
نامدار  طراح   ) "پيربرنار"  دستيار  زميت،  آدريان 
مهمان  همسرش  و  او  همراه  به  كه   ( فرانسوى 
آذرماه 87  پنج شنبه 7  روز  بودند،  "بنياد مميز" 
يك كارگاه آموزشى اختصاصى  در "مدرسه ويژه" 

برگزار كرد.
موضوع اين كارگاه آموزشى 6 ساعته " احساسات 
ميان  با من در   ( تهران   ) را درباره شهرتان  خود 
 " و  شده   اعالم  تر  پيش  هفته  يك   " بگذاريد 
آدريان زميت " از هنرجويان خواسته بود كه يكى 
از چيزهايى را كه در شهر خود دوست دارند و با 
وسيله  به  را  كنند  مى  برقرار  بيشترى  ارتباط  آن 

طراحى پوستر يا ... با او در ميان بگذارند .
هم چنين قرار شده بود كه دانشجويان، كليه مواد 
الزم ( اطالعات نوشتارى و تصويرى و ... ) -  وسائل 
كار ( از قبيل– كاغذ –چسب – قيچى...)  و يك 
نوشته كوتاه درباره موضوع را به فارسى و انگليسى 
همراه خود آورده و در اين كارگاه  ( بدون استفاده 

از كامپيوتر )  شركت كنند . 
هنرجويان  از  نفر   29 آموزشى  كارگاه  اين  در 
پايان، حاصل  مدرسه ويژه شركت داشتند كه در 
كارشان را به معرض نمايش و قضاوت " پير برنار 

" قرار دادند . 
" پير برنار " نيز به مدت 2 ساعت درباره يك يك 
كارها با هر طراح و شركت كنندگان ديگر به گفت 

و گو پرداخت و ديدگاههاى  خود را بيان كرد . 
آثار  نمايشگاه  و  سخنرانى  كه  است  ذكر  به  الزم 
موزه  هنرى   مدير  سال   10 قريب  كه  "پيربرنار" 
لوور و همچنين مركز فرهنگى پمپيدو پاريس بوده 
است،  از دوم تا هشتم آذر در خانه هنرمندان ايران 

در گالرى مرتضى مميز برپاگرديد.
عالوه بر آن نمايشگاهى از آثار 7 گروه دانشجويى 
( برگزيدگان مدارس هنرى پاريس ) نيز در گالرى 

ميرميران – خانه هنرمندان ايران برپا شد . 
اين نمايشگاهها – سخنرانى ها و كارگاه عملى به همت 
خانواده زنده ياد استاد مميز در سالروز درگذشت او ، 
هر ساله با دعوت از يكى  از بزرگان گرافيك جهان در 

خانه هنرمندان ايران برپا مى شود .

 
اسامى شركت كنندگان در اين كارگاه:
 گلناز اسماعيلى  بهناز بابايى  غالمرضا بيانى   
 آال جزايرى  سپيده جاللى  صابر جوانمرد     

 صبا دانش  پگاه شركت  بهروز شريفى                                                                                                                    
 فرناز شهاقى  مهدى عابدينى    

 بهرنگ عبدى خورسند   محمد حسن عزت زاده
 سميرا عديلى پور  مهديار عسگرى                                         

 مصطفى عليزادگان  رضا غفارى  سعيد فروتن    
 گالره كاكاوند  مارال گلريز  سحر للهى

 بنفشه مدرسى  سميه مشهدى زاده
 مينا موهبتى  شهاب الدين نجفى     

 غزال نقش بندى  شيوا نيرى      
 ليال والى كردستانى  سپيده هنرمند   

كارگاه آموزشى
 "  آدريان    زميت" 
در مدرسه ويژه

آدريان  زميت


