
 
 

 

 تىرنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

 گرافیک محیطی

 

ٌ یک انید، آرزٍ ٍ شاید يو نًفتٌ ای در عقل یا دل.  ينر بٌ نانند عشق نی ناند، شبی

ينر گرافیک نحیطی ينر بی نظیری است کٌ انسانًا را بٌ نفًَم ٍاقعی ينر، نٌ در قاب یک نقاشی 
 سادى رٍی دیَار یا گرافیک تبلیغاتی رٍتین کٌ يهٌ رٍزى با آن برخَرد نی کنیو، نی رساند.

 

 

 

گرافیک نحیطی بٌ نظر نن یک جلَى خاص ٍ بی بدیع از ذات ينر است کٌ از عهق ٍجَدی ينرنند 
نشأت گرفتٌ ٍ نانند یک آتشفشان عهل کردى ٍ يرچٌ قدر نفًَنی تر ٍ جذاب تر باشد تاثیر آن بٌ 

 ا دٍرتر در ذين آدنی پرتاب شدى ٍ رسَخ نی کند.فرسنگً

این ينر نی تَاند بصَرت یک نیخ سادى ای کٌ از یک تابلَ بیرٍن زدى یا حجهی از یک تَپ در 
 ٍسط پارک ٍ نانند اینًا نهَد کند.
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ٍلی اگر آن نیخ فقط یک نیخ سادى نباشد ٍ نفًَنی را ننتقل کند آن ٍقت نی تَان گفت کٌ ينر 
 یرگذاری بَدى است.نحیطی تاث

  

نتأسفانٌ کشَر نا از این ناجرا کهی جا ناندى ٍ چند سالی است کٌ در شًريای کشَر نهاديایی از 
گرافیک نحیطی نشايدى نی شَد. در پارک يا، نیادین شًر )البتٌ نجسهٌ يای اشخاص، سالیان 

ٍلی ينر بٌ سبک ندرن ٍ انرٍزی بٌ تازگی در س فرى شًرى يای نا چیدى سال است کٌ ٍجَد دارند(، 
 شدى اند.

خیلی يا گرافیک نحیطی یا حجهی را با نجسهٌ سازی اشتباى نی گیرند در حالی کٌ نجسهٌ 
 سازی يو جزئی از گرافیک نحیطی نحسَب نی شَد.

یک نقاش، نجهسٌ ساز، گرافیست، نعهار ٍ ... نی تَانند این سبک را کار کنند انا شاید گَشٌ ای 
 رای خَب داشتن بدٍن ایدى ناب ٍ جذاب کار را در يهان سطح سادى نگٌ نی دارد.از آن را، چَن اج

این يو نهَنٌ ای از کار بندى کٌ با یک ایدى سادى ٍ اجرا قابل قبَل تَانستو این حس رٍ بٌ بینندى 
 ننتقل کنو )البتٌ این تعریف رٍ دیگران نسبت بٌ این اثر ابراز داشتن(.
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نی تَان با يرٍسیلٌ ای حتی کَچک ٍ سادى این طَر آثار را خلق ٍ اجرا کرد. نًو این است کٌ 
 شها بدانید چٌ نی خَايید ٍ يدف از اجرا چیست!

اثر نتفاٍت خلق کنند یکی دنبال نفًَم گرایی است دیگری فقط بٌ  2نفر با یک نیخ سادى  2شاید 
 ق یک اثر است.فکر خل

این يو نهَنٌ ای دیگر کٌ سعی کردم بٌ این نیخ يا احساس ببخشو. البتٌ نهَنٌ يای زیادی از 
 این ندل کاريا در اینترنت ٍجَد دارد.
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باشد ٍ کاری کٌ با عشق  گیرم کٌ در تهام کاريا يدف ٍ عالقٌ شرط اصلی کار نی در پایان نتیجٌ نی
گفتن ير چٌ از دل  دلیل نبَدى کٌ نی رسد ٍ بی ریزی شَد نطهئنا بٌ سرانجام خَبی نی عالقٌ پایٌٍ 

 برآید الجرم بر دل نشیند...

 
يای خالق،  يای ينری، ایدى ساخت سازی، دست گرافیک نحیطی، نجسهٌ  :کلمات کلیدی

 گرافیست، ينرنند

 

 


