار خواهــد گرفــت .بــه ایــن طریــق اســت کــه

فضــای کنونــی کــه بــا فرمهــا ،شــکلها و بحــث هــای تکــراری

و بــا طرحــی جدیــد و فرمــی نوآورانــه در زمانــه خودتــان بــه

فرمهــای خالقانــه میتوانــد مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد

شــما بــه عنــوان یــک هنرمنــد ایرانــی شــناخته خواهــد شــد و

زیــادی مواجــه هســتیم ،داشــتن فکــر جدیــد و رســیدن بــه
و بــازار را در دســت بگیــرد .طبیعتــا رســیدن بــه ایــن ایــده هــا

و فــرم هــا نیازمنــد خالقیتــی خــاص اســت کــه بــا پشــتکار در

اجــرا درآوریــد .اهمیــت ایــن موضــوع نیــز در آن اســت کــه کار

یــک شناســنامه و هویــت ایرانــی در کارهایتــان وجــود خواهد
داشــت .مــا بعضــا هنرمنــدان ایرانــی را میبینیــم کــه خیلــی
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شــبیه کارهــای خارجــی کار مــی کننــد .الهــام گرفتــن ایــرادی

جــدا کننــد .امــروزه فرمهــای وکتــور آمــادهای را میبینیــم

حــال و هــوا کار کننــد حتــی اگــر کارشــان قــوی هــم باشــد،

بــرای مخاطــب خســته کننــده خواهــد بــود و باعــث میشــود

نــدارد ولــی اینکــه از آنهــا اقتبــاس کننــد و ســعی کننــد در آن
مســلما آن هویــت ایرانــی کــه میتوانــد یــک اثــر ایرانــی را در
فضــای بینالمللــی شــاخص کنــد نخواهــد داشــت.

موشــن گرافیــک در ســالهای اخیــر رشــد چشــمگیری

داشــته اســت ،چــه عواملــی در تولیــد یــک موشــن گرافیــک
موفــق ،موثــر اســت؟

کــه در جاهــای مختلفــی اســتفاده میشــوند .ایــن اتفــاق

جــذب اثــر نشــوند امــا وقتــی کاراکترســازی بــه شــکل درســت

صــورت بگیــرد و کاراکتــر منحصــرا بــرای موضــوع ســاخته
شــود قطعــا نتیجــه بهتــری حاصــل خواهــد شــد.

در یــک موشــن گرافیــک موفــق ،نقــش ایــده و داســتان
کلیدیتــر اســت یــا موشــن-دیزاین و حرکــت؟

موشــن گرافیــک یــک شــاخه واســطه بیــن انیمیشــن و

بســتگی بــه موضــوع و شــکل کار دارد .اگــر بخواهــم بــه

باشــد ،در آن بایــد هــم یــک ســری ویژگیهــای انیمیشــن

پوســتر ،مــا کارهایــی را داریــم کــه خیلــی ایــده و خالقیــت

گرافیــک اســت .بــرای اینکــه یــک اثــر موش ـنگرافیک موفــق
و هــم فاکتورهــای تبلیغاتــی و گرافیکــی رعایــت شــود .مــا
نمونــه هــای آن را در تیزرهــای تبلیغــات تلویزیونــی یــا
آگهیهــای صفحــات مجــازی میتوانیــم بینیــم ولــی چیــزی

کــه در همیــن بحــث تبلیغاتــی اهمیــت دارد ایــن اســت کــه

ایــن تبلیغــات بایــد یــک زیبایــی ،جذابیــت و تکنیــک نوآورانــه

نیــز داشــته باشــند تــا بتواننــد خــود را از فضاهــای تکــراری

صــورت تطبیقــی ایــن را برایتــان توضیــح دهــم مثــا در
خاصــی ندارنــد امــا اجــرای هنرمندانــه و ماهرانــه کار ،باعــث

شــده نتیجــه اثــری موفــق و جــذاب شــود .از طرفــی دیگــر
کارهایــی را میبینیــم کــه در اجــرا بســیار ســاده هســتند امــا
خالقیــت طــراح و نــوآوری او در بیــان مطلــب ،ذهــن مخاطــب
را درگیــر میکنــد و باعــث موفقیــت کار میشــود .پــس هــر دو

اینهــا میتواننــد کلیــدی و تاثیرگــذار باشــند.
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تقلیــد ،در آثــار هنرمنــدان گرافیــک تــا چــه انــدازه دیــده

تقویــت و شــکلدهی بــه ابعــاد ســاختاری و محتوایــی آثــار

آنهــا بزنــد؟

ایــن ســوال بســیار حســاس و کلیــدی اســت .نظــر شــخصی

میشــود و در دراز مــدت ممکــن اســت چــه آســیبهایی بــه

گرافیکــی هنرمنــدان خواهــد داشــت؟

اگــر منظــور از تقلیــد ایــن باشــد کــه شــما یــک هنرمنــد را منبع

مــن ایــن اســت کــه خیلــی نمیشــود جشــنوارهها را محــور

بخواهیــد عابدینــی دوم یــا قبــاد شــیوا دوم شــوید ،مســلما

و جشــنوارههایی را میبینیــم کــه ممکــن اســت رونــد درســتی

الهــام خــود قــرار دهیــد و عیــن او شــروع بــه کار کنیــد مثــا
نتیجــه آن کار ارزشــمندی نخواهــد شــد و نمیتوانیــد از ایــن

طریــق هنرمنــد موفقــی شــوید چــون کار شــما کپیبــرداری
اســت و هنرمنــد قدرتمندتــری وجــود دارد کــه ایــن کار را
دارد انجــام میدهــد .ولــی اگــر از یــک هنرمنــد قــوی الهــام

بگیریــد و بعــد بــه دنبــال آن الهــام گرفتــن ،یــک مســیر
جدیــد را بــرای خودتــان پیــدا کنیــد ،میتوانیــد آثــار موفــق و

زیبایــی را خلــق کنیــد .خیلــی از هنرمنــدان در ابتــدا بــا تقلیــد

شــروع کردهانــد و بــا تجربــه کــردن ســبک هــای مختلــف
توانســتهاند مســیری کــه بــه آن عالقــه دارنــد و میتواننــد

خالقیــت و اســتعداد خــود را در آن شــکوفا کننــد پیــدا کننــد.
رویکــرد جشــنوارهها در انتخــاب آثــار برتــر ،چــه تاثیــری در

آمــوزش ،تقلیــد و الگوبــرداری قــرار داد زیــرا بعضــا مســابقات
نداشــته باشــند و آثــار برتــر صرفــا بــر اســاس ســلیقه شــخصی

داوران یــا در فضایــی مافیایــی و بــا باندبــازی مشــخص شــود.
پــس ایــن کــه هنرمنــد بخواهــد آثــار برگزیــده جشــنواره هــا را
منبــع الهــام قــرار دهــد کار درســتی نیســت و بهتــر اســت بــه

جــای آن بــا پژوهــش و کســب دانــش ،فرهنگ بصــری خودش

را آنقــدر قــوی کنــد کــه بتوانــد خــودش یــک کار خــوب را از یــک
کار بــد تشــخیص دهــد و مســیر درســت را در پیــش گیــرد.
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گفتگو با

دکتر علیرضا گلپایگانی
جشــنوارهها میتواننــد چــه نقشــی در پیشــرفت انیمیشــن

داشــته باشند؟

زمانــی یــک هنــر و یــا صنعــت میتوانــد ارزیابــی درســتی

شــود کــه در مواجهــه بــا محصــوالت مشــابه خــودش قــرار

گیــرد .جشــنواره هــای انیمیشــن میتواننــد چنیــن نقشــی
را بــرای ایــن هنــر بــازیکننــد .در جشــنواره هــا محصــوالت
ســاخته شــده در یــک یــا دو ســال گذشــته در کنــار هــم مــورد
قضــاوت قــرار میگیرنــد و بــه ایــن شــکل هــم جامعــه هنــری

دکتر علیرضا گلپایگانی
عضوهیاتعلمیدانشگاههنرتهران

میتوانــد پیشــرفت و پســرفت آن هنــر در جامعــه را ببینــد و

هــم هنرمنــدان با در جریــان قرار گرفتــن کارهای همکارانشــان
میتواننــد جایــگاه اصلــی خــود در ایــن مجموعــه را پیــدا کنند.
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موضــوع اصلــی جایــزه گرفتــن و یــا نگرفتــن نیســت و

مشــکل شــد زیــرا در ایــن مجموعــه هــا نیــاز بــود عوامــل کنــار

در جشــنواره هــا (مخصوصــا جشــنواره هــای بیــن المللــی)

بــه تدریــج زمانــی کــه بــر تولیدکننــدگان محــرز شــد کــه ایــن

همیــن کــه یــک اثــر بتوانــد اســتاندارد هــا را رعایــت کــرده و
پذیرفتــه شــود ،ایــن خــود عمــا یــک موفقیــت بــزرگ اســت زیرا
قضــاوت در مــورد آثــار بــرای اهــدای جایــزه متغیــر اســت و بــا
تغییــر داوران میتوانــد تغییــر کنــد امــا در بخــش پذیــرش،

کیفیــت آثــار تعییــن کننــده اســت .ایــن خــود یــک زمینــه

مناســب برای پیشــرفت فیلمســازان انیمیشــن اســت زیــرا آنها
بــرای اینکــه بتواننــد در ایــن عرصــه حضور داشــته باشــند باید
اســتانداردها را رعایــت کــرده و کیفیــت کار خــود را بــاال ببرنــد و
ایــن عمــا باعــث پیشــرفت انیمیشــن نیــز میشــود.

