
   هنرجويان ويژه در شومون فرانسه

حضور يك هفته اى " پير برنار" طراح نامدار فرانسوى در تهران، 
فرصت ارزشمندى بود كه عالوه بر آشنايى هنرجويان با او و آثار 
درخشان اش و همچنين شركت در كارگاه عملى مدرسه ويژه 
، به كمك مجيد عباسى بتوانيم به مسائل وموضوعات ديگرى 
مانند شركت هنرجويان مدرسه ويژه در فستيوال گرافيك شومون 
بپردازيم. " پير برنار" ضمن استقبال از اين انديشه، حمايت خود را 
از اين برنامه اعالم كرد. به همين لحاظ پس از بازگشت به فرانسه 
موضوع را با همكاران ديگرش در شومون ( ونسان پروته ، الكس 
جوردن  و اتين برنار )  در ميان گذاشت و با خشنودى و استقبال 

فراوان برنامه كار فستيوال را ارسال كرد .
بر اين اساس تعدادى از هنرجويان انتخاب شده ويژه ( توسط 
اساتيد محترم مدرسه ) در يك دوره كارگاه عملى جمعاً به مدت 
30 ساعت شركت كرده و با هدايت و راهبرى " مجيد عباسى " 

براى موضوع " 20 سالگى "  كار كنند.
مدرسه ويژه اميدوار است كه در صورت توفيق چشمگير هنرجويان 
در كارگاه ياد شده تعدادى از آنها را به انتخاب اساتيد، به فستيوال 
شومون معرفى نموده و حمايت هاى الزم را براى شركت آنان در 
بيستمين دوره  فستيوال بين المللى شومون در دستور كار خود 

قرار دهد.
فستيوال گرافيك شومون هر ساله از  26 ارديبهشت ماه  تا  24 
خرداد ماه 1388 (May 16 تا June 14) در دو بخش حرفه اى 

و دانشجويى در شهر شومون  فرانسه برپا مى شود.

   سمانه حاج رضائى، برنده جايزه اول گرافيك 
در ششمين دوره جشن تصوير سال

حاج رضائى يكى ازهنرجويان با استعداد و خوش فكر 
مدرسه ويژه است كه تا كنون چند دوره از كالسهاى 

مدرسه ويژه را گذرانده است.
يكى از آثار زيباى حاج رضائى كه در كالس درس استاد 
طاهره محبى تابان خلق شده بود، با عنوان " برق رسانى 
به مناطق محروم " به عنوان بهترين پوستر سال 87 در 
بخش گرافيك ششمين دوره جشن تصوير سال انتخاب 

شده است.
داوران اين بخش؛ قباد شيوا، ابراهيم حقيقى و مجيد 

عباسى بودند.
" مدرسه ويژه " اين موفقيت را به سمانه حاج رضائى 

صميمانه تبريك مى گويد.

   طراحى فونت ( قلم فارسى ) 

طراحى فونت ( قلم فارسى ) كالس تخصصى مستقل 
ديگرى است كه پس از برگزارى نشست آزاد دانشجويان با 
دامون خانجانزاده و همچنين برگزارى كالس هاى جانبى 
با عنوان " آشنايى با خط و خوشنويسى " در دوره گرافيك 
87، و به ابتكار او از ابتداى ترم پائيز 87 برنامه ريزى شد.در 
اين كالس 11 نفر از هنرجويان منتخب ايشان مشغول به 
كار شده اند كه اميد است با سعى و تالش آنان و هدايت 
و راهبرى اين مدرس پر انرژى و پر دغدغه و حمايت و 
كوشش مدرسه ويژه بتوان در آينده نزديك چند " قلم 

فارسى " درخور را تقديم جامعه نمود . 
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