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فراخوان پوستر براي فردا تا بیست و پنج تیر ماه تمدید شد! خبر، خبر و باز هم خبر!

پس از مدتی سکوت، براي شما مطالب گفتنی بســیار داریم ... این که پنج روز به مهلت شما براي تکمیل، یا حتی طراحی پوسترهاي تازه 
اضافه کرده ایم . مهلت جدید تا 25 تیرماه است: لطفا پوسترهاي خود را در سایت بارگذاري نمایید.

 و حاال اخبار دیگر: بسیار متاسفیم از اینکه مدتی در سکوت بودیم و این سکوت به دلیل مشغله زیاد بخاطر برگزاري چند کارگاه  بین المللی 
طراحی پوستر براي مخالفت با مجازات اعدام بود.

خبر خوش اینکه ما موفق به دریافت پشـتیبانی و جلب حمایت مالی وزارت فرهنگ فرانســه و وزارت امور خارجه نروژ براي برگزاري 
دوازده کارگاه طراحی شدیم.

تا این زمان، 9 کارگاه طراحی را در نقاط مختلف جهان برگزار کردیم که هر یک موفقیت بزرگی بوده است.
: «ما این مسیر را از چلیابینسک در روسیه آغاز کردیم، مقصد بعدي تایپه در تایوان بود و سپس به استانبول در ترکیه،  هروه متین می گوید
. بسـیار سپاسگزارم از برتراند و تومازو و همچنین  صفاقس در تونس، مراکش، قاهره در مصر و در نهایت به تازگی از آنکارا بازگشته ایم
. ما در کنار هم موفق به برگزاري 9 کارگاه  طراحی  ژینت و سدریک که همگی در برگزاري این کارگاه ها مشـارکت و همیاري داشتند

شدیم که در آن 145 هنرجو شرکت داشتند و 255 پوستر طراحی کردند.»
 

با این حال جنجال هاي مداوم پیرامون بحث مجازات اعدام، برگزاري کارگاه حول این موضوع را در برخی کشـورها مشــکل و تا حدي 
غیرممکن ساخته است. ما عمیقا متاسفیم چرا که گفتگویی رخ نخواهد داد، وقتی یکی از طرفین حاضر به شنیدن نیست.

 
در آغاز این سال ما خواهان گردهم آوردن مردم بودیم با این هدف که افراط  گرایی را به تاریخ بســـپاریم. متاسفانه معضـــالتی که در 
: دوستانی را در  چکیدهي این فراخوان به آن اشاره شده بود، به قوت خود باقی ماندند و در مقیاس شخصــــــی با این موارد روبرو شدیم

بمبگذاري بورکینافاسو در ماه ژانویه از دست دادیم و دوستانی دیگر را در پاکستان.
حوادث سیاسی اخیر بریتانیا نشان می دهد که چگونه یک کشور «متحد» تجزیه می شود.

به همین دلیل است که از شما می خواهیم پوستري براي توقف افراط گرایی و تشــــــویق به حرکت هاي جمعی طراحی کنید. ما نباید 
فراموش کنیم که درکنار یکدیگر قوي تر هستیم، نه در تنهایی.
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