
 هنر گرافيك از كجا آغاز شد و امروز در چه وضعي 
قرار دارد؟

گرافيك پيش از آن كه در خدمت رسانه باشد، درخدمت 
نقاشان و تصويرسازان بود، آن هم به صورت حكاكي روي چوب 
و فلز و تكثير يا نمونه برداري از طرح هاي هنرمندان. اين شيوه  
 Graphic« هنوز هم كاربرد دارد و توليداتي از اين قبيل را
Art« مي گويند. ريشه لغوي گرافيك منشأ يوناني دارد و از 
واژه»گرافيتي« به معناي»خراش دادن« گرفته شده است 
چون هنرمنداني براي نمونه برداري ازطرح هايشان ابتدا طرح 
را روي چوب خراشيده يا حكاكي مي كردند، بنابراين واژه 
گرافيك را روي پردازش چاپ محدود طرح هايشان گذاشتند. 
اين شيوه تكثير، كم كم در خدمت چاپ و تكثير قوانين دولتي 
و كليسايي قرار گرفت و كارگاه هايي براي اين امر، جدا از آتليه 
هنرمندان به وجود آمد كه نسخه هاي چاپ هاي سنگي اين 
شيوه تكثير، هنوز هم در موزه ها و مجموعه ها وجود دارد. 
البته اين كارگاه ها بيش تر در فرانسه و انگليس و به طور كلي 
در قاره اروپا بر پا شدند. مردم به اعالميه ها و اطالعيه ها عادت 
كردند تا در عصر صنعت يا انقالب صنعتي اروپا و همزمان با 
اختراع ماشين هاي چاپ و ضرورتا بزرگ شدن و پرجمعيت 
شدن شهرها و طبيعتا نياز به اطالع رساني به صورت اعم در 
جوامع، كم كم گرافيك به صورت يك رسانه به خدمت گرفته 
شد. امروز هنر گرافيك با تحوالت بسياري در طول يكصد 
سال اخير، شكل گرفت كه نه تنها از طريق چاپ، بلكه از 
ابزار و رسانه هاي مختلف امروزي نياز جوامع را برآورده كرده 
و آكادمي هاي بي شماري در تمام دنيا به آموزش اين هنر 
رسانه اي مي پردازند و امروزه جدا از عملكرد توليدات گرافيك، 
اين هنر به عنوان يك هنر قرن بيستمي، بخشي از فرهنگ و 

تمدن انسان ها را شكل مي دهد. 
 آغاز گرافيك در ايران به چه دوره اي برمي گردد و 

امروز در عرصه بين المللي چه جايگاهي دارد؟
گرافيك مي تواند يك صفت بصري باشد مانند نماي 
ساختمان يا طرح يك لباس. اگر به گرافيك چنين نگاهي 
داشته باشيم، ما هزاران سال پيش اين عملكرد را داشتيم، اما 
عنوان گرافيك نداشته است، به ويژه كه تاكنون در حفاري هاي 
ايران پيش نيامده كه يك تابلو از زير خاك بيرون بيايد. به 
صورت نژادي، هنرمندان نژاد ايراني اعتقاد قوي داشتند كه 
هنرشان را روي چيزي پياده بكنند كه مورد نياز و استفاده 
عموم مردم باشد. همان طور كه مي دانيد در ايران كاسه – 
كوزه هاي بسياري در حفاري هاي باستان شناسي كشف 
شده كه يك هنرمندي روي آن نقشي و خطي كشيده 
است. بنابراين از جايي كه تاريخ مدون شده ما مي بينيم 
كه با تظاهرات بصري همراه بوده است. پس گرافيك ابتدا 
روي وسايل مورد نياز مردم نقش بسته، سپس در مرحله اي 
گرافيك محيطي را هم دربر گرفته است. بنابراين ما از خيلي 

