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رشتٔه پواي
آشنايي با رشتة پويانمايی )انيميشن(
در كشور ما آموزش هاي تئوري ارزش و اهميت زيادي دارند. 

به همين دليل، از اين نظر ما بسيار پيشرفته هستيم. ولي 
اگر دنبال يك راه ميانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برسي 

و قابليت هاي خودت را نشان بدهي و استعدادت را بال 
پروازت كني، نگاهي به رشته هاي هنرستاني بينداز. چرا كه 
در اين رشته ها مهارت هايي را مي آموزي كه زودتر دانش را 

به عمل تبديل  كني. آموزش هاي مهارتي در هنرستان هاي 
فني و حرفه اي و كاردانش براي تو فرصت هاي خود اشتغالي 
فراهم خواهند كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر مي كني، تو را 

جذب بازار كار مي كنند.

طراحی بروشور
ساجده کرمی، هنرجوی رشــتة پويانمايی )انيميشن( از استان البرز، 
مهمان اين شماره از مجله اســت. از کودکی عاشق انيميشن بود. هر چه 
بزرگ تر شــد، اين عالقه نه تنها کم نشد، بلكه بيشتر و پررنگ تر هم شد. 
طوری که تصميم گرفت در کنار عکاســی که حرفه اش است، پويانمايی 
)انيميشن( بخواند. ســاجده از 13 سالگی وارد دنيای عکاسی شد. آن قدر 
پشتکار داشت که بعد از گذراندن دوره های آموزشی، حاال عکاسی حرفة او 
شده است. او عاشق عکاسی از کودکان است و شايد يکی از داليل جذبش 

به رشتة انيميشن هم همين باشد؛ کار حرفه ای برای کودکان.
é چرا هنرستان را برای ادامة تحصيل انتخاب کردی؟

خب من کسی بودم که بيشتر دوست داشتم کارهای عملی انجام بدهم. 
به نظرم دنيا به اندازة کافی دکتر و مهندس دارد. ترجيح دادم بدون توجه به 

حرف های پشت هنرستان، به دنبال عالقه ام بروم.
é  حاال چرا رشتة پويانمايی؟

دوست داشتم در يک رشتة هنری تجربه های جديدی کسب کنم؛ رشته اي 
به نسبت جديد. دنبال رشته ای گشتم که کمی هم با حرفه ام، يعني عکاسی، 

مرتبط باشد و دنيای مهيجي داشته باشد. اين شد كه به اين رشته رسيدم.
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é گفتی اين دو رشته چقدر به هم ارتباط دارند؟
كار با برنامه هايی مثل فتوشــاپ و فيلم برداری و عکاسی از شخصيت ها، 
نورپردازی و... همة اين ها مهارت هايی هستند که در هنر عکاسی هم بايد 

بلد باشی.
 é چطور با رشتة انيميشن آشنا شدی؟

سال نهم که براي انتخاب رشته تحقيق می کردم، با رشتة انيميشن آشنا 
و درباره اش خيلی کنجکاو شــدم. به نظرم رشتة جذاب و مهيجی می آمد. 
با شناختی که از خودم داشتم و با مشورت مادرم و مطالعه دربارة بازار کار 
آن و درس هايش، اين رشــته را انتخابش کردم. در ضمن، از همان دوران 
بچگی به انيميشن عالقه داشتم. تقريبًا همة انيميشن ها را چندين و چندبار 
ديده ام، ولی حاال اين عالقه، به واسطة شناخت و درسی که می خوانم، چند 

برابر شده است.
é چند تا از انيميشن هايی را که دوست داری نام ببر.

همه را دوست دارم، ولی شايد بعضي ها را کمی بيشتر. از ايراني ها بنيامين، 
فيلشاه، جمشيد و خورشيد و از خارجی ها هم سئول، ديو و دلبر، و مينيون ها.

é گفتی حرفه ات عکاسی است. چطور وارد اين حرفه شدی؟
از همان دوران بچگی به عکس گرفتن عالقه داشتم. هميشه دنبال سوژه اي 
برای عکاسی بودم، تا اينکه در تولد سيزده سالگی ام، از خانواده يک دوربين 

عکاسی هديه گرفتم و اين شد يک شروع.
é برای ورود به رشته اي هنری يا انيميشن، فقط داشتن عالقه 

کافی است؟
نه. نبايد برای فرار از درس،  به هنرستان و رشتة پويانمايی آمد. اينجا عالوه 
بر درس های تئوری، کلی پروژه های عملی هســتند که بايد انجام شوند. 
بعد هم برای رشــتة پويانمايی بايد قوة تخيل بسيار قوی، طراحی خوب و 

خالقيت داشت. اين رشته به شدت سخت ولی خيلی شيرين است.
é از حرفه ات درآمدی هم داری؟

بله. گاهی. تا به حال چندين پروژة همايش کودک و شخصی را عکاسی 
کرده ام. در حال حاضر کارآموز عکاسی هم هستم.

é هدفت از اينکه اين دو رشــتة هنــری را در کنار هم پيش 
می بری، چيست؟

 بــه نظرم رشــته های هنری با هم مرتبط هســتند؛ مثــاًل گرافيک با 
تصويرسازی. خيلی از طراحان گرافيک، تصويرسازی هم می کنند. من هم با 
اين نگاه در کنار حرفة عکاسی که دوستش دارم، انيميشن را انتخاب کردم. 

شايد روزی بتوانم عکاسی و انيماتوری را با هم مديريت کنم!
é و حرف آخر

دنبال مدرک نيســتم. سعی مي كنم مهارت کســب كنم. دنيای امروز 
دنيای مهارت هاست.

اشتغال در بخش های  مرتبط با سينما شامل: تکنسين رنگ، تکنسين 
تکنيک دستی، دســتيار نورپرداز، تدوين صدا، دستيار تصويربردار، 
تکنســين رايانه ای، تکنسين فضای ســه بعدی و متحرک سازی، 

کارگردانی، بازيگری و طراحی. 

بازارکار

به هنر نمايش دوبعدی تصويرها که به قدری سريع باشند که 
شــما تصور کنيد تصويرها در حال حرکت هستند، انيميشن 
می گوينــد. به افرادی هــم که در اين هنــر تخصص دارند، 

انيماتور گفته مي شود.

- استعداد هنری
- ذهن خالق و پويا

- طراحی مناسب
-صبر و حوصله، پشتکار و انگيزه

تعریف

تواانيی های الزم 
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