هــم قــرار بگیرنــد و حــال دیگــر ایــن امــکان از بیــن رفتــه بــود.
شــرایط بــه زودی برچیــده نخواهــد شــد تصمیــم گرفتنــد بــه

ســمت تولیــدات غیرمتمرکــز برونــد یعنــی عوامــل در فضایی
دور از شــرکت بایــد وظایــف خــود را انجــام میدادنــد و بــه

کمــک اینترنــت و فضــای مجــازی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
کــرده و هماهنــگ میشــدند .ایــن ســاختار از ســال هــا قبــل

در جوامــع حرفــه ای و پیشــرفته وجــود داشــت و بســیاری از
تولیــدات خیلــی دور تــر از مرکــز ســفارش صــورت میگرفــت

امــا بــرای مــا ایــن یــک مقولــه تــازه بــود .جنبــه مثبــت ایــن
قضیــه همیــن بــود کــه مــا متوجــه شــرایط مناســب ایــن نــوع

همــه گیــری ویــروس کرونــا چــه تاثیراتــی بــر انیمیشــن

تولیــد شــدیم بــه صورتــی کــه حتــی اگــر شــرایط بــه حالــت

از طرفــی مشــکالت اقتصــادی بــه وجــود آمــده باعــث تقلیــل

هــای انیمیشــن رویــه تولیــد غیــر متمرکــز و از راه دور را ادامــه

تولیــد بــه ویــژه در بخــش تولیــدات انبــوه کــه بــه صــورت

خواهنــد کــرد یعنــی بخشــی بــه صــورت متمرکــز و بخشــی بــه

گذاشــته اســت؟

ســفارش هــا شــده و از طــرف دیگــر هماهنگــی نیروهــای
متمرکــز در شــرکت هــای انیمیشــن صــورت میگرفتنــد دچــار

عــادی برگــردد هــم فکــر میکنــم شــرکت هــا و موسســه

خواهنــد داد و یــا حداقــل بــه صــورت تلفیقــی از آن اســتفاده
صــورت غیرمتمرکــز.

142
بخش هفتم  :گفتگو ها

نظــر شــما دربــاره واقــع گرایــی در انیمیشــن چیســت؟ آیــا

در آثــار ژاپنــی و آمریکایــی میبینیــم بــه ایــن صــورت کــه

دنیــای انیمیشــن زاییــده ذهنیــت اســت و آن چیــزی کــه بــه

در میآینــد .بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان ،ایــن رونــد بــه

سیســتم فیلــم زنــده میشــود .تــا بــه حــال چندیــن بــار ایــن

ادامــه داده و هنــوز نیــز ادامــه دارد.

واقــع گرایــی میتوانــد بــه انیمیشــن ضربــه بزنــد؟

واقعیــت و واقعگرایــی مربــوط میشــود عمــا مربــوط بــه

اتفــاق کــه انیمیشــن بخواهــد شــبیه ســازی بــا واقعیــت را در
پیــش بگیــرد بــه صــورت خیلــی نزدیــک اتفــاق افتــاده ولــی
اســتقبالی از آن هــا نشــده اســت بــه طــوری کــه نــه جشــنواره
هــای انیمیشــن و نــه جشــنواره هــای فیلــم زنــده آن هــا را
نمیپذیرفتنــد چــون نــه هیچگونــه تخیــل و فانتــزی در آنهــا
وجــود داشــت و نــه عمــا فیلــم زنــده بــود.

داســتان هــای واقــع گــرا در فــرم هــای گرافیکــی بــه نمایــش
عنــوان بخشــی از صنعــت انیمیشــن بــه حیــات خــودش

در حــال حاضــر وضعیــت انیمیشــن در ایــران را چگونــه

ارزیابــی میکنیــد؟

بــه نظــرم عادالنــه تــر اســت کــه ابتــدا مقدمــه ای از گذشــته

بگوییــم و بعــد بــه حــال برســیم .قبــل و اوایــل انقــاب،
انیمیشــن گلخانــه ای در ایــران وجــود داشــت بــه ایــن صورت

البتــه در فراینــد تمهیــدات بصــری در ســینمای زنــده (Visual

کــه موسســه هــای دولتی مثــل کانون پــرورش فکــری کودکان

هســت شــبیه ســازیها و بدلــکاری هــا و ســاخت ســازههای

اهــداف اقتصــادی بلکــه بــه هــدف ارتقــا فرهنــگ و هنــر

 ،)Effectsبــرای بخــش هایــی از فیلــم هــای زنــده کــه نیــاز
مجــازی صــورت بگیــرد ،انیمیشــن واقــع گرایانه بســیار بســیار

نیــاز اســت و کاربــرد اصلــی آن آنجاســت.

نکتــه دیگــری کــه بــه نظــرم نیــاز اســت بــه آن توجــه شــود
واقــع گرایــی در قصــه هــا اســت .ایــن کار را ســالها اســت

و یــا وزارت ارشــاد بودجــه تولیــد انیمیشــن را نــه بخاطــر
تامیــن میکردنــد .گســتره انیمیشــن بســیار محــدود بــوده

و هنرمنــدان محــدودی کــه از فضــای گرافیکــی و تصویرگــری
و نگارگــری وارد ایــن فضــا شــده بودنــد ،بــا فراگیــری تکنیــک

انیمیشــن هنــر تصویرگــری و نگارگــری را وارد انیمیشــن
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کردنــد و ســبکی را ایجــاد کردنــد کــه اتفاقــا در زمــان خــودش
مــورد اســتقبال نیــز قــرار گرفــت امــا شــرایط جنگ و مشــکالت

اقتصــادی اجــازه نــداد انیمیشــن بیــش از ایــن رشــد
کنــد .بعــد از خاتمــه جنــگ بــا ایجــاد مراکــزی ماننــد مرکــز

پویانمایــی صبــا ،رونــق بســیار زیــادی در انیمیشــن بــه وجــود
آمــد و افــرادی کــه تــا قبــل از آن بــه صــورت بســیار محــدود در
ایــن عرصــه فعالیــت میکردنــد ،وارد تولیــد انبــوه انیمیشــن

شــدند .در کنــار آن در فضــای مجــازی نیــز مجموعــه هــای

اینترنتــی رونــق گرفــت و افــراد بــه صــورت مســتقل ،بــا ایــده
هــای جــذاب و طنــز خــود وارد انیمیشــن شــدند.

توانمنــدی هایــی کــه در نیــرو انســانی خــود داریــم ،بــا کســب
ســرمایه ،وارد بــازار هــای بینالمللــی شــویم.

تــا چــه انــدازه تفــاوت کیفــی بیــن آثــار انیمیشــن کوتــاه و
بلنــد ایرانــی وجــود دارد؟ چــرا؟

انیمیشــن کوتــاه شــرایط بهتــری دارد زیــرا شــرایط تولیــد آن

فراهــم تــر اســت؛ نیرویــی کــه بــرای تولیــد ایــن آثــار نیاز اســت

محــدود تــر هســتند و میتواننــد حتــی در یــک زمــان کوتــاه
و بــا هزینــه ای محــدود ،اثــر هنــری خــود را تولیــد کننــد امــا
بــرای تولیــد یــک اثــر بلنــد قطعــا زیــر ســاختها و زمینــه

البتــه از لحــاظ مخاطــب ،در حالــی کــه بخــش عمــده ای از

هــای بســیار گســترده تــری نیــاز اســت.

در ایــران بخــش انیمیشــن بزرگســاالن همچنــان نــا آشناســت

هنــر گرافیــک و نقاشــی مــی آیــد در حالــی کــه پایــه و بنیــان

انیمیشــن در دنیــا ســریال های بزرگســاالنه اســت ،متاســفانه
و جــا دارد در ایــران شــکل بگیــرد و جایــگاه پیــدا کنــد.