وقت پيش ها اين هنر را داشتيم كه به طرق مختلف مورد 
استفاده قرار گرفته مثال اين گنبدهاي فيروزه اي قشنگ، در 
تعريف امروزي طراحي محيطي محسوب مي شود چراكه به 
زندگي مردم غناي تصويري مي بخشد. پس اگر گرافيك را به 
اين شكل ببينيم، زندگي ما هزاران سال است كه با اين هنر 
عجين شده، اما خب ما تابلوي نقاشي نداشتيم، آن هم به اين 
دليل كه هنرمند ايراني هنر خود را روي چيزي به نمايش 
مي گذاشته كه كاربردي و مورد مصرف مردم باشد. اما گرافيك 
به عنوان رسانه، از غرب به ايران آمده است و ما آن را گرافيك 
نوين ايراني مي ناميم. گرافيك رسانه اي در خدمت اقتصاد و 
تبليغات است و در ايران هم گرافيك به معناي امروزي آن از 
وقتي پا گرفت كه ابزار تكثير از جمله چاپخانه ها و مطبعه ها 
آمدند. اين از خصيصه هاي كشورهاي در حال توسعه است 
كه گرافيك تحت تاثير سليقه حاكم است پس چون گرافيك 
رسانه اي از غرب آمده، سليقه غربي ها حاكم است. در تمام 
دنيا و همچنين ايران، گرافيك به لحاظ كاركرد رسانه اي، 
كيفيت آن به لحاظ قدرت طراحي، ابزار تكثير و... مورد 
بررسي قرار مي گيرد. در دوره اي نسلي از نقاشان ايران، به 
فن گرافيك روي آوردند. از آنجا كه در ايران آكادمي گرافيك 
وجود نداشت، عده اي از هنرمندان خوش ذوق براي يادگيري 
اين رشته به كشورهاي مختلف ازجمله فرانسه سفر كردند. 
گرافيك ايران با كوشش هاي شخصي برخي افراد شكل گرفت 
و پس از آن به وسيله نسل دوم كه ما هستيم ادامه يافت. امروز 
هم گرافيك ايران با همه كمي ها و كاستي هايش، به كوشش 
برخي هنرمندان، چند سالي است كه نفوذ خود را به خارج از 
مرزهاي ايران گسترش داده و مخاطبان بين المللي با گرافيك 
ايران آشنا شده اند و از آن استقبال كرده اند. البته نقدهايي را 
كه متخصصان بين المللي بر گرافيك ايران داشته اند را نبايد 

ناديده گرفت. 
 به نظر شما گرافيك در زندگي روزمره مردم چه 

نقشي دارد؟
گرافيك زاييده نياز مردم است كه از نگاه تيزبين هنرمندان 
گرافيك دور نمانده است. توليدات گرافيك چه خوب باشد 

چه نامناسب، ضرورتا در ميان مردم نفوذ و زندگي مي كند 
و همان طوري كه خود متاثر از مردم است متقابال روي آنها 
تاثيرگذار خواهد بود. به ويژه در دنياي امروز كه جوامع در 
اقيانوسي از داده هاي گرافيك زندگي مي كنند و تمام اين 
داده ها تاثيري مثبت يا منفي، چه از ديدگاه انديشه يا نمود 
ظاهري در جامعه مصرف كننده آن مي گذارند و فرهنگ خوب 

يا بد جوامع را حداقل از نظر بصري شكل مي دهند. 
 ورود كامپيوتر چه تاثيري بر هنر گرافيك ايران و در 

ميان مخاطبان گذاشته است؟
ورود كامپيوتر به عنوان يك ابزار اجرايي يك ضرورت در 
گرافيك معاصر دنياست. اما نوع استفاده از آن، به ويژه توسط 
غير حرفه اي ها كه از كامپيوتر به عنوان »بزك« كارشان 
استفاده مي كنند، متاسفانه جو نامناسبي را در گرافيك ايران 
به وجود آورده و مصرف كنندگان و سفارش دهندگان را هم 
تحت تاثير قرار داده كه زنگ خطري براي فرهنگ گرافيك 
كشورمان است. چون هجوم بي تفكر كامپيوتر، هنر گرافيك 
و تبلور انديشه ناشي از آن را بسيار كمرنگ كرده است.  من 
هميشه گفته ام متاسفانه گرافيست هاي ايراني، تنها گروهي 

