گفتوگو با آرش سلطانعلی ،مدیر مدرسه هنری ایده
سلطانعلی :نظام آکادمیک ایران فاقد آموزشهای کاربردی است
مدرسه خصوصی آموزش هنرهای تجسمی «ایده» با مدیریت آرش سلطانعلی ،هنرمند طررا ،،از خررداد  7831شررو
به جذب هنرجو کرد .این مدرسه در  83مهرر همراس سراه بره طرور رسرمی افتترا ،شرده و در  83مهرر سراه  7833یر
سالگی خود را و در  71مهر امساه ( )7837پنجمین سالگرد شرو فعالیت خود را جشن گرفت .ایرن مدرسره بره دلیر
کیفیرت آموزشرری خررود شررهری بسریاری دارد .برره جهررت گفررتوگو در پیرامرروس وگرونگی فعالیررت ایررن مدرسرره ،بررا آرش
سلطانعلی ،مدیر و موسس این موسسه به گفتوگو نشستیم .این هنرمند معتقد است کره ناراآ آکادمیر
همه رشتههای هنری و به ویژه رشته گرافیر

فادرد آموزشهرای کراربردی و لملری اسرت و یر

دلیر

ایرراس در

موفقیرت بررای

مدرسه ایده ،آموزش های کاربرد محور است.

چه دالیلی باعث تاسیس و افتتاح مدرسه ایده شد؟
تماآ کسانی که به لنواس مدرس ،محقق و پژوهشگر در حوزه گرافی
که در نااآ آموزش آکادمی

فعالیت داشته به این نکته وادف انرد

کشور خال بزرگ لدآ آموزش کاربردی وجود داشته و دارد .مهمترین انگیزه من

برای تاسیس این مدرسه ،ارائه آموزش های کاربردی بود.
آمرروزان

بررر ایررا اسرراا آیررا برنامرره آموزشرری مدرسرره ایررده بررا جرران دانارراویان و یررا دان ر
هنرستانها ،که تحصیالتشان را بره اایران رسراندهاند ،شررو میشرود؟ آیرا هنرجروی
بدون ای

زمینه عملی در رشته گرافیک را هم میاایرید؟

در برخی از رشتهها نیاز است کره هنرجرو حتمرا یر
پی

پی

زمینره فکرری و نهنری داشرته باشرد ،حراه ایرن

زمینه ممکن است یا در هنرستاسها و یا در دانشکدهها به دست بیاید .مدرسه ایده در برخی از مروارد

و رشتهها آموزش هنرجویان

را از پایه شرو کرده است؛ اما لمروآ هنرجویرانی کره در رشرته گرافیر

مدرسه ایده آموزش دیدهانرد ،معمرو پی
تکمی

ر رو

دان

در

زمینره و اطاللراتی از ایرن رشرته داشرته و برا حورور در ایرده بره

تخصصی خود در زمینه کار حرفرهای پرداختنرد .برا توجره بره آمرار دفترر تنراآ مرا بیشرتر ایرن

هنرجوها یا دانشجویاس فارغ التحصی

و یا در حاه تحصی

در دانشکدهها بودنرد .تعردادی نیرز پرس از گررفتن

دیپلم در ایده تناآ کرده اند .این مساله نشاس میدهد که دانشکدهها و یا هنرستاسها به طور تخصصری
آموزش نداده و هنرجوها را برای کار حرفهای و ورود به بازار کار ،تربیت نمیکنند.
شرررح دروا آموزشرری شررما چ ونرره اسررت و ایررا دروا را بررر چرره اساسرری تعری ر

و تنظرریم

کردهاید؟
ما از هماس بدو تاسیس در ساه  ،7831برای تعیین و تدوین محتوا و برنامههای آموزشی ،معیارمراس برر ایرن
بود که محتروای دروس مرا کلیشرهای و تکرراری ن اشرند .برر ایرن اسراس و بررای تردوین ناراآ آموزشری در
مدرسه هنری ایده ،ی

شورای برنامرهریزی آموزشری متشرک

از دکترر للیرضرا سرمی آنر ،بهرراآ کلهرنیرا،

مسعود سرپهر ،طراهره مح ری تابراس ،مینرو وا قری و مرن ،تشرکی
نااآنامرره آموزشرری برره تحقیررق و پررژوه