همانطــور کــه اشــاره کــردم عقبــه و پایــه انیمیشــن ایــران از

انیمیشــن ،ســینما اســت و ایــن عــدم آشــنایی هنرمنــدان مــا

چــون مــن ســال هــای دور و ســال هــای جدیــد انیمیشــن را

نســبت بــه مقولــه فیلمســازی و قصــه گویــی و روایــت ،نیــاز

رشــد اســت امــا همچنــان خیلــی بیشــتر از ایــن نیــاز اســت

دلخــواه میرســیم امــا در کارهــای بلنــد نیــاز بــه تربیــت

دیــده ام صراحتــا میتوانــم بگویــم انیمیشــن ایــران در حــال

بــه انیمیشــن توجــه شــود و مــا بایــد بتوانیــم بــا توجــه بــه

بــه تقویــت دارد .مــا در کار هــای کوتــاه بــه راحتــی بــه کیفیــت
نیروهــای تخصصــی داریــم .در تمــام دنیــا دانشــگاهها
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هنرمنــد بــه وجــود میآورنــد و نیــروی کار و تخصــص در

اســت امــا متاســفانه در آثــار جوانــان کمتــر بــه آن توجــه

تولیــد انیمیشــن کــه خــود نیــروی کار نیــز تربیــت میکننــد

بایــد قصــه را خودشــان بنویســند .ایــن اتفــاق جالبی اســت و

کالــج هــا و موسســات خصوصــی و بعضــی از شــرکت هــای

بــه وجــود مــی آیــد .ایــن اتفــاق بایــد در ایــران نیــز بــرای فیلــم
هــای بلنــد و ســریال هــا رخ بدهــد.

اصلی ترین مشکل انیمیشن سازان جوان را چه میدانید؟

میشــود .خیلــی از انیمیشنســازان جــوان فکــر میکننــد
ایــن کار را هــم بکننــد ولــی مــا میتوانیــم بــه داســتاننویسها
و قصــه نویــس هــا نیــز اتــکا داشــته باشــیم .البتــه قصــه هــا

و کتــاب هــا لزومــا فیلمنامــه مســتقیم نیســتند ولــی شــاکله
داســتانگویی و قصــه گویــی خوبــی را دارنــد.

عجلــه و اینکــه میخواهنــد خیلــی ســریع بــه موفقیــت و پــول

در پایــان مــن دانشــجویان را بــه تــداوم توصیــه میکنــم.

جهــان مشــغول بــه کار هســتند امــا بایــد توجــه کنیــم کــه

از شکســت هــای خــود تجربــه بگیرنــد .مهمتریــن روش

برســند .مــا افــراد فنــی بســیار خوبــی داریــم کــه در سراســر
مــا فیلمســاز هســتیم نــه متخصــص نــرم افــزار یــا نقــاش و

گرافیســت .بحث فیلمســازی همه مفاهیم فیلمنامهنویســی،
کارگردانــی ،بازیگــری ،فیلمبــرداری و تدویــن را در بــر میگیــرد
و نســل جــوان باید شــاخه ســینمایی خــودش را تقویــت کند و
ایــن نیازمنــد مطالعــه و زمــان اســت.

چه توصیه ای برای دانشــجویان حوزه انیمیشــن دارید؟

در حالــی کــه اســاس و شــاکله اصلــی فیلمســازی فیلمنامــه

راز موفقیــت در ادامــه داشــتن اســت .خســته نشــوند و
یادگیــری تجربــه اســت و بقیــه کالس هــا و دانشــگاه هــا و

ابــزار هــا مکمــل هســتند .قطعــا مــا نســل بــا اســتعدادی

داریــم کــه انشــاهللا بــا آن هــا بــه آینــده ای موفــق و روشــن در
انیمیشــن ایرانــی خواهیــم رســید.
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گفتگو با

دکتر مجید اخشابی

منظــور از واژهی دیجیتــال در عبــارت موســیقی دیجیتــال
چیســت و موســیقی دیجیتــال شــامل چــه موســیقیهایی

میشــود؟

دیجیتــال در لغــت بــه مجموعــه داده هایــی کــه بــا مقادیــر

گسســته (صفــر و یــک) محاســبه و مشــخص می شــوند اطالق
مــی گــردد .ایــن عبــارت وقتــی کنــار موســیقی قــرار میگیــرد

بــر بــه خدمــت گرفتــن فنــاوری رایانــه ای داللــت مــی کنــد .بــه

طــور کلــی موســیقی دیجیتالــی را مــی تــوان نوعــی از موســیقی

نامیــد کــه در تولیــد و اجــرای آن از تکنولــوژی دیجیتالــی یــا

دکتر مجید اخشابی

رایانــه ای بهــره گرفتــه مــی شــود .البتــه شــاید بتــوان آدرس

آهنگسازوپژوهشگرحوزهموسیقی

کشــف الکتریســیته و اختــراع مدارهــای الکتریکــی در ســاخت

قدیمــی تــری از نمونــه هــای اولیــه این نــوع موســیقی را بعــد از
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دســتگاه هــای ضبــط و پخــش صــوت و دقیقــا مقــارن بــا ورود

امــا اگــر قــرار باشــد بــه اختصــار بــه عناویــن بســنده کنیــم از

ایــن محصــوالت اولیــن تغییــرات را در ماهیت طبیعــی اصوات

ارزانــی ،ســرعت بــاال ،قابلیــت ویرایــش باورنکردنــی ،تنــوع

و یــا اســتفاده از آمپلــی فایــر هــا و نوســان ســازها ارائــه داد.
موســیقی بــه وجــود آورده انــد (البتــه بــه شــیوه آنالــوگ) .بعــد
از آن بــا پیشــرفت تکنولــوژی ســینتی ســایزر هــا و ســمپلر ها به

عرصــه موســیقی ورود پیــدا کردنــد تــا اینکــه در روزگار فعلــی

بهــره منــدی دیجیتــال و رایانــه ای چــه در تولیــد چــه در ضبــط
جــزو الینفــک تولیــد موســیقی اســت .ناگفتــه نمانــد نمونــه

هــای اولیــه اســتفاده از تکنولــوژی دیجیتــال در عرصــه ضبــط
موســیقی تــا مدتهــا نــاکام بــوده و توانایــی ثبــت و بازپخــش

دقیــق اصــوات را نداشــتند بــه گونــه ای کــه اختــاف بســیار

محسوســی بیــن صــدای اولیــه بــا صــدای ضبــط شــده وجــود

داشــت لیکــن پیشــرفتهای حاصلــه ایــن مشــکل را مرتفــع
کــرد و آخریــن امیدهــای برتــری آنالــوگ بــر دیجیتــال را بــرای
همیشــه از میــان بــرد تــا اکنون فنــاوری دیجیتــال بــدون رقیب
بــه موســیقی خدمــت کنــد.

دسترســی آســان بــه اطالعــات ،فراگیــری و ســهولت اســتفاده،

در ارائــه محصــوالت و ورود صــدا هــای جدیــد و جالــب تــر از
همــه افزایــش ســهم تخیــل در موســیقی بــه عنــوان مزایــا و از
حــذف بیــش از حــد مداخلــه نیــروی انســانی ،فاصلــه گرفتــن
از فراینــد تولیــد طبیعــی اصــوات و طبیعــت موســیقی ،دامــن
زدن بــه تفــرق ســلیقه هــا ،ســن پاییــن تولیدکننــدگان ،عــدم
تربیــت کامــل نوازنــدگان و خواننــدگان بــه واســطه اتــکای

بیــش از حــد بــه قــدرت ویرایــش بــه عنــوان معایــب موســیقی

دیجیتــال میشــود اشــاره کــرد .در نهایــت بایــد بگویــم گریــزی
از فنــاوری دیجیتــال در عرصــه موســیقی نیســت و هــر راهی در
آینــده از مســیر دیجیتــال مــی گــذرد پــس فقــط بایــد معایــب را

بــا اعمــال تغییــرات و تصحیحــات بــه مزایــا تبدیــل کــرد.

موســیقی در آثــار تجســمی متحــرک ماننــد موشــن گرافیک،
انیمیشــن و  ...چــه نقشــی میتوانــد داشــته باشــد و اهمیت

ورود ایــن تکنولــوژی بــه عرصــه موســیقی چــه مزایــا و چــه

آن در چیســت ؟

راجــع بــه ایــن موضــوع مــی شــود ســاعتها ســخن گفــت

داشــته باشــد .در روزگار مــا موســیقی مولفــه ای اســت در هــم

معایبــی را بــه دنبــال داشــته اســت؟

شــاید راحــت تــر باشــد بگوییــم کــه چــه نقشــی نمــی توانــد
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تنیــده بــا تصویــر؛ حــال از هــر جنســی کــه میخواهــد باشــد.

