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چکیده
هنـر مجرد یا هنر انتزاعی )آبستره( به هنری اطالق می شود که صورت یا شکلی طبیعی ما به ازای آن در جهـان موجود  
نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلـی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می گیرد. هم چنین هنر تجسم بخشیدن 
به خصوصیات بنیادی و کلی اشیا و موجودات و نادیده گرفتن عوارض ظاهری و جزئیات خاص هر یک از آن هاست؛ مثل 
تصویر انتزاعی درختی که هیأت کلی و خصوصیات بنیادی عموم درختان را دربر داشته باشد، بدون شباهت نزدیک با هیچ 
درخت خاص. اساس هنر تجریدی )آبستـره( در حقیقت این است که ارزش های جهان شناختی در رنگ و شکل خالصه 
می شود و به طور کلی ربطی به مضمون نقاشی یا پیکره سازی نـدارد. از سویی در کتاب های تصویـری، سبک بر گرفته 
از الگوهای ساختاری، رفتاری یا انتخاب موضوع های مختلف است. سبک هنری تصویرگر، از ویژگی های خاص او به شمار 
می رود و بخشی از هویت و اندیشه های او را بیان می کند. تصویر انتزاعی در کتاب های کودکان به گونه ای است که موضوع 

نهفته در تصویر در یک نگاه دریافته نمی شود و نیازمند مکاشفه در مفاهیم پنهان تصویر است. 
انتزاع در کتاب های کودکان اغلب در حد دگرگونی نسبی شکل ظاهری پدیده ها نمودار می شود و تصویرها بیشتر نیمه 
انتزاعی اند تا آبستره. موضوع پیش رو درواقع عنوان پژوهش توصیفی- تحلیلی است که ابتدا به تعریف سبک، سبک در 
تصویرسازی، هنر آبستره )انتزاعی( و واقعیت تاریخی آن، انتزاع در تصویرگری، تصویرسازی کتاب کودک، تصاویر انتزاعی در 
کتاب های کودک و نمونه های آن پرداخته می شود و در انتها به معرفی چند کتاب به شیوه آبستره )انتزاعی( و تصاویری 
از کتاب ها پرداخته می شود. هدف از این نوشتار شناسایی سبک آبستره در تصویرسازی کتاب کودک می باشد و این که 

تصویرسازی به سبک و روش آبستره )انتزاعی( به صورت تصاویر نیمه انتزاعی و یا انتزاع محض صورت گرفته است.
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مقدمه
پاتریشیا سیانسیولو منتقد ادبیات کودکان درباره ی به کارگیری سبک هنری و میزان درک 
کودک در کتاب های کودکان بر این باور است که: »سبک و سیاق هنر تصویرگری، مانند سبک 
نوشتن، کیفیتی پیچیده و غیرقابل بیان دارد و تحت تأثیر موضوع و حالت داستان، سن خواننده 
وتصور تصویرگر از وضعیت و شرایط او قرار می گیرد. هر چه سن کودک کم تر باشد، سبک هنری 
باید گویاتر و واضح تر شود و هنرمند در استفاده از فضاها، ترکیب بندی ها، رنگ ها و به کارگیری 
خط ها و شکل ها محتاط تر عمل کند. عالوه بر این، عوامل دیگری هم بر سبک کار تصویرگر اثر 
می گذارد که از میان آن ها می توان به شخصیت، استعداد و خالقیت هنرمند، ابزار مورد استفاده اش 

و مهارت او در به کارگیری ابزارها و تکنیک ها، اشاره کرد.« )سیانسیولو، 138۰: 73(.
هدف از این نوشتار آشنایی با سبک آبستره )انتزاعی( در تصویرسازی کتاب کودک است. 
سبک انتزاعی در تصویرسازی  به چند روش انجام شده است. در بعضی از کتاب ها تصویرسازان 
از روش و شیوه نیمه انتزاعی استفاده کرده اند و در بعضی کتاب ها از روش انتزاع محض و 
کاماًل انتزاعی که در انتهای مقاله چند کتاب با این روش ها به عنوان نمونه معرفی شده است. 

