
 تایپوگرافی هنری

تایپوگرافی نامتعارف هم بخشی از آن غیرمتعارف بودن در طراحی گرافیک فرانسه تنها مربوط به تصاویر نیست و 

برای استفاده از کلمات برای تعریف کردن یک داستان بصری طراحان فرانسوی همیشه روش های جدیدی  .است

استفاده از تایپوگرافی هنری و غیرمتعارف همیشه به ارزش هنری طراحی گرافیک اضافه  می کنند.ا امتحان ر

 می کند و به متمایز شدن آن کمک زیادی می کند.

 

 اعوجاج

. تغییر قابل تشخیص و شناسایی هستند همچنانتصاویری که از حالت عادی خارج شده اند یا تار شده اند اما 

صویر یکی از روش های دیگری است که در طراحی گرافیک برای خارج شدن از کلیشه دادن شکل و ابعاد یک ت

یر غیرمتعارف استفاده می کنند. نگاه کردن به یک طراحی که از حالت عادی خارج و جلب توجه مخاطب با تصاو

و احساسی بیشتر درگیر کننده است و مخاطب از لحاظ ذهنی واضح است  کامالً شده نسبت به یک تصویری که

 زمان بیشتری را صرف نگاه کردن و فهمیدن آن می کند.

 

هنری آثارالهام گرفتن از   

طبیعی است که  کامالًهنری تمام دنیا است پس  آثارهنری دنیا را دارد و منبع بزرگی از  آثاره بهترین فرانس

هنری معروف و فرهنگ هنری که در فرانسه در جریان است الهام  آثاران گرافیک فرانسوی از هنرمندان و طراح

مخاطب  طراحی گرافیک فرانسوی از تمام دنیا متمایز است و ،فه شدن المان های هنری و فرهنگیابا اض .یرندبگ

  ک نگاه می تواند اصالت فرانسوی این طراحی ها را بفهمد.با ی

 

 

 برانگیختن احساسات مخاطب

طراحی گرافیک فرانسوی سعی می کند با مخاطب از طریق برانگیختن احساسات آن ها ارتباط برقرار کند. 

 زطراحان گرافیک فرانسه با استفاده از تصاویر، نوشته ها یا مفهوم کلی طراحی سعی می کنند پاسخ احساسی را ا

یا ی و... ناراحتی، هیجان، کنجکاومخاطب بگیرند. این پاسخ احساسی می تواند شکل گیری احساس خوشحالی، 



خاصی در ذهن او باشد. این روش پیام طراحی گرافیک را به طور بسیار  سؤالفرو بردن مخاطب به فکر و ایجاد 

در ذهن مخاطب ثبت می کند و فرانسوی ها در این کار مهارت زیادی دارند. مؤثری  

 

 ایجاد گفت و گو

ن مخاطبان است. فرانسه ) و هر طراحی گرافیکی( جا گرفتن در قلب و ذه یکی از اهداف بزرگ طراحی گرافیک

طراحی  فرهنگ فرانسوی با منطق و اشتیاق زیادشان شناخته می شود و ایجاد گفت و گو و دیالوگ بین مردم با

هدف نهایی تمام تصاویر، تایپوگرافی و پیام  فرانسویرافیک برای آن ها کار سختی نیست. در طراحی گرافیک گ

هایی که در آن استفاده می شود ایجاد گفت و گو بین مردم است. این گفت و گو باعث تکرار شدن مفهوم 

ی شود.طراحی و اثر بخشی بیشتر آن م  

 

نری هستند و طراحی گرافیک هم منکر شد که فرانسوی صاحب سبک مخصوص در تمام بخش های ه تواننمی

ویر یک ابزار هنری برای انتقال یک مفهوم است. طراحی گرافیک فرانسوی بیشتر روی داستانگویی بصری و تصا

 تمرکز می کند تا با مخاطب ارتباط برقرار کند.

 

 


