چهل وکتور از خط آسمان شهر اصفهان
کجا آسمان به پایان می رسد؟
انگشت اشارهی ما رو به باالست به یقین!
(حسین پناهی)

وکتور خط افق شهر
«وکتــور خــط افــق شــهر» در ظاهــر امــر ،تصویــری ســیاه ســفید ،یــا بهتــر بگوییــم دو رنــگ از
ســاختمانهای 1یــک شــهر اســت .ســاختمانهایی در وکتــور 2ترســیم میشــوند کــه بتــوان آنهــا را
بــا چنیــن روشــی ترســیم کــرد یــا بهتــر بگوییــم ســاختمانهایی کــه ،اگــر بــا ایــن روش ترســیم شــوند
قابــل شناســایی خواهنــد بــود پــس مــا هنــگام ترســیم وکتــور بــه س ـراغ ســاختمانهایی میرویــم کــه
خودشــان میتواننــد نمــاد یــک شــهر باشــند و بــه بیــان صریحتــر «وکتــور خــط افــق شــهر» تصویــری
از جمــع ســاختمانهای نمادیــن یــک شــهر اســت .تصویــری کــه بــه محــض رویــت آن ،میتــوان
تشــخیص داد ایــن وکتــور متعلــق بــه کــدام شــهر اســت .امــا شــاید ایــن همــه ماج ـرا نباشــد« ،وکتــور
خــط افــق شــهر» نحــوه مواجهــه مــا بــا آســمان شــهر اســت .امــا موضــوع وکتــور خــط افــق شــهر نــه
ســاختمانهایش ،کــه آســمانش اســت! بــا تاکیــد بــر خطــی کــه آســمان یــک شــهر از زمینــش جــدا
3
میکنــد ،یعنــی دقیقــا از جایــی کــه آســمان یــک شــهر شــروع میشــود...

 .1منظور از ساختمان در این متن ،هر نوع دست سازه بشری است که حداقلی از ارتفاع را داشته باشد.
 .2منظور از لفظ «وکتور» در این متن «وکتور خط افق شهر» میباشد.
 .3ممکن است عوارض طبیعی و غیر دست ساخت بشر هم نماد یک شهر و طبیعتا جزء خط افق آن شهر به حساب بیاید.

کارکرد وکتور خط افق شهر
مــا بــا ترســیم یــا ســاخت خــط افــق یــک شــهر ،هویــت بصــری آن شــهر را در ذهــن انســانها تقویــت
میکنیــم ،بـرای آنهــا تصویــری از یــک شــهر میســازیم ،تصویــری کــه کمــک خوبــی بـرای برندینــگ یــک
شــهر بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری خواهــد بــود.

وکتور خط افق شهر اصفهان
اصفهــان بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری و دارای ســاختمانهای شــاخص بســیار ،وکتــوری کــه
بتوانــد بــه عنــوان تجمیــع نمادهــای آن باشــد را نــدارد .از آنجایــی کــه وکتــور اثــری یکتــا و بیماننــد
نیســت و نخواهــد بــود و هــر هنرمنــد بســته بــه ســلیقه ،نــگاه و تخصصــش بــا وکتــور بــه نحــوی
منحصــر بفــرد برخــورد میکنــد و تعــدد وکتــور بـرای یــک شــهر بــه نشــان داده شــدن زوایــای آن کمــک
خواهــد کــرد .ســفارش کار بــه یــک هنرمنــد ب ـرای خلــق یــک اثــر محــروم نمــودن یــک شــهر از داشــتن
همــه نگاههــا بــه ســوی آن خواهــد بــود.
رویداد  40وکتور برای خط افق شهر اصفهان در همین نقطه متولد شد...

๐

๐برای شهر پاریس چندین وکتور خط افق میتوانیم بیابیم که همگی هویت پاریس را در کوتاهترین زمان به مخاطب انتقال میدهند.

๐

๐اصفهان علیرغم داشتن پتانسیل صدها وکتور به خاطر بناهای شاخص تاریخی و مدرن ،غالبا در این حوزه
دارای مثالهایی است که یک بنا را شامل شده و نماد شهر اصفهان نیست .و رنگ در نمونههای موجود
عامل اصلی محسوب میشود و با حذف آن خاصیت وکتور و هویت آن مخدوش میگردد.

جزئیات برگزاری:
رویداد خط آسمان شهر با همکاری مدیری پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان و
موزه هنر معاصر اصفهان برگزار خواهد شد.
تمامــی  40اثــر منتخــب ،توســط دبیرخانــه خریــداری خواهــد شــد و بــا نــام طـراح منتشــر خواهــد شــد.
و بــه آثــار برتــر هدایــای ویــژهای تعلــق خواهــد گرفــت.
آثار با کیفیت مناسب در سایتهای مشخص در اختیار طراحان قرار خواهد گرفت.
کتــاب آثــار بــه همــراه یادداشــتهایی از بــزرگان ایــن حــوزه چــاپ و بــرای شــرکت کننــدگان ارســال
خواهــد شــد.
مســابقه بــا حضــور هنرمنــدان برجســته حــوزه گرافیــک و معمــاری بــه عنــوان هیــات داوران جهــت
بررســی آثــار رســیده و انتخــاب برتریــن هــا برگ ـزار خواهــد شــد.

اهداف:
๐ ๐برندینگ شهر اصفهان در حوزه گردشگری
๐ ๐ایجاد نماد هویتی برای اصفهان
๐ ๐تولید ماده خام برای طراحی و دیزاینهای مربوط به گرافیک اصفهان
๐ ๐مورد توجه قرار دادن اهمیت خط افق شهر برای مدیران شهری و شهرسازان و معماران
برنامههای جنبی:
๐ ๐همزمانی با برگزاری رویداد هفته اصفهان
๐ ๐روز جهانی گرافیک
๐ ๐گرامیداشت مرتضی ممیز و یادمان لوگوی اصفهان
ابعاد آثار:
آثــار بایــد در نرمافزارهــای بــرداری نظیــر ایالســتریتور ( )Aiو کــورل طراحــی شــوند و بصــورت فایــل PDF
بـرای دبیرخانــه ارســال گردنــد .و طـراح موظــف اســت در صــورت انتخــاب شــدن اثــر ،فایــل الیــه بــاز اثــر
را در اختیــار دبیرخانــه قـرار دهنــد.
نامگذاری آثار باید بصورت زیر باشد:
Morteza.Hoseini03

Morteza.Hoseini02

Morteza.Hoseini01

هیات داوران:
مصطفی اسداللهی (طراح گرافیک)
مسعود سپهر (طراح گرافیک)
محمد شماعی زاده (طراح و معمار)
جوایز:
 35اثر به عنوان آثار برگزیده به مبلغ  2میلیون تومان و گواهی حضور و ثبت اثر به نام هنرمند
 5اثر به عنوان آثار برتر به مبلغ  7میلیون تومان و گواهی حضور و ثبت اثر به نام هنرمند
آخریــن مهـــــلت ارسال آثار:
 20فــروردین مـاه 1400
اطالعات بیشـــتـر:
وب سـایت پیشـخوان نخبگان شهرhttp://RCT.isfahan.ir :
اینســــــتاگرامIsfahan.skyline :