مقادیــری تعصــب ولــو انــدک را در ذهــن دســت انــدرکاران

تاثیرگــذاری خــود برســد و یــا حداقــل غیــر متعصبانــه تــر این

قائــل بــه تغییــر فرمــت ،تغییــر کاربــری و آمیختگــی هنرهــای

بــدون موســیقی قطعــا هــر تصویــری نمیتوانــد بــه کمــال
کــه هرگونــه بیــان حقایــق احساســاتی را بــا موســیقی مــی

تــوان چندیــن برابــر تشــدید کــرد .موســیقی ریتــم ،حرکــت،

ســرعت ،شــتاب و احساســاتی ماننــد غــم ،شــادی ،امیــد،
یــاس و همچنیــن جغرافیــا و تاریــخ را بــه راحتــی و بــه شــدت

القــا میکنــد در نتیجــه در مــواردی کــه نــام بردیــد مثل موشــن
گرافیــک و انیمیشــن بــه راحتــی میتــوان بــا موســیقی بــه آثــار

جهتدهــی مفهومــی و حســی داد .از دیگــر مشــخصه هــای
بــارز موســیقی نشــانه گــذاری هــای فرهنگــی و تاریخــی اســت

کــه مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان بــا اهمیــت تریــن ویژگــی هــای
موســیقی نــام بــرد.

ســنتی خصوصــا نســل قدیــم یافــت .برخــی از تفکــرات
جدیــد و قدیــم نیســتند و اعتقــاد دارنــد بایــد موســیقی
ســنتی را بــه همــان شــکل ســنتی بــه کار بــرد .از ســویی
دیگــر هنرمنــدان تولیــد کننــده تصاویــر دیجیتالــی در ذهــن

خــود ناخــودآگاه بــه دنبــال موســیقی جدیدتــر و دیجیتالــی

بــرای اســتفاده مــی گردنــد و شــاید ایــن موجــب مــی شــود
از لحظــه اول درخواســت و یــا مراجعتــی بــه هنرمنــد ســنتی

در ایــن زمینــه نشــود البتــه گفتنیســت برخــی از تصاویــر هــم

واقع ـا ً بــه واســطه مــدرن بــودن و یــا بازتــاب وقایــع روزمــره
شــاید هــم خوانــی کمــی بــا موســیقی ســنتی داشــته باشــد.

بایــد گفــت موســیقی ســنتی ایرانــی نســبت بــه ســایر انــواع
موســیقی از قداســت ،غنــا و عمــق بیشــتری برخــوردار اســت

چــرا اســتفاده از موســیقی ســنتی در آثــار هنرمنــدان کمتــر

و از منظــر هویــت ملــی میهنــی ،ابعــاد تاریخــی و بــه لحــاظ

ندارنــد؟

دنیــا از اهمیــت ویــژه و قابــل توجهــی برخــوردار اســت و

دیــده میشــود و هنرمنــدان میــل زیــادی بــه اســتفاده از آن

شــاخص بودنــش در میــان ژانرهــای مختلــف موســیقی

البتــه بــا ایــن جمله کــه هنرمنــدان میــل زیــادی به اســتفاده

شــاید بــه واســطه ایــن خصلتهــا ،ضرورتــی هــم نداشــته

میتــوان برشــمرد  :اول اینکــه شــاید بتــوان همچنــان رد پــای

نتیجــه بــرای خیلــی از گونــه هــای تصاویــر بایــد از معــادل هــا

از آن ندارنــد موافــق نیســتم ولــی در مجمــوع چنــد علــت را

باشــد بــرای هــر گونــه اســتفاده ای بــه کار گرفتــه شــود در
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و مــا بــه ازاهــای متناســب ماننــد موســیقی دیجیتــال بهــره
گرفــت.

پیشــنهادات شــما برای هنرمنــدان در اســتفاده از موســیقی

بــرای آثــار تجســمی چیســت و اشــتباهات پرتکــرار آنهــا را

چــه میدانیــد؟

اســتفاده مــی کننــد واقفنــد کــه حتم ـا ً بایــد بــرای تقویــت و
تکمیــل فراینــد تاثیرگــذاری حــس موســیقی خــود از ســازهای

آکوســتیک یــا بــه اصطــاح زنــده اســتفاده کننــد .بایــد حــس
و حــال و پنجــه نوازنــده در کار مداخلــه کنــد تــا اثــر معنــا یــا
مفهــوم زنــده تــر و کیفــی تــری پیــدا کنــد.

اســتفاده مفــرط و ناشــیانه از موســیقی دیجیتــال مــی توانــد

صحبت پایانی ...

بــدون درهــم آمیختگــی بــا المــان هــای موســیقی ایــران چــه

مدیــران فرهنگــی وزارت علــوم سپاســگزاری مــی نمایــم ،بــه

یکــی از ایــن اشــتباهات پرتکــرار باشــد .موســیقی دیجیتــال
بــه لحــاظ مفهومــی چــه بــه لحــاظ ســاختاری بــه خــودی خود
هویــت و شــاخصه ای نــدارد .چــه بخواهیــم چــه نخواهیم این
موســیقی در دنیــا بــه مــا نســبت داده نمیشــود و محصولــی

از تکنولــوژی غــرب و یــا خارجــی اســت .آنچــه کــه میتوانــد آن

ی آن از طریــق تلفیــق و
را بــه امضــای مــا درآورد بومیســاز 

در پایــان مجــددا ً از طراحــان ،عوامــل ،دســت انــدرکاران و

خاطــر انجــام چنیــن کار مهمــی کــه الزمســت بــرای ارگانهایی

کــه مســئولیت موســیقی را دارنــد الگــو محســوب شــود.

هجــوم تکنولــوژی بــدون زمینــه ســازی هــای علمــی و

تخصصــی و از همــه مهمتــر فرهنگــی بــه یقیــن هویــت و
اصالتــی را باقــی نخواهــد گذاشــت .ارگانهــای ذیربــط بایــد

تزییــن بــا موســیقی ایرانیســت .جــدا از ایــن بحــث نیــز اساسـا ً

بــه جــای واکنــش هــای صرف ـا ً ســلبی در موســیقی ،آمــوزش

قــرار باشــد تمــام صــدا هــای شــکل دهنــده یــک موســیقی

بــا نشــان دادن راه درســت و ارائــه ی الگــوی صحیــح اســت

موســیقی ســینتی ســایبری خیلــی قابــل تحمــل نیســت .اگــر
 ،غیرطبیعــی و رایانــهای باشــد حــس شــرقی مــا ایرانیهــا

را برنمیتابــد بــه همیــن خاطــر اکثــر کســانی کــه خصوصــا ً

دســت انــدرکاران موســیقی روزنــد و از موســیقی دیجیتــال

بــه کاربــران خصوصــا ً جوانــان را عهــده دار شــوند .فقــط
کــه مــی تــوان انتظــار داشــت جوانــان در مســیر شایســته و
بایســته خالقیــت موســیقی گام بردارنــد و در آینــده گونهای از
موســیقی دیجیتــال بــا هویــت ایرانــی را رقــم بزننــد.
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هیئتانتخاب جشنواره

مسعود سفالیی

سارا صادقینیا

قاسم هاشمی

کارگردانوفیلمساز

نقاشومجسمهساز

كارگردانومدیرجلوههایتصویریسینمایی
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زهرا عرب

فاطمه مبارکی

هدی رفاهی

کارگردانوپژوهشگرانیمیشن

انیماتور و پژوهشگر انیمیشن

نقاشوپژوهشگر تاریخهنرهایتجسمی
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آثار راه یافته

بخشگرافیکدیجیتال(پوستر)

I Exist

علیرضاملکمحمودی
دانشگاهسماشریعتی

chaos

غزالهعرفانی

دانشکدههنرنیشابور
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پیوند

مریمکریمی

پژمردههایپنجرهنشین

رامینایمانی

دانشگاه هنر تهران

دانشگاهدامغان

نمایش زخمباز

جشنواره ملی موالنا

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاهدامغان

مهدی امیریان

احسانیوسفی
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فرش ایران

بیست سالگی امین

طاووسفرشهایجهان

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاه هنر تهران

علیکوچولو

صلح

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

ا مین آقایی

ا مین آقایی

منیر غفوری

ادریس جمالی
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روح طبیعت

دهمینجشنوارهامید

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاهدامغان

نشست کند و کاوی

مراسمروزدانشجو

علی زورمند

در تاریخ هنر نوگرای ایران

حامد بقال بهتاش

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

رامینایمانی

دانشگاههنراسالمیتبریز

حامد بقال بهتاش

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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مدیریت پسماند

کرونا و ما

دانشگاهالزهرا

دانشگاه هنر اصفهان

کارگاهپوستر

وال

پریا امیری

ادریس جمالی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

مهدی امیریان

پیمان محمد مرادی
دانشگاه یزد
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هواپیمایPS752