شرد .شرورای برنامرهریزی بررای تردوین

دامنررهداری ادررداآ کرررد .در ایررن پررژوه

نارراآ آموزشرری همرره

هنرسررتاسها و دانشررکدههای ایرانرری و حترری مرردارس و آموزشررگاههای خصوصرری را بررسرری کرررده و بررا
مدرسههای هنری مطر ،در کشورهای اروپایی بررای مطلر شردس از ناراآ آموزشیشراس و شرر ،دروس،
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ارت اط گرفتیم .در این راستا ما به بومی سازی برخی سیستمهای آموزشی موفق در دنیا نیز پررداختیم ترا
برای پیاده کردس در فوای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی مناسب باشد .تماآ این مراحر

حردود یر

سراه

به طوه انجامید.
مهمتریا عامل تاثیرگاار در تدویا شرح درا شما چه بود؟
اصلیترین لام

تا یر گذار در تدوین برنامه آموزشی مدرسه ایده ،کاربردی بودس دروس و کالسها بود .مرن

معتقدآ که صرف آموزش م احث تئوری

ویزی به دانشجویاس اضافه نمیکند ،بلکه باید کاربردهرای لملری

این تئوریها و بیاس نکای و تکنی های ریز و به اصطال« ،فوی و فن کوزهگری» را بره هنرجوهرا آمروزش داد.
زآ به نکر است که در مدرسه ایده ،حتی الوای شورای آموزشی ،بخراطر بره روز برودس طرر ،درسهرا و
نحوه آموزش ،بطور پیوسته تغییر و تحوه پیدا میکند .لدآ تغییر و استفاده از ی
ساه پی

سیسرتم آموزشری از 03

تاکنوس مهمترین آفت دانشگاهی است .باید برنامرهها و سیسرتمهای آموزشری و حتری شرر،
رفت.

دروس آموزشی را نیز ساه به ساه تغییر داده و همزماس با تحو ی جهانی در این حوزه پی

به نظر همسرنای دورههرای آموزشری در مدرسره هنرری ایرده برا شریوه آمروزش دانار اهها
میتواند درخور توجه باشد .اگر مایل هستید به اختصار به ایا مقایسه بپردازید؟
در دانشگاه محتوای آموزشی در ی

وارووب کرامال ا تئروری ارایره میشرود ،امرا در مدرسره ایرده آموزشهرا

کاربرد محور است .متاسفانه فوای امروز جامعه و مدرک گرایی رایج ،بالث شده ترا دانشرجویاس بره دن راه
کسب معلومای ن اشند و هدف اصلی رسیدس به مدارک لیسانس و یا فوقلیسانس است ،امرا در مدرسره
ایده ط یعتراا هردف نمیتوانرد مردرک باشرد بنرابراین هردف هنرجروی مدرسره ایرده کسرب وادعری دانر

و

معلومای است.
موضو دیگر مطالب و سرفص های کهنه و ددیمی در دانشگاههاست که معمرو متعلرق بره ونردین دهره
در

و منسرروه شررده اسررت .ناریررهها و تفکرررای جدیرردی مررداآ در دنیررای هنررر مطررر ،میشررود کرره بالررث

ناکارآمدی ناریههای رایج در دانشگاههای ایراس میشود .در مدرسه ایده تردوین سرفصر های آموزشری و
شر ،درسها پویا و روزآمد به پی

میرود .همچنین معتقد هستم آنچره را کره امرروزه در دانشرگاهها در 4

ساه دوره کارشناسی ارایه میشود ،میتواس در لرض یکساه آموزش داد .بر ایرن اسراس میترواس گفرت
که  8ساه از زندگی دانشجویاس در دانشگاهها به بطالت میگذرد ،این در حالی است که هنرجوها در ایده
در لرض یکسراه بره برازدهی کامر

لملری و کراربردی میرسرند .موضرو دیگرر در سرط

سرواد و دانر

استاداس و مدرساس در دانشگاههاست .ال ته در دوره دانشجویی ما استاداس بسیار خوب و شرهیری حورور
داشتند و تدریس میکردند و امروزه هم برخی استاداس خوب و دان

محور در دانشگاهها پیدا می شروند،

اما به للت توسعه بی رویه دانشکدههای هنری ،جذب استاداس و مدرساس بر م نای اصوه درستی صروری
نمی پذیرد و این بالث شده تا مدرسانی با سط