هستند كه طراحي نمي دانند. 
 شما خود از كار نقاشي  به  گرافيك  پيوسته ايد، اين  

اتفاق  را تا چه اندازه مهم  و مفيد مي دانيد؟ 
من  هنوز هم  براي  خودم  طراحي  و نقاشي  مي كنم  و البته  
نه  با قيمت  ترتيب  نمايشگاه  بلكه  فقط  به خاطر نياز روحيه  
خودم.  در واقع  نقاشي، معماري، گرافيك  و مجسمه سازي  
همگي  از هنرهاي  پالستيك  هستند، اين  بدان  معناست  كه  
مواد بياني  آنها مشترك  است  و تجسم  آنها از پديده هاي  رنگ  
و خط  و سطح  و حجم  تجلي  پيدا مي كند. اما يك  تقسيم بندي  
در آنها وجود دارد كه  مثال نقاشي  و مجسمه سازي  به  سفارش  
انديشه  و حس  هنرمند به  وجود مي آيد و دسته  ديگر مثل  
معماري، گرافيك  و طراحي  صنعتي  به  سفارش  نياز مردم  از 
طرف  هنرمندان  متجلي  مي شوند. به  دسته  اول  »هنر« و به  
دسته  دوم  »ديزاين« مي گويند. نقاشي  هنر شخصي  و گرافيك  
هنر ارتباطي  است  و داخل  پرانتز بگويم  كه  هر اثر نقاشي  هنر 

نيست  و همين طور هر اثر گرافيك  و اين  بستگي  به  قابليت  
هنرمنداني  دارد كه  خالق  هر اثر هستند. در زماني  كه  نقاشي  
براي  من  جدي تر بود تجربه  كردم  كه  آثارم  تنها در ميداني  
محدود و اشخاصي  محدود قرار دارد كه  بعضا بازديدكنندگان  
ثابت  نمايشگاه ها داعيه  جهت دهي  به  نگاهم  در نقاشي  بودند 
آن  هم  در زماني  كه  الزم  بود هر روز تجربه  جديدي  را در كارم  
داشته  باشم. اگر صاحب  گالري  كارم  را مي پسنديد به  بنده  
فضاي  نمايش  مي داد و اگر طبق  سليقه  او نبود آثارم  باالجبار 
در انبار آتليه  تلنبار مي شدند. روحيه اي  سركش  داشتم  و به  
اين  روند اعتقاد نداشتم. درست  به  ياد دارم  در يك  عكس العمل  
به  اين  روند آثارم  را در كنار خيابان  به  تماشا گذاشتم  و اين  
اتفاق  تجربه  خوبي  براي  من  بود كه  ديدم  مردم  از هر قشري  به  
نقاشي هايم  نگاه  مي كردند يا لذت  مي بردند يا به  چراهاي  آنها 
جواب  مي دادم  و جالب تر اين كه هيچ كدام  براي  من  تكليف  
معلوم  نمي كردند. در همين  زمان  بود كه  چرخشي  در حرفه ام  
از نقاشي  به گرافيك صورت گرفت و با اين اعتقاد كه آثارم با 
بيان گرافيك در سطح وسيع تری در ارتباط با مردم از هر 
قشری قرار می گيرد و امروز هم راضی هستم كه آثارم را مردم 
دوست دارند در عين اينكه طراحی های گرافيك من حتی در 
موزه های دنيا از هر لحاظ ارزش های هنری حفظ می شوند.   