بازار فرش

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه صنایع دستی تبریز

امید و تحول

جهانیعاریازخشونت

دانشگاه آزاد اسالمی

موسسه نبی اکرم (ص) تبریز

مهدی امیریان

علی زورمند

قادر اصغری

فاطمه محمد قاسمی
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آسیبهای اجتماعی

رزاق  -برنج

دانشکده فنی سمیه نجف آباد

دانشگاهدامغان

رزاق  -انار

خشونت خانگی

نرگس دالورنژاد

نجیبه رحمانی

دانشگاهدامغان

سارا صادقی نیا

فائزه آقابابایی

دانشکده فنی سمیه نجف آباد
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پیشگیریبهتریندرمان

بدونعنوان

دانشگاهشاهد

دانشگاه هنر تهران

فرشاد عیسی پور

میترا محمدی

من هم ماسک میزنم

کرونا

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاهالزهرا

ادریس جمالی

فریماه فاطمی
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ضد عفونی

احسان محمودی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

سیارهکرونا

احسان محمودی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاکتیککرونا

فرناز نصیری پور

فنی حرفه ای کرمانشاه
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آثار راه یافته

بخشدستکاریدیجیتالدرعکس

درون

منیرغفوری

دانشگاه هنر تهران

فریاد

مریمفاطمی

دانشگاه هنر تهران
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هایکو

آرزو محمدی

مسخ

محمدعلی ناصری

دانشگاه فنی حرفه ای شریعتی

دانشگاه پیام نور لواسانات

DAWN - CHORUS

سکون

دانشگاه سوره

دانشگاه فنی حرفهای کرج

علیرضا نکومنظرتک

محبوبهصادقیان
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مرموز

محمدعلی ناصری

حقیقت درون

رامین آذرپور

دانشگاه پیام نور لواسانات

دانشگاه آزاد اسالمی ایلخچی

توکل

آب بر فرم

مریمکریمی

دانشگاه هنر تهران

نگینکامران

دانشگاه هنر تهران
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تخت جمشید

پارک

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه هنر تبریز

برچرخسایدسرش

مسجد شیخ لطف هللا

دانشگاه هنر و معماری پارس

دانشگاه آزاد نجف آباد

یاسمنروشنی

الهه آشوری

هادیمالنجانی

یاسمنروشنی
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بدونعنوان
رضا رفیعی راد

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

انسان2020

هادیمالنجانی

دانشگاه هنر تبریز

آمرزش

علی زورمند

دانشگاه آزاد اسالمی
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آثار راه یافته

بخشنقاشیدیجیتال

دشمندرهواست

آتش نشان

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاهسپهراصفهان

رضا رفیعی راد

آیت نادری
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بدون عنوان

نوشدارو

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه آزاد خوراسگان

طبیعت بی جان

گاومیش خوزستان

دانشگاه سوره

دانشگاه فرهنگ و هنر

رضا پورزرین

الناز ازنادزاده

سعیده یحیایی خوندابی

سیده نرگس موسوی
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Enchanted Forest

In the Depths of Sleep

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهالزهرا

الههحسینی

کتاب خاطرات

نادیا دیباج

محیطبانمحیطبانان

رفتن به ناکجا آباد خیال

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دانشگاهالزهرا

فرهودفرمند

زهرادامغانیان
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پرتره  -فرخ نیا

سیده نرگس موسوی

پیرمرد

راضیهمحمدی

دانشگاه فرهنگ و هنر

دانشگاه سوره تهران

رویا

هماهنگی ِمشها

رویا کریمی

دانشگاهفنیحرفهایالزهرا

امین احمد زاده
دانشگاهتهران
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سرزمیناژدها

Buzzy Breakfast

دانشگاه سوره

دانشگاه هنر اصفهان

عاشیقلر

سماک

حسین زارعی

علیمعصومی

حسینعلینقیان

ابراهیمفرمانی

دانشگاه صدا و سیما

دانشگاه سروش

امامحقوهدایت

بیسکوئیت گرجی

دانشگاهفرهنگیان

دانشگاه هنر تهران

مهدیجهانبخش

فهیمه صادقی دارمیان
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گوریلپشمالو

زنگ زده

دانشگاهفنیحرفهایشریعتی

دانشگاهفنیحرفهایالزهرا

Thrown in the ocean

گذر

دانشگاهشریعتی

دانشگاهالزهرا

بدون عنوان

بدون عنوان

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاه علم و فرهنگ

شقایقصفائی

تینا بنایی

رضا رفیعی راد

رویا کریمی

زهرا دامغانیان

نرگسهوشمند
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آثار راه یافته

بخش انیمیشن

مسافر

مهردختخرمیپور

دانشگاهسوره

زرتاجنامه

ریحانهمستوفیان

دانشگاهسوره
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چرخه

هانیهحاجیبابا

دانشگاهبوعلیسینا

پژواک

برزانرستمی

دانشگاه هنرتهران

ماال

ریحانهاقبالی

دانشگاههنرتهران

بگذار

رویاهایتبهپروازدرآیند
حسنپرهیزکار

شرکتدانشبنیانفضازمانقشم
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ماه نقرهای

فاطمهمحیسن

Little warrior
الناز ازنادزاده

دانشگاهدامغان

دانشگاهسوره

جعبه

تو در تو

آاللهتوپچیپور

دانشگاههنرتهران

محمد زرقی

دانشگاهنیشابور

175
بخش هشتم  :آثار راهیافته

متولد 58

سیدمهدیمصطفوی

Noise

مهدیبرقزدگان

موسسهآموزشعالیدانشوران

دانشگاهآزادهمدان

کاکایی

میخ

زهرامالیری

دانشگاهسوره

سیدعمادکریمیفرد
دانشگاهصداوسیما
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سل

ریحانهمرادی

فکر میکنم پس هستم
الههحسینی

دانشگاهدامغان

دانشگاهتربیتمدرس

عید قربان

شکست ناپذیر

دانشگاهسپهر اصفهان

دانشگاهآزاداسالمی

آیت نادری

مرضیهچوپان
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یلدا مبارک

مرضیهچوپان

خلیج فارس
امینزیلویی

دانشگاهآزاداسالمی

دانشگاهدامغان

گاردن

تیزر تبلیغاتی ایران کالچ

امیرحسینریاحی

دانشگاه سپهراصفهان

شقایقصفائی

دانشگاهفنیحرفهایدکترشریعتی
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روز ملی صادرات

تبلیغ اپلیکیشن دیوار

دانشگاهصداوسیما

دانشگاهتهران

جوانمرد

قفس

علیمعصومی

حسینعلیرضایی

وزارتفرهنگوارشاداسالمی

زهرا سادات میری

علیآبگون

موسسهغیرانتفاعیهنرشیراز
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گربه ماهی

ریحانهاقبالی

خوالنه وه

هژیراسعدی

دانشگاههنرتهران

دانشگاهسورهتهران

باالنس

نجات محیط زیست

برزانرستمی

دانشگاه هنرتهران

حسنپرهیزکار

شرکتدانشبنیانفضازمانقشم

180
بخش هشتم  :آثار راهیافته

امید

نرگسصفری

مقاومت

سیدمهدیمصطفوی

دانشگاه نبی اکرم (ص)

موسسهآموزشعالیدانشوران

هدف من

Show off

محمدحسینعبدیزاده

علمیکاربردیالماسهنر

مهدی برق زادگان

دانشگاهآزادهمدان
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Creative mind

کالف

دانشگاهآزادهمدان

دانشگاهسوره

چرخه

کودکی فراموش شده

مهدی برق زادگان

میالدجعفریسیسی

دانشگاه تربیتمدرس

ملیحهغالمزاده

زهرا سادات میری

دانشگاهتهران
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پس از کرونا

کرونا

دانشگاهدامغان

دانشگاهکاشان

کیارشکسبی

مسعودشریفی
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آثار راه یافته

بخشفیلمکوتاهواجدجلوهویژهدیجیتال

کانیبال

مهتابفرهادی

دانشگاه سپهراصفهان

A Dance in

Somewhere Out
ارشیانیکجویان

دانشگاهتهران
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نفس

Shutting Down

سیامندحسنپور

سیدیوسفقریشی

غرقاب

زوزه

دانشگاهدامغان

مسلم آقا کوچک زاده

دانشکدههنرومعماری

دانشگاهدامغان

پارسا بزرگانی

دانشگاهسوره
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راه بهشت

غالمرضا تروان

وارونگی

امیرحسینریاحی

دانشگاه علمیکاربردی

دانشگاهسپهراصفهان

شهر بی عشق

میرا

فاطمهصداقتپور

دانشگاه دامغان

امیرحسینریاحی

دانشگاهسپهراصفهان
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آثار راه یافته

