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 ذهن طراح یا قدرت اجرای طراح؟

 من ذهن خالقی دارم و کال خالقیت را دوست دارم!

 این شعار و هدفم در تمام امور زندگی و بخصوص کارم است.

 توان آن را نادیده گرفت.انکار هست که واقعًا نمیاما قدرت اجرا در کار گرافیک مبحثی غیرقابل

 

ای و به بیرون نگاه وقتی در حال راه رفتن در خیابان هستی، در ماشین در حال حرکت نشسته
کاری باشی! مهم درگیری ذهنت با کنی یا در حال دیدن تلویزیون، فرقی ندارد مشغول به چهمی

 ای نو و جدید است.باز بودن ذهنت برای خلق ایدهاطرافت است، مهم 

نشین است طوری که ذهن بیننده ها اثر الستیک ماشین روی آسفالت هم جذاب و دلگاهی وقت
 کند.را به خود درگیر می

کند، حاال وقتی قرار است یک کار تبلیغاتی خلق کنی، مثالً پوستر این موارد برای اطرافمان صدق می
اید از خودت و ذهنت خالقیت نشان دهی طوری که بیننده با دیدن پوستر تو وقت چطور بآن

جذب و درگیر شود و به مفهوم کارت پی برده و برای چند دقیقه هم که شده پای کارت و طرحت 
 بایستد!

اند، ولی نسل ما دادهکارهای خودرو انجام میاند بلکه با دستافزار کارنکردهاستادید قدیمی با نرم
ایم، مهم این نیست با دست به افزار حرفی برای گفتن داشتهتر بوده اما در نرمکار دست ضعیفدر 
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دقت، وسواس گردد بهافزار، مهم اجرای دقیق و قوی در کارت است که برمیرسی یا با نرمکارت می
 بودن و هدف اصلی در کار که ارائه بهترین ایده و تمیزترین اجراست.

ها و چه با موضوع جنگ شرکت کنید چه المان طراحی پوستر در یک فستیوال اگر قرار باشد شما
 گیرید؟!بندی برای کار خود در نظر میبندی و رنگترکیب

 

رسد عالمت صلحی که تیری به آن اصابت کرده یا ها میمطمئنم اولین چیزی که به ذهن خیلی
 کنند،ها استفاده میپرنده زخمی و امثال این

 !pace و war مشکی و کلمه گراند قرمز جیغ یابا بک

اند نروید، بلکه از مسیر همیشه در طراحی و ایده پردازی کارهای خود از مسیری که دیگران رفته
 دیگران ایده و عبرت بگیرید!

بار رفته شده یعنی قبل از شما کسی آن را پیموده، حاال خوب یا بد بودن چون مسیری که یک
 ارد.نتیجه بسته به فرد، تالشش و هدفش د

نهایت مسیر برای همیشه به فکر تجربه جدید در کارها باشید، مخصوصًا کارهای هنری که بی
 دارید.رسیدن به هدف

ها را شکل ترین ایدهترین افکار نابکنم، سادهای دارم و همیشه با خودم تکرار میجملهمن
 قدم بردار!ریزی کن، ساده اجرا کن و ساده دهند. ساده فکر کن، ساده برنامهمی
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کنی اول شعار خوب انتخاب کن، بعد برای شعار  طراحی خواهی یک پوستر برای جنگوقتی می
 کن.ریزی خود ایده و اجرای مناسب را برنامه

 

وارد برای شعار مناسب هم نقاط قوت و ضعف موضوع را جداگانه لیست کرده و برای هرکدام م
دست  شعار تبلیغاتی ترین و بهترینتوانید به سادهموردنظر را نوشته و با کنار هم گذاشتنشان می

 پیدا کنید.

تواند خالقیت به خرج توان نتیجه گرفت که در تمام امور انسان مینتیجه: برای این موضوع می
و موضوع روی پیشت دهد و خالق به مسائل اطرافش نگاه کند، وقتی دیدت را نسبت به لطافت 

 تصور خواهی گرفت.تغییر دهی مطمئن باش که کاری متفاوت و تصمیمی غیرقابل
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