 برخي  شما را به عنوان گرافيستي مي شناسند كه 
آثارش را با طعم ايراني  ارايه مي كند. اين طعم ايراني از 

كجا نشأت گرفت؟
يكي  از ايده آل هاي  من  از خيلي وقت پيش، رسيدن  به  
گرافيكي  با شخصيت  ايراني  بود. همواره  با خودم  مي گفتم  
چرا مي گويند گرافيك  لهستان؟ ژاپن؟ چرا در دنيا گرافيك  
ايراني  حضور ندارد؟ به  خودم  قول  دادم  كه  نگاهم  را به  سمت  
گرافيكي  به  زبان  امروز ولي  با نمودي  شرقي  و ايراني منعطف  
كنم .   به  راهي  كه  مي رفتم  مطمئن  بودم  تا اين كه باالخره  اين  
خواست  انعكاس  بين المللي  پيدا كرد و توجه  نه تنها مردم  
و اساتيد داخلي  بلكه  توجه  حرفه اي هاي  ممالك  ديگر به  
گرافيك  نوع  ايراني  جلب  شد كه  پاره اي  از نظريات  آنها را در 
كتاب  مجموعه  پوسترهايم  با عنوان  »از سال ها پيش  تا هنوز« 
هم آورده ام  و در اين  ميان  تعداد زيادي  از همكاران  بتدريج  
تغيير جهت  دادند و نگاه  خود را معطوف  به  بروز و خلق  آثاري  
با هويت  ايراني  كردند. اخيرا انجمن  جهاني  طراحان  گرافيك  
AGI( كه  نگاهش  به  ارزش هاي  فرهنگي  و هنري  آثار  (
گرافيك  جهان  و هنرمندان  آن  است  12 كتاب  از 12 طراح  
گرافيك  و آثار آنها را منتشر كرده  است  و يكي  از اين  سري  
كتاب ها را به  آثار من اختصاص  داده  است .  ازجمله  انعكاس  
ديگر گرافيك  با لحن  ايراني  در سطح  بين المللي  كه  من  را 
خيلي  خوشحال  كرد، در تجديدنظر و چاپ  دو دايره المعارف  
امريكاتا و بريتانيكا كه  در سال  2006 صورت  گرفته  در بخش  
مقاالت  گرافيك  جهان  با توجه  به  حضور شخصيت  در گرافيك  

شرقي  و ايراني، نگاه  من  و تجزيه  و تحليل  آثارم  را همراه  با 
تصوير به  ثبت  رسانده اند كه  اين  امر بيش تر افتخاري  براي  
كشورم  محسوب  مي شود به  گرافيك  صورت  گرفت  و با اين  
اعتقاد كه  آثارم  با بيان  گرافيك  در سطح  وسيع تري  در ارتباط  
با مردم  از هر قشري  قرار مي گيرد و امروز هم  راضي  هستم  
كه  آثارم  را مردم  دوست  دارند در عين  اين كه طراحي هاي  
گرافيك  من حتي  در موزه هاي  دنيا از لحاظ  ارزش هاي  هنري  

حفظ  مي شوند. 
 آيا مي توان فعاالن حوزه گرافيك را به دو بخش 

هنري و بازاري تقسيم كرد؟
گرافيك از سويي به عنوان يك شغل مطرح است. درواقع 
80درصد گرافيست هاي دنيا كاري را انجام مي دهند كه مردم 
مي خواهند و طلب مي كنند. گرافيك بازاري فقط كار مردم را 
راه مي اندازد. اما هيچ كس در دنيا براي گرافيك از اين دست، 
نه نمايشگاهي برگزار مي كند و نه دوساالنه. مجالت بسياري 
هستند كه چيدمان و طراحی زيبايي دارند، اما چون گرافيك 
درباره آنها، نقش يك حرفه و شغل را بازي مي كند، داعيه هنر 
ندارند. از سوي ديگر، درصدي هستند كه براي گرافيك به غير 
از عملكرد اطالع رساني، ارزش هاي عميق هنري هم قائلند. من 
اين دسته از هنرمندان را گرافيست مولف مينامم. يعني كسي 
كه وقتي سفارشي مي گيرد، عالوه بر اين كه با انجام سفارش 
نظر مشتري را جلب مي كند، خودش هم در اثر، به عنوان يك 
آرتيست حضور دارد. اين آرتيست مولفه هاي خاص هنري 
خودش را در كار طوري نشان مي دهد كه اثر، ماندگار مي شود. 
نمونه اش پوستري است كه در اتاق كارم روي ديوار است، 
مربوط به يك تئاتر. هم سالن تئاتر مورد نظر حتما سال هاست 
از بين رفته و هم خالق اثر از دنيا رفته، اما به واسطه ويژگي هاي 
حرفه اي- هنري، اين پوستر همچنان چاپ مي شود و در اكثر 
موزه هاي مهم موجود است. در ايران هم درصد بسيار كمي 
براي حرفه خود، اين خصيصه هنري را نيز در نظر مي گيرند، 
چون مي دانند كه اثر گرافيكي از جنبه اطالع رساني تاريخ 
مصرف دارد. اما جنبه هنري آن بعد از تاريخ مصرف مشخص 
مي شود. عده اي هم هستند از نسل جوان، كه در كار گرافيك 