بخش ویدئو آرت

واداشت

مهدیگلناری

دانشگاههنرتهران

شمع و پروانه
علیرضا اسکندر

دانشگاههنرومعماری
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تقال

فروغ امید

حمیدقاسمیپیربلوطی

حمیدقاسمیپیربلوطی

انسان

شهیدسیدمرتضیآوینی

دانشگاه هنراصفهان

ابوالفضلعسکری

دانشگاه فردوسی

دانشگاه هنراصفهان

نیلوفر شفیعی

دانشگاهشاهد تهران
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The Rape

I forbid you to see me

دانشگاههنراسالمیتبریز

دانشگاه فنی حرفه ای کرج

کودک درون

مهاجرت

دانشگاهبورنموثانگلستان

دانشگاههنرشیراز

آوا طباطبایی

آرزو رمضانی

پرنیاندنیاری

عاطفهخاص
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اعماق

محمدزرقی

دانشگاهنیشابور

بی ما

غزالهمغانکی

دانشگاهتهران

آنتراکت

حمید بهجت

موسسهآموزشعالیآفاق
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آثار راه یافته

بخش موشن گرافیک

موشن پوستر

کرونا

عمرانعبداللهی

دانشگاهسیتیسنتر اصفهان

فیلم درخشش

ابدی یک ذهن پاک

پریا امیری

دانشگاهالزهرا

191
بخش هشتم  :آثار راهیافته

معرفی
محصوالتمیکروتیک

گاهی گمان نمیکنی

محمدحسینعبدیزاده

آیت نادری

کرونا را شکست میدهیم

غرق شدن

دانشگاه دامغان

دانشکدههنرشوشتر

دانشگاهالماسهنر

رسولخلیلیدشتکی

دانشگاهسپهر اصفهان

محمدمهرابی
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آلبوم موسیقی به

آلبوم موسیقی به

موازات بی نهایت 1

موازات بی نهایت 2

دانشگاه علوموتحقیقات

دانشگاه علوموتحقیقات

وفاقیصرینیا

وفاقیصرینیا

تبریک 1400

با رویكرد نگاهی به

سال كرونایی كه گذشت

هویت بصری

دانشگاههنراصفهان

دانشگاههنرنیشابور

مهدیامیریان

غزالهعرفانی
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زیبا شهر

غزالهعرفانی

Vision law
علی آزاد

دانشگاههنرنیشابور

دانشگاهسیتیسنتر اصفهان

مغز فراکتالی

لوگو موشن گوگل

دانشگاه هنرتهران

دانشگاههنرنیشابور

سرشار درستی

غزالهعرفانی
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رابطه نقدینگی و تورم

از شما چه پنهان

دانشگاه پیام نور سمنان

دانشگاه هنر اصفهان

اپ همدلی

کنترل پنل

فاطمهجوادیپور

مهدیباقریکنی

دانشگاهتهران

زهرا کیانی

زهرا کیانی

دانشگاه هنر اصفهان
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تبلیغات کمیته امداد

خانه ای بر خط

دانشگاهصداوسیما

دانشگاههنراسالمیتبریز

علیمعصومی

نازنینعلیفرشبافاکبری

معرفی گروه

شرکت کسرا

انیمیشن دانشگاه هنر

دانشگاهسیتیسنتر اصفهان

دانشگاهنرتهران

علی آزاد

ریحانهاقبالی
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دیجیتال مارکتینگ

عید نوروز

دانشگاههنرتهران

دانشگاهسپهر اصفهان

خطر در کمین است

اهدای عضو

دانشگاه دامغان

دانشگاهسیتیسنتر اصفهان

مصطفیتاجیک

رسولخلیلیدشتکی

آیت نادری

علی آزاد
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نمایشگاه

نمایشگاه

رامینایمانی

رامینایمانی

پرستار 1

پرستار 2

دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

تمدید

معرفی

جشنواره هکاتم

نشریه رستاک

دانشگاه دامغان

دانشگاهفرهنگیاناصفهان

رامینایمانی

مشکاتنادری
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روز اپ

پوریاکرمانینژاد

دانشگاههنراسالمیتبریز

حمایت از کاالی ایرانی

علیمعصومی

دانشگاه صدا و سیما
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آثار راه یافته

بخشبازیدیجیتال

ویلکا

میالدجعفریسیسی

آتشبار

میالدجعفریسیسی

شکست کرونا
علیرضا قدرتی

دانشگاهتربیتمدرس

دانشگاهتربیتمدرس

دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

ُلران :ماجراجویی در رویا

تیزران

توطئه شوم

دانشگاهفردوسیمشهد

دانشگاههنراسالمیتبریز

احمدعرفانیجهانبخش

سیدوحیدمصطفوی

سهیلپورمختاری
دانشگاهپیامنور

Fatherhood

شرکت بازی ساز باش
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آثار راه یافته

بخش طراحی وب

بیلبورد

علی ابراهیمی

شبکه اجتماعی هنر
محمودرضا دلفیه

دانشگاه پیام نور صفاشهر

دانشگاهگیالن

کتابینو

ایرانکران

مریم کریمی

دانشگاههنرتهران

منیر غفوری

دانشگاههنرتهران

پیش به سوی سالمتی
علیرحمتپور

دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی
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گزارش مراسم اختتامیه
آییــن اختتامیه ســومین جشــنواره ملی هنرهــای دیجیتال

آثــار توســط هیــات انتخــاب مــورد گزینــش قــرار گرفــت

نیمــه حضــوری در ســالن همایــش شــهدای جهــاد علمــی

آییــن اختتامیــه گفــت :جمــعآوری آثــار برگزیــده در ۵

ســاعت  ۱۰صبــح یکشــنبه  ۱۰مردادمــاه ۱۴۰۰بــه صــورت
برگــزار شــد .ایــن مراســم بــه صــورت زنــده از طریق ســایت و

اینســتاگرام جشــنواره نیــز بــرای عالقــه منــدان پخش شــد.

و توســط  ۶گــروه از داوران نقــد شــد .دبیــر جشــنواره در
بخــش دســتکار دیجیتــال در عکــس ،گرافیــک دیجیتــال،
طراحیهــای تصویــر فراکتــال ،نقاشــی دو بعــدی و

ســه بعــدی ،هــوش مصنوعــی و هنرهــای دیجیتــال

در ابتــدای جلســه دکتــر علیرضــا رزازی فــر دبیــر

بینارشــتهای انجــام شــد.

تقســیمبندی جدیــد ،جمــعآوری آثــار برگزیــده ،در ۵

میزگردهــا و ســخنرانی هــا تمرکــز اصلــی بــر روی رشــته

عنــوان رشــتههای بخــش مســابقه رقابتــی اعــام شــد

هنــری و علمــی کشــور بــود انجــام داد.

ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال گفــت :طبــق
بخــش و  ۱۷رشــته انجــام و  ۱۱رشــته از میــان رشــتهها بــه

کــه در هــر  ۱۱رشــته آثــار مهمــی بــه جشــنواره ارســال و ایــن

دکتــر رزازی فــر افــزود :جشــنواره ســوم در قســمت

هــای جدیــد و بخشــی کــه نیــاز بــه طــرح آنهــا در جامعــه
وی ادامــه داد :در کنــار مباحــث هنــری جشــنواره در دو
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بخــش ویــژه بــه طــرح مباحــث مهــم کشــور اقــدام کــرد

طراحــی وب و  ۱۴اثــر ویدیــو آرت میباشــد.

اجتماعــی کــه مــا از آن بــه بالندگــی اجتماعــی یــاد مــی

رقابتــی جشــنواره در نظــر گرفتــه شــده هیــات انتخــاب

بخــش اول بــا موضــوع و هــدف پیشــگیری از آســیب هــای

کنیــم و بخــش دوم کــه از آن بــا عنــوان ســامت در دوران

وی اظهــار داشــت :در بیــن بخشهــای کــه بــرای قســمت

دو بخــش طــرح هــای تصویــری فراکتــال و طــرح هــای

کرونــا و پــس از کرونــا یــاد مــی کنیــم کــه بــا پیشــنهاد

نمایشــی دیجیتــال هیــچ اثــری بــرای ورود بــه جشــنواره

مســابقه جشــنواره افــزوده شــد.

مشــکالت مالــی و شــرایط بحرانــی کرونــا بــه روشــنی راه

شــبکه ســامت ســیمای جمهــوری اســامی بــه بخشهــای

شایســته نبــود .در نهایــت ایــن جشــنواره بــا تمــام

دکتــر رزازیفــر اظهــار داشــت :از میــان مجمــوع آثار ارســال

خــود را یافــت و ایــن امــر بیشــتر از هــر چیز مرهــون جامعه

و پــس از داوری ابتدایــی  ۱۸۴اثــر توســط هیــات انتخــاب

دانشــگاه هــای کشــور یعنــی دانشــگاه دامغــان بــود.

