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تقدیم و تشکر :
تقذیم به استاد گرامیی شیهریار یرییافر و هیم نییا اا اسیتاد و میدیر گیروه گرامیی شیهناا جففیر یلیی
اهتاب تشکر می نمایم.
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کیده
ایا رساله تحقیقی است درباره بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان  .بیا توجیه بیه
ایا که کشور لهستان اا نظر وسفت و جمفیت در بیا کشورهای منطقه ی شوروی ،رتبه اول را دارد و هیم
نیا به علت مویفیت جغرافیایی به یلب اروپای شریی مفروف می باشد ،ایا مسئله باعث شیده اسیت تیا
بیش اا سایرکشورها تحت تاثیر حوادث سیاسی -اجتماعی رواگار خود باشد.
طبیفی است که اوضاع سیاسی -اجتماعی هر کشور تاثیر مستقیمی بر روی تمیامی ابفیاد جامفیه ی خیود
دارد  .در لهستان نیز شاهد هستیم که گونه هنرمندان ایا کشور تحت تاثیر اتفایات سیاسیی -اجتمیاعی
محیط خود به خلق یثار هنری پرداخته اند .لهستان کشوری است مشهور به طراحی پوسیترهای فییلم  .در
طی دو دهه پس اا جنگ جهانی دوم ،لهستان جزو ند کشوری بود که سبک ملی ویژه ای را در گرافییک
توسفه داد  .عکاسی و تصویر ساای نقش عمده ای در طراحیی پوسیتر هیای لهسیتان دارد  .پوسیتر هیای
لهستان در بفضی موارد دراماتیک و با عناصر ما فوق طبیفی ( سورئال ) طراحی شده اند .
نکته جالب توجه درباره ی ایا هنرمندان ایا است که ین ها برای بیان عقاید خود و ارتباط بریرار کردن با
مردم جامفه ،پوستر را وسیله ی مناسب یافتند و به ایا روش و با خلق پوستر هایی در امینه های مختلف
با مخاطبان ارتباط بریرار می کردند .در ایا پروژه به بررسی عوامل موثر در به وجود یمدن مکتیب پوسیتر
لهستان و سپس عناصر هنری هنرمندان ین دوره که به ین پرداخته اند ،میورد تجزییه و تحلییل ییرار میی
گیرد .
واژگان کلیدی  :پوستر ،لهستان ،تصویرساای ،عکاسی ،سورئالیسم.