خود، داعيه هنر دارند و هنوز وارد كار نشده، تصور مي كنند 
با داده هاي اندك غربي، در دوساالنه  هاي بين المللي برنده 
شوند. اما در عين حال، محصول گرافيكي آنها يا ويژگي 
ماندگار هنري ندارد يا با داده هاي غربي نمي تواند نماينده هنر 

گرافيك ايران باشد. 
 چطور مي شود از اين گرافيك بازاري فاصله گرفت و به 

سمت هنري آن رفت؟
نگاه كنيد يك هنرمند هيچ وقت مجسمه را براي وسط 
ميدان نميسازد يا نقاشي را براي نمايشگاه نمي كشد. اما 
متاسفانه اين اتفاق براي گرافيك افتاده است. گرافيك يك 
صفت است يعني لي آوت مجله، طراحي آرم و كپشن. يك 
صفت بصري كه به هر جا اضافه شود، ديناميزم بصري آن 
سطح را تقويت مي كند. اگر هنرمندان ما به بهترين شكل كار 
كنند گرافيك هنري از كنج نمايشگاه ها نجات پيدا مي كند و 
حتي همان گرافيك بازاري هم زاويه هنري به خود مي گيرد 
و اين موضوع تنها در شرايطي محقق مي شود كه هنرمندان 

جوان ما سواد هنري شان را باال ببرند. 
  در خبرها آمده بود كه قرار است آثار شما در فستيوال 
»شش هفته با هنر ايران« كه در گالري كويين كانادا برپا 
مي شود، به نمايش درآيد. برگزاري فستيوال هايي از 
اين دست را چقدر در شناساندن هنر و هنرمند ايراني به 

جهانيان موثر مي دانيد؟
بله. قرار است فستيوالي به دبيري پويان طباطبايي در 
كانادا برگزار شود و آثار من هم در آن نمايش داده شود. البته 
اين اتفاق قرار بود حدود 2 سال پيش بيفتد، اما به داليلي به 
امسال موكول شد. به نظر من اينها اتفاقات خوبي است به ويژه 
اگر دنباله دار باشد. برگزاري اين فستيوال باعث مي شود تا 
حداقل كانادايي ها با كوشش هاي هنرمندان ايراني آشنا شوند. 
من زماني كه در نيويورك نمايشگاهي برپا كرده بودم، كلي 
كتاب و تصوير از ايران به نمايش گذاشتم تا غربي ها با تاريخ و 
تمدن ما بيش تر آشنا شوند. چراكه برخي از آنها فكر  مي كنند 
ما همچنان با شتر رفت وآمد مي كنيم! بنابراين ما بايد براي 

شناساندن ايران و هنر ايراني تالش كنيم. 

culture@mellatonline.ir
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  نگاه 

1ـ خورشت پر روغن - پيشوندي معادل 
ميليون - وسيله نقليه قديمي 

2ـ داروي قي آور - چاپارخانه - هم 
چشمي 

3ـ ظرفيت شيميايي - گردن نهادن 
– ناخوشي

4ـ آدمي – اتوبوس فرنگي
5ـ كم مانده تا آدم شود! – نشانه - پدربزرگ – مردم 

 6ـ مشترك روزنامه و مجله - قلعه يي مشهور بين قزوين و 
گيالن به معني آشيان عقاب - چرك جامه
7ـ  زبان كوچك - مستقبل - پول كاغذي 