شــده بــه دبیرخانــه  ۵۱۳اثــر واجــد شــرایط شــناخته شــد
جشــنواره بــرای حضــور در بخــش رقابتــی پذیرفتــه شــد که
ایــن آثــار شــامل  ۱۷اثــر دســتکاری دیجیتــال در عکــس،
 ۳۲اثــر گرافیــک ۲۶ ،اثــر نقاشــی دیجیتــال ۳۳ ،اثــر
موشــن گرافیــک ۴۰ ،اثــر انیمیشــن ۱۱۰ ،اثــر فیلــم کوتــاه

واجــد جلــوه هــای ویــژه دیجیتــال ۷ ،اثــر بــازی  ۵،اثــر

دانشــگاهی گــرد آمــده در حــول یکــی از مســتعدترین
در ادامــه دکتــر غفــاری معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم بــا بیــان اینکــه اســتفاده از زبــان هنــر و جلوههــای

هنــری بــه ویــژه در قالــب هنرهــای دیجیتــال فرصتهــای
بیشــماری را بــرای پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی
فراهــم میکنــد ،اظهــار داشــت :اســتفاده از زبــان هنــر،
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امــری اســت کــه همفکــری و فعالیتهــای چندرشــتهای

در نسـلهای جدیــد و در جمعیــت جــوان نمایــی بیشــتری

پــی داشــته و نیــز پیونــد و همگرایــی بــا سیاســتگزاران

تســخیر بیشــتر آن در زندگــی روزمــره جوانــان ،شــهود

و بینارشــتهای را در نــزد عالمــان رشــتههای مختلــف در
و مدیــران اجرایــی بــرای نیــل بــه سیاســت و برنامههــای

کارســاز و مؤثــر را موجــب میشــود.

دارد و ابژههــای مربــوط بــه آن ،بــه دلیــل نفــوذ و قــدرت

بیشــتری دارنــد .بــه طــوری کــه زندگــی روزمره نســل جدید
را متفــاوت از نســلهای قبــل ســاخته اســت .عــاوه بــر

وی افــزود :شــیوهها و ســاز و کارهــای نویــن مبتنــی بــر

ایــن فراینــد ادغــام انــواع رســانهها و فناوریهــای نویــن

مبتنــی بــر رســانههای جدیــد و اســتفاده از فضــای مجــازی

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ادامــه داد:

دســتاوردهای حاصــل از فناوریهــای دیجیتــال کــه

و رســانه دیجیتــال اســت ،بیگمــان فرصتهــای تــازهای
را در عرصههــای مختلــف در اختیــار کنشــگران اجتماعــی

و مخاطبــان خــود قــرار میدهــد .تــا جایــی کــه عنــوان

میشــود رســانههای اجتماعــی نویــن نــه تنهــا جهــان
اجتماعــی کنشــگران اجتماعــی را نشــان میدهنــد؛ بلکــه

بیــش از پیــش جهــان اجتماعــی آنهــا را تعریــف میکننــد.

دکتــر غفــاری همچنیــن اظهــار داشــت :ایــن حضــور و اثــر

ـش روی مخاطبــان قــرار داده اســت.
جهــان تــازهای را پیـ ِ

فنــاوری دیجیتــال رفتــار و کنــش را ســویههای تــازهای
میبخشــد و مســتلزم هنجارهــای جدیــدی اســت و بــرای
عرصههــای اثرگــذار ظرفیتهــای تــازهای را خلــق و

قــدرت جدیــدی را موجــب مــی شــود.

دکتــر غفــاری خاطرنشــان کــرد :هنرهــای دیجیتــال ،یکــی

از قلمروهــای مهــم عرصــه هنــر بــوده و بــر ایــن مبنــا اســت
کــه هنــر دیجیتــال بــه رغــم عمــر کــم آن بــه ســرعت فراگیــر
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و نــگاه عالمــان و سیاســتگزاران حــوزه هــای اجتماعــی و

وی افــزود :ســهم خــرده فرهنگهــا و شــکلگیری

وی افــزود :در شــاخه علمــی آســیبهای اجتماعــی شــاهد

دیجیتــال را هــم نمیتــوان از نظــر دور داشــت ودر مجمــوع

ســازههای کانونــی آنهــا میتــوان داللتهــا الزم را در بــاب

در موضــوع پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی و هنرهــای

فرهنگــی را معطــوف خــود ســاخته اســت.

دیدگاههــای متنوعــی هســتیم کــه بــا توجــه بــه متغیرهــا و

ســهم هنرهــای دیجیتــال در پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعــی ارائــه داد .فرصتســتانی و فرصتدهــی دو

روی یــک ســکه در تعییــن نــوع کنشهــای کنشــگران

هســتند کــه از ایــن حیــث هنرهــای دیجیتــال بــا توجــه
بــه مخاطبهــای بــه نســبت گســتردهای کــه میتواننــد

داشــته باشــند اثرگــذار هســتند .ســازه کانونــی دیگــر،
میــزان و تراکــم تعامــات و پیوســتگیهای اجتماعی اســت
کــه از ایــن جهــت هــم فناوریهــای نویــن ارتباطــی فرصــت
و ظرفیتهایــی کــه فراهــم میکننــد بســیار محــل اعتنــا و

تحلیــل مــی توانــد باشــد.

ابژههــای برآمــده از حضــور و اســتفاده از فضــای مجــازی و

هــر کــدام از مــوارد مطــرح شــده مســتعد بحــث و تحلیــل

دیجیتــال هســتند.

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در پایــان گفــت:

خوشــبختانه در ســه ســال اخیــر در معاونــت فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت بــا حمایــت ســازمان امــور اجتماعــی

وزارت کشــور بــه مثابــه یــک دســتگاه سیاســتی و اجرایــی
و همراهــی دانشــگاههایی کــه در حــوزه هنــر و رســانه

دانــش و فعالیتهــای علمــی درخــور توجهــی دارنــد

ســه دوره جشــنواره هنــر دیجیتــال برگــزار شــد کــه عرصــه

تــازه ای را پیــش روی سیاســتگزاران اجتماعــی و فرهنگــی

بــرای اســتفاده از زبــان و امــکان هنرهــای دیجیتــال در
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پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی قــرار داده و نیــز بــه

مبانــی الزم را فراهــم کنــد تــا زمینههــای توســعه آکادمیــک

در حــوزه هنرهــای دیجیتــال کمــک کــرده اســت.

وی در ادامــه گفــت :دومیــن مزیــت آن صرفــه اقتصــادی

تقویــت دانــش و پژوهــش و بــاز شــدن پنجرههــای تــازه

ایــن رشــته فراهــم شــود.

در ادامــه محمــد هــادی عســگری مدیــرکل پشــتیبانی امور

آن اســت زیــرا عمدتـا ً قالبهــای کالســیک پرهزینــه هســتند

نــگاه وزارت علــوم معطــوف بــه رســالت دانشــگاهها در

پیامهــای کثیــری بــه شــهروندان ارســال کنیــم و مشــکل

فرهنگــی معاونت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم گفت:
حــل مشــکالت جامعــه و اســتفاده از نخبــگان بــرای ایجــاد

نظــم اجتماعــی اســت.

و در دســترس بــودن هنــر دیجیتــال کمــک مــی کنــد

کوویــد  ۱۹نشــان داد کــه هنرهــای دیجیتــال چقــدر
میتوانــد بــه تقویــت مبانــی اخالقــی و ایجــاد نظــم و

محمــد هــادی عســگری افــزود :ضــرورت گفتمانســازی

رســیدن بــه بالندگــی اجتماعــی کمــک کنــد .در حقیقــت

شــهروندان از راه آگاهیبخشــی تضمیــن کنــد و در حالــی

نــگاه مــا بــه ایــن رشــته از محورهایــی اســت کــه میتوانــد

هنرهــای دیجیتــال بــه گونــهای کــه کیفیــت زندگــی
کــه هــر روز بــه ویژگیهــای دنیــای دیجیتــال افــزوده

میشــود باعــث گرهخوردگــی هنــر و فنــاوری میشــود.

مهنــدس عســکری افــزود :هنــر دیجیتــال عرصه نــوآوری و
خالقیــت اســت و ضــرورت دارد در ایــن دو دهــه دانشــگاه

ایــن هنــر ابــزار کاملــی بــوده و ظرفیــت فراوانــی دارد و
بیشــترین تاثیرگــذاری را داشــته باشــد.