سواد کم و یا باسواد ،اما سواد فسری

لنواس لوو هیای للمی دانشرکدهها پذیرفتره شروند .برا ایرن اوضرا واضر

شرده حتری بره

اسرت کره وره دانشرجویانی از

زیردست این مدرساس بیروس خواهند آمد.
اما رویکرد مدرسه ایرده همکراری برا مدرسرانی پرمعلومرای ،روزآمرد ،دارای تجربره هرای لملری و کراربردی
است .من معتقدآ حوور مدرسراس جرواس بالرث پویرایی و تحررک بیشرتر و ال تره روزآمردی و کراربردی برودس
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آموزشها میشود .بر این اساس در مدرسه ایده لمدتا" از میاس مدرسراس جرواس ولری پرر معلومرای ،پویرا و
درگیر در موضولای کار حرفه ای که با ددت و وسواس بسیاری انتخاب می شوند پذیرش می شود.
مشک

دیگر دانشگاهها حوور تعداد بسیار زیاد دانشجویاس در یر

کرالس اسرت .ایرن بالرث میشرود کره

کیفیت رسیدگی به این دانشجویاس پایین بیاید .در صورتی کره در مدرسره ایرده برا وجرود لردآ صررفه هرای
ادتصادی ،تالش می شود تا تعداد هنرجوها در هر کالسها محدود باشد تا مدرس بتواند به کیفیرت بیشرتر
آموزش خود توجه داشته و برای هنرجوها به طور یکساس ودت و انرژی کافی بگذارد.
مدرسه ایده اکنون از شهرت خا ی برخوردار است و استادان مطرحی در آن تدریس میکننرد.
به نظر شما مهمتریا دلیل ایا همکاری چیست؟ تا چه میزان ایا مسراله بره فعالیرت حرفرهای
خود شما در حوزه گرافیک و بالطبع آشنایی ایاریا ایرا اسرتادان برا کرار خرود شرما ،بسرت ی
دارد؟
دالدتا" حوور مدرسانی که از ابتدای فعالیت مدرسه ایده به ما پیوستند به آشنایی های د لی من در ایرن
حرفه و صنف با آنها بر میگرردد .بره هرر حراه در ابتردای شررو فعالیرت هنروز لملکرردی را بره لنرواس یر
کارنامه کاری نمی شد ارزیابی کرد ،اما پس از گذشت وند ساه فعالیت و شهری و شانی کره برر اسراس
لملکرد مناسب مدرسه ایده به دست آمد ،جرذابیت تردریس در ایرن مدرسره را بررای بسریاری از مدرسراس
دیگر نیز بوجود آورد.
ارتبرراش شررما بررا هنرجویرران اررس از اتمررام دوره و فررار التحصیلیشرران از مدرسرره ایررده چ ونرره
است؟ اشال

دارید چه تعداد از ایا هنرجوها وارد بازار کار حرفهای در ایا حوزه شدهاند؟

ارت اط ما با هنرجوها پس از اتماآ دوره های آموزشی دط نمیشود و مرا معمرو " بره طرور مرترب پیگیرر و
جویای وضعیت آسها در بازار کار هستیم .در ویژهنامهای که به مناس ت جشرن یر سرالگی مدرسره ایرده،
منتشر شد گزارشی تحلیلی درباره نخستین هنرجوهای مرا درج شرده برود .در ایرن مطلرب ،میرزاس سرن و
ساه هنرجوها و اینکه وه شغلی داشتند و پس از اتماآ دوره به وه مشاغلی دست پیدا کردنرد ،بررسری
و شر ،داده شده بود .این روش بررسی در طوه فعالیت ما ادامه پیدا کرد .امساه نیرز مثر

همره سرالهای

گذشته ،همکاراس من مشغوه جم آوری اطاللای درباره وضعیت و پیشرفت شغلی و حرفه ای هنرجوهرای
فارغ التحصی

از مدرسه ،هستند.