8ـ مرد قوي جثه و نيرومند - مدخل 
9ـ تعاون - آب در زبان كودكان كوچك - دوستدار

10ـ حسادت - موجب آرامش خاطر – فراغ
11ـ جوهر بدن - صورتي از كلمه هست - به رخ كشيدن 

احسان – نشر بي انتها!
12ـ اسم – ترساندن 

13ـ پوستين – رزمنده - كشوري در امريكاي مركزي
14ـ فالتي در آسيا - اسب چاپار - اختراع ماركني 

ايتاليايي
15ـ از آثار ديني و تاريخي استان كهگيلويه و بوير احمد - 

نشانه آسيب يا بيماري - فريضه ماه مبارك رمضان 

محمدحسن معجوني، كارگردان به هنرآنالين گفت: »متن نمايش »كاسياس فردوسي پور« را اوايل 
هفته گذشته در اختيار شوراي نظارت و ارزشيابي قرار دادم.متاسفانه موفق به اجراي آن نشديم. فستيوال 
مونوليو با رويكرد آموزشي برگزار مي شود اما ايراداتي از سوي شوراي نظارت بر متن وارد شد كه باعث 
لغو اجراي آن شد. اين جشنواره از ماه ارديبهشت كار خود را آغاز كرده و دي ماه به پايان مي رسد. امسال 
نيز گروه هاي تئاتري با اهداف آموزشي گونه هاي اجراي تئاتر در تاالر استاد انتظامي خانه هنرمندان و 

فرهنگسراي ارسباران حضور پيدا كرده و آثاري را به روي صحنه مي برند«.

فستيوال»مونوليو« با رويكرد آموزشي

  |..............................................................................................................................       
    |    جدول كالسيك   |    

   ......................................................................................................................... | 
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عمودي

افقي
1- سرزميني بوده بين دو رود سيحون و جيحون كه 

مدت ها مهد تمدن اسالمي بوده – هدهد
2- آسمان - ظرف روغن - ماده معطر زير شكم آهو - 

نوعي موشك ضد تانك 
3- لغز، شوخي و مزاح - كاخ پاپ ها در رم - توده 

متراكم بخار آب در هواي مجاور سطح زمين
4- كالم پرسش – پايان – يار ويس

5- از صنايع ادبي - همسر زن - بدون همسر 
6- رسم - خونخوار قبيله هون

7- صحبت دوستانه - شهر باستاني در اروپا - از روزنامه هاي 
پرشمارگان ژاپن 

8- نويسنده مشهور انگليسي كه تاريخ فلسفه از اوست - داده را 
واپس خواستن

9- چشمه يي در بهشت - بيماري روده يي – تلخ 
10- سرگردان - بازگشتن

11- كج و خميده - واحد قديمي اندازه گيري وزن، قيراط - محل 
احتكار

12- سوره 31 قرآن - رنجش و آزردگي - سگ بيمار 
13- پسوند شباهت - سازي هندي از نوع رباب با كاسه بيضي شكل 

و با دو سيم - شاگرد مغازه
14- جگر - سازمان جاسوسي امريكا - كشور آسيايي - يار صندلي

15- پرده در - از نقاط ديدني استان مركزي 

|   يكشنبه 8 مرداد 1391             |
|  9 رمضان  1433                     |
|  29 جوالي  2012                       |
|  سال سوم   |     شماره  509   |
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گفت وگوي»ملت ما« با قباد شيوا به بهانه بزرگداشت او در كانادا

گرافيك با شخصيت ايراني

قباد شيوا، طراح گرافيك ايراني، از سال هاي جواني براي عرضه گرافيك بومي و 
برخاسته از فرهنگ ايراني كوششي پيگير داشته و در نگاه جهانيان به عنوان طراح 
گرافيك داراي سبك مطرح است. دانشنامه  بريتانيكا در ويرايش سال 2007 ميالدي در 
بخش گرافيك كشورهاي در حال توسعه به معرفي او به نمايندگي از قاره  آسيا پرداخت 
و پوستر بزرگداشت سعدي او را چاپ كرد. شيوا نخستين طراح گرافيك معاصر ايران 
است كه خط شكسته نستعليق را نه به عنوان عامل فرعي و خبررسان، بلكه به عنوان 