در پایــان مراســم برگزیــدگان بخشهــای مختلــف

جشــنواره شــناخته شــده و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.
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داوران بخش فیلم های کوتاه واجد جلوه های بصری و ویدئو آرت

دکتر امیرحسن ندایی

دکتر محمد شهبا

دکترامیررضامعتمدی

استادیار رشته سینما و انیمیشن دانشکده هنر

استاد تمام رشته سینما دانشکده سینما تئاتر

رئیس انجمن جلوه های بصری سینمای ایران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه هنر تهران

طراح جلوه های بصری
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داوران بخش انیمیشن و موشن گرافیک

دکتر محمدعلی صفورا

دکتر کیارش زندی

دکتر فاطمه حسینی شکیب

مدیر گروه سینما و انیمیشن دانشکده هنر

مدیر گروه انیمیشن دانشکده هنر

استادیار رشته انیمیشن دانشکده سینما تئاتر

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه سوره

دانشگاه هنر تهران
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داوران بخش پوستر ،نقاشی دیجیتال ودستکاری دیجیتال در عکس

دکتر مریم کهوند

دکتر آزاده بهمنی پور

دکتر فرناز معصوم زاده

مدیر گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی

استادیار رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال

مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده

دانشگاه هنر تهران

دانشکده هنر دانشگاه دامغان

هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
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داوران بخش طراحی وب و بازی دیجیتال

دکتر علی محدث

دکتر یونس سخاوت

دکتر احمد سفالیی

دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

مدیر دانشکده چند رسانهای

رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاه صدا وسیما
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داوران بخش ویژه (سالمت در دوران کرونا و پساکرونا)

مسعود سفالیی
مدیر گروه سینما

دانشگاه هنر تهران

دکتر سارا صادقینیا

دکترمحمدمهدیقاسمی

مدیرگروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

مدیر شبکه سالمت

دانشکده هنر دانشگاه دامغان

سیمای جمهوری اسالمی
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داوران بخش ویژه (بالندگی اجتماعی و هنرهای دیجیتال)

دکتر زینب خسروی

دکتر میترا علویطلب

دکتر اعظم راودراد

استادیار دانشکده هنر

مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر

استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاهدامغان

دانشگاهدامغان

دانشگاهتهران
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نتایج نهایی:
بخش دستکاری دیجیتال در عکس
برگزیده  :محمدعلی ناصری برای اثر مرموز

شایستهی تقدیر :مریم فاطمی برای اثر فریاد
نامزدهای نهایی:

 یاسمن روشنی برای اثر تخت جمشید -مریم فاطمی برای اثر فریاد

 -محبوبه صادقیان برای اثر ”سکون

 -علیرضا نکومنظر تک برای اثر Dawn-chorus

-هادی مالنجانی برای اثر پارک

تندیس جشنواره

 -محمدعلی ناصری برای اثر مرموز

 -نگین کامران برای اثر بدون عنوان
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بخش گرافیک دیجیتال (پوستر)

بخش نقاشی دیجیتال

برگزیده  :فاطمه صباغ گل و مهدی امیریان برای اثر

برگزیده  :تینا بنایی برای اثر Throw in the ocean

شایستهی تقدیر :مهدی امیریان برای اثر کرونا و ما

نامزدهای نهایی:

 -رامین ایمانی برای اثر نمایش پژمردههای پنجره نشین

 -راضیه محمدی برای اثر پیرمرد

 -فاطمه صباغ گل و مهدی امیریان برای اثر

 -امین احمدزاده برای اثر هماهنگی ِمشها

 -حامد بقال بهتاش برای اثر نشست کندکاوی در تاریخ

 -علی معصومی برای اثر عاشیقلر

 -امین آقایی برای اثر علی کوچولو

بخش موشن گرافیک

هواپیمای ps752
نامزدهای نهایی:

 مهدی امیریان برای اثر کرونا و ماهواپیمای ps752

هنر نوگرای ایران” از دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 -مریم کریمی برای اثر پیوند از دانشگاه هنر تهران

 -مهدی امیریان برای اثر نمایش زخم باز

شایستهی تقدیر :ابراهیم فرمانی برای اثر سماک
 -تینا بنایی برای اثر Thrown in the ocean

 -زهرا دامغانیان برای اثر رفتن به ناکجا آباد خیال

 -ابرهیم فرمانی برای اثر سماک

برگزیده  :علی آزاد برای اثر شرکت کسرا

شایستهی تقدیر :رامین ایمانی برای اثر نمایشگاه پرستار2
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نامزدهای نهایی:

 -رامین ایمانی برای اثر نمایشگاه پرستار۲

 -پارسا بزرگانی برای اثر زوزه

 -امیرحسین ریاحی برای اثر میرا

 -وفا قیصرینیا برای اثر آلبوم موسیقی به موازات بینهایت1

 -مهتاب فرهادی برای اثر کانیبال

 -فاطمه جوادیپور برای اثر رابطه بین نقدینگی و تورم

بخش انیمیشن

وفاقیصرینیابرایاثر آلبومموسیقیبهموازاتبینهایت2 -علی آزاد برای اثر شرکت کسرا

 -غزاله عرفانی برای اثر زیباشهر

برگزیده  :زهرا مالیری برای اثر کاکایی

شایستهی تقدیر :مهردخت خرمیپور برای اثر مسافر
دیپلم افتخار  :هژیر اسعدی برای اثر خوالنهوه

بخش فیلمهای واجد جلوههای ویژه

نامزدهای نهایی:

شایستهی تقدیر :پارسا بزرگانی برای اثر زوزه

 -ریحانه مستوفیان برای اثر زرتاجنامه

 -امیرحسین ریاحی برای اثر وارونگی

 -هژیر اسعدی برای اثر خوالنه وه

برگزیده  :مهتاب فرهادی برای اثر کانیبال
نامزدهای نهایی:

 -فاطمه صداقت پور برای اثر شهر بی عشق

 امیرحسین ریاحی برای اثر گاردن -مهدی برق زدگان برای اثر نویز

 -سید عماد کریمیفرد برای اثر میخ
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 -زهرا مالیری برای اثر کاکایی

 -برزان رستمی برای اثر پژواک

 -مهردخت خرمیپور برای اثر مسافر

 -فاطمه محیسن برای اثر ماه نقره ای

 -احمد عرفانی جهانبخش برای اثر

ُلران :ماجراجویی در رویا

 -میالد جعفری سیسی برای اثر ویلکا

 -میالد جعفری سیسی برای اثر آتشبار

 -الناز ازنادزاده برای اثر جنگجوی کوچک

 -شرکت بازی ساز باش برای اثر Fatherhood

 -ریحانه مرادی برای اثر سل

بخش ویدیو آرت

 -ریحانه اقبالی برای اثر ماال

 -محمد زرقی برای اثر پیکسلیشن

بخش بازی های کامپیوتری

برگزیده  :میالد جعفری سیسی برای اثر ویلکا

برگزیده  :پرنیان دنیاری برای اثر I Forbid You To See Me

شایستهی تقدیر :آرزو رمضانی برای اثر کودک درون
نامزدهای نهایی:

 -آرزو رمضانی برای اثر کودک درون

شایستهی تقدیر :سید وحید مصطفوی برای اثر تیزران

 -عاطفه خاص برای اثر مهاجرت

 -سیدوحید مصطفوی برای اثر تیزران

 -آوا طباطبایی برای اثر The rape

نامزدهای نهایی:

 -پرنیان دنیاری برای اثر i forbid you to see me
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بخش ویژه (کرونا)

برگزیده  :مسعود شریفی برای اثر انیمیشن کرونا

شایستهی تقدیر :ادریس جمالی برای اثر من هم
ماسک میزنم

 فرشاد عیسی پور برای اثر پوستر پیشگیری بهترین درمان -فرناز نصیری پور برای اثر پوستر تاکتیک کرونا

بخش ویژه (اجتماعی)

دیپلم افتخار  :فریماه فاطمی برای اثر پوستر کرونا

برگزیده  :هژیر اسعدی برای اثر خوالنهوه

-مصطفیتاجیكبرایاثر موشنگرافیکدیجیتالماركتینگ

نامزدهای نهایی:

 -ادریس جمالی برای اثر پوستر من هم ماسک میزنم

 -ملیحه غالمزاده برای اثر انیمیشن کالف

نامزدهای نهایی:

 -فریماه فاطمی برای اثر پوستر کرونا

 مهدی امیریان برای اثر موشن گرافیک تبریک1400با رویکرد نگاهی به سال کرونایی ای که گذشت

 -مسعود شریفی برای اثر انیمیشن کرونا

 -رضا رفیعی راد برای اثر نقاشی دیجیتال دشمن در هواست

 -میترا محمدی برای اثر بدون عنوان

شایستهی تقدیر :ملیحه غالمزاده برای اثر کالف
 -مهدی برق زدگان برای اثر انیمیشن creative mind

 نجیبه رحمانی -سارا صادقینیا برای اثر پوستر رزاق (برنج) -هژیر اسعدی برای اثر خوالنهوه

 -نرگس دالورنژاد برای اثر پوستر آسیب های اجتماعی

 -سیدمهدی مصطفوی برای اثر انیمیشن مقاومت

 -میالد جعفری سیسی برای اثر انیمیشن چرخه
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