اما باید لرض کنم اغلب کسانی که در مدرسه هنری ایده آموزش دیدند ارت اط خود را با مدرسه حفظ کرده
و به انلاس خود موفقیتهای شغلیشاس را مدیوس مدرسه ایده هستند.
نسبت تعداد هنرجوهای مرد و زن شرما چ ونره اسرت؟ ورود بره برازار کرار حرفرهای و موفقیرت
شغلی بیاتر نصیب مردها شده است یا زنها؟
بررا اخررتالف کمرری معمررو تعررداد هنرجویرراس زس از مردهررا بیشررتر برروده اسررت .تقری ررا" حرردود  03درصررد از
هنرجوهای ما زس و  43درصد مرده بودهاند .در دانشکدهها نیز وض به همین صروری اسرت .بره لقیرده مرن
این مساله به نگاه اختصاصی و لالده شخصی زسها یا مردها به هنر ارت اط وندانی ندارد ،بلکه بیشرتر بره
جریاس ها و الگوهای جمعیت شناختی ارت اط دارد.
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اما درباره موفقیتهای شغلی این نس ت برابر است و یا تفاوی وندانی ندارد .ال ته ممکن است آدایراس بره
دلی

مودعیتها و مسوولیتهای ط یعیشاس در اجتما ممکن است به طور جردیتر بره دن راه برازار کرار و

یافتن شغ

مناسب در این رشته هستند.

مدرسه ایده خرود ماروز انتارار کتران هرم دارد ،آیرا منرابع مکترون و کتانهرای آموزشری را برر
اساا سرفصلهای درسی برنامهریزی شده ،خود منتار میکنید یا به دی ر کتانهرا و منرابع
آموزشی نیز اشمینان دارید؟
برره ناررر مررن در ایررن دهرره کتابهررای آموزشرری مناسررب و اسررتانداردی در حرروزه گرافیر

از سرروی ناشررراس

بسریاری منتشرر و در دسررترس مخاط راس و لالدهمنررداس دررار گرفترره اسرت .ال ترره نمیترواس انکررار کررد کرره
کتابهای بیک یفیت نیز بره وفرور وراد شرده و در برازار موجرود اسرت .مرا بررای معرفری منراب درسری بره
دانشجویاس و هنرجویاس این مدرسه ددت بسیاری را به خرج میدهیم .همچنین اگر نتوانستیم در م حثری
کتاب مناس ی را برای معرفی به لنواس من

درسری بیرابیم ،خرود بره تردوین و انتشرار آس ادرداآ مریکنیم.

لنواس مثاه در درس «طراحی پوستر» کتاب آموزشی مناس ی در ایراس منتشر نشده بود و برر اسراس ایرن
نیاز مدرسه ایده کتاب آموزشی مفیدی را تدوین و منتشر کرد تا هم دانشجویاس و هنرجوهای ایرن مدرسره
و هم دیگر مخاط اس از آس بهره ب رند .به دلی

گستردگی و تنو زیاد درسهرا و یرا دورههرای آموزشری ایرده

امکاس انتشار تماآ کتابهای آموزشی توسط انتشارای ایده وجود ندارد.
بسیاری از روانشناسان بر ایا عقیده هستند که برای اررورش وو
دوران کودکی فعالیت در هنرهرا را آاراز کررد .در ایرا  5سرا

و خالقیرت در هنرر ،بایرد از

فعالیرت مدرسره ایرده ،آیرا ات را

افتاده که والدیا کودکی مثال  7ساله برای آموزش شروالنی مردت فرزندشران ،در مدرسره ایرده
ثبتنام کرده و تقاضا داشته باشند که به عنوان مثا

اس از  01سا

فراگیرری هنرر در مدرسره

ایده ،فرزند آن ها بتواند به جز دی ر عالیق درسی و شغلی در حروزه گرافیرک نیرز وارد برازار کرار
حرفهای شود؟
با این رنج سنی مورد نار شما تاکنوس هنرجویی را تناآ نکردهایم ،امرا بودنرد والردینی کره بررای تنراآ
فرزندشاس و یا درخواست مشاوره برای وگونگی لالدهمند کردس کودک به هنر ،به ما مراجعه کردنرد .ال تره
امروزه والدین ونداس به آموزش طو نی مدی و پایهای فکر نمیکننرد و طرو نیترین زمراس و دوره آموزشری
مدنار آسها دو تا سه ساه بوده است .ما در دورهای هم وند هنرجوی کرودک در سرنین  73و  77سراله را
پذیرفتیم ،اما به طور ک

از آنجایی که مدرسه ایده و سرفصر های آموزشری آس بررای گرروه سرنی کرودک

برنامهریزی نشده ،مخاط اس و هنرجوهای ما معمو از میاس فارغالتحصریالس هنرسرتاس و سرنین برا تر بروده
است.
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