يك عنصر گرافيگي در آثار خود به كار برده است.

| هليا قاضي ميرسعيد|
قبادشيوا دانش آموخته رشته نقاشي است و در سال 1345 فارغ التحصيل شد. 
پس از سال ها تجربه عملي در زمينه گرافيك فوق ليسانس خود را از دانشگاه 
pratt شهر نيويورك در سال 1359 اخذ كرد. در طي چندين دهه فعاليت هنري 
با خلق آثار بديع توانست به نوعي گرافيك با ويژگي ايراني دست يابد و آن را 
به دنيا معرفي كند، به دليل همين ويژگي برخي از آثارش در موزه هاي مختلف 
جهان و مجموعه داران بين المللي جاي گرفته است. از فعاليت هاي جنبي او 
تاسيس بخش گرافيك در صدا و سيماي ايران در سال 134۷ و راه اندازي بخش 
گرافيك انتشارات سروش در سال 1350 است. او از موسسين انجمن صنفي 

طراحان گرافيك ايران، پايه گذار و برنامه ريز نخستين دوساالنه پوستر تهران 
است. از ديگر فعاليت هاي او آموزش هنر گرافيك در دانشكده هاي معتبر 
تهران از سال 1355 تا به حال است. او در طول سال ها تحصيل و كار حرفه اي 
آثار خود را در زمينه نقاشي، عكاسي و به ويژه گرافيك در نمايشگاه هاي داخلي 
و بين المللي از جمله انگلستان، فرانسه و امريكا به تماشا گذاشته  است. آثار او 

بارها در نشريات جهاني انتخاب و چاپ شده اند.
 انجمن بين المللي طراحان گرافيك )AGI( او را به عنوان يكي از 12 طراح 
گرافيك برتر جهان معرفي كرده  و در حال حاضر در موسسه شخصي خود در 
امر مديريت، مشاوره هنري و همچنين طراحي گرافيك در زمينه هاي مختلف، 

طراحي محيطي و نمايشگاهي فعاليت دارد. منتخبي از پوسترهاي او در قطع 
رحلي در سال 1383 و منتخبي از آثار او در قطع جيبي در سال 1384 را موسسه 
پژوهشي فرهنگي چاپ و نشر نظر به چاپ رسانده  است و اين مطلب نيز برگرفته 

از همين كتاب ها است.
 در پاييز امسال نيز قرار است در گالري كويين كانادا فستيوالي تحت عنوان 
»شش هفته با هنر ايران« برگزار شود كه بخشي از دوره هاي مختلف كاري قباد 
شيوا در آن به نمايش درمي آيد. همچنين بزرگداشتي براي اين گرافيست 
صاحبنام ايراني برگزار مي شود. از همين رو درباره وضع گرافيك ايران و جايگاه 

آن در سطح بين الملل با او به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مي خوانيد:

خواهان حسين توكلي دادخواستي به طرفيت خوانده اكبر عزيزي آق بالق به خواسته 
فك رهن)الزام به فك رهن از مال منقول( تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان كرج نموده 
كه جهت رسيدگي به شعبه دوازده دادگاه عمومي)حقوقي( دادگستري شهرستان كرج 
واقع در كرج- ميدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروي پارك نبوت- پالك124-120 ارجاع 

و به كالسه9109982611200156 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن1391/06/13 و 
ساعت11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه دوازده دادگاه عمومي)حقوقي( دادگستري 
شهرستان كرج 

آگهي دادخواست و ضمائم

ساكعاوالسيتارب
ويرسناومديوه
نرسنايراوارسا
امدودتيمسرلرر

ماهرركوهسدني
يخمجسنملادم
تداسحدناخدز
همانراكتيالياه

ورگنلاوليبس
شاورمسارموز
ابرهكتستلسرم

اندناروتروتنس
تسيلروكوتوسيت
مادسبياوستوا
ينهاهناورپدامن
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