1- سبک
"سبک" واژه ای است که به هیأت و ترکیب گشتالتـی 1  عناصر هنـری اشاره دارد. این عناصر با 
یکدیگر، به نحوه ی مشخص و بارزی از بیان هنری شکل می دهند. سبک ها بیانگر هویتی شخصی 
یا قالـب و فرمی قابل  تشخیـص در کار هنرمنـدند که به رفتار هماهنـگ و شخصـی او در قبـال 

جزئیات، ترکیب بندی و استفاده از آن ها مربوط می شود.
هم چنین، واژه سبک به شیوه ای گسترش یابنده ای اشاره دارد که درون یک فرهنگ یا در 
برهه مشخصی  از یک دوره ی زمانی اصالت می یابد. غالباً توصیف دقیق یک شخصیت برجسته 
هنری یا سبکی که توسط یک  هنرمند ارائه می شود، دشـوار است. حتی توضیـح آن، از طریق 
ویژگی های افرادی که در کدام  ناحیه یا فرهنگی  خاص زندگی می کنند هم به دشواری صورت 
می گیرد. به این ترتیب، به هر آن چه متمایزکننده ی یک اثـر باشد و با تأکیـد بر مفاهیم رمزهای 

ویژه خود، آن را از سایر آثار متفاوت سازد، سبک اطالق می شود. )فتوحی، 1395: 33(.

1-1- سبک در تصویرسازی
با وجـودی که "سبک" در حـوزه های هنـرهای تجسمـی رشد یافته، اما می تواند با اصطالحات 
و اضافاتی درمورد کتاب های مصور هم به کار رود. هنرمندان و تصویرگران عناصر بصری، اصول 
ترکیب بندی و قواعد تاریخی و اجتماعی را که ممکن است در بیان معنا مؤثر باشد، برمی گزینند. 
لی گالدا2  در کتـاب " ادبیات و کـودک" درمورد سبـک چنین می گوید: "سبک کیفیتی اغفال کننده 
از اثر یک هنرمند است که بر پایه ی چیدمان خط و رنگ در یک تصویر دیداری شکل می گیرد. 
سبک یک تصویرگر زیر تأثیر روش کار او به عنوان یک هنرمند و داستانی که تفسیر می شود، قرار 
دارد". )نودلمن، 138۰ :91(. همین نگاه در کتاب شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربردها نوشته 
دونانورتون3  این گونه بیان می شود: »هر هنرمند دارای سبکی است که دیدگاه هنری او را از دیگران 

جدا می کند. سبک هنرمند امضای فردی اوست.« )نورتون، 1382: 158(.

بررسی سبک آبستـره )انتزاعـی( در تصویرسازی کتاب کودک
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۲- انتزاع
))انتزاع در معنای عام، جدا کردن صفت یا خاصیت مشترک میان چند چیز و تأکید بر این 
وجه مشترک است. به عنوان مثال، می توان دایره را صورت انتزاعی تمام چیزهای گرد دانست. 
انتزاع در هنر، زبده گزینی از طبیعت معنا می دهد و روش های گوناگون دارد. مشخصه بسیاری 
از روش های انتزاع، به درجات مختلف، این است که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس 
را کنار می گذارد و یا کم اهمیت می شمارد، و ابداع واقعیتی تازه برای اداک بصری را کارکرد 

اساسی هنر می داند((. )پاکباز، 1388: 49(.  

۲-1- هنر آبستره )انتزاعی، تجریدی(
 ))abstract(( در هنــر کلمــه ای است فرانسـوی که انگلیســی زبانان آن را ))آبستــره((
می نامند و ما هم چون کلمه ی به خصوصی برای آن درنظر نداریم دو کلمه ی عربی در مقابل 

آن انتخاب کرده و به کار می بریم. این کلمات یکی ))تجرید(( و دیگری ))انتزاع(( است. 

۲-1-1- معانی واژگان تجرید 
1-تنهایی گزیدن، 2-پیراستن، 3-برهنه کردن، 4-شمشیر را از غالف کشیدن، 5-کناره 
گیری، ۶-پیرایش، 7-عاری شدن بنده از قیود مادی و حجاب های ظلمانی و توجه به ذات 
احدیت، 8-عملی از ذهن که صفتی از صفات چیزی یا جزئی از اجزاء معنایی را به نظـر آورده و 
سبب غفلت از صفات اجـزاء دیگر شود، در صورتی که آن جزء یا آن صفت به تنهایـی و مستقـاًل 
نمیتواند وجود داشته باشد. مثاًل تصور شکل یا قطر یا رنگ یا وزن یک کتاب قطع نظر از دیگر 

صفات و خصوصیات، تجرید خواهد بـود. )دهخدا، 1342: 391-39۰(.

۲-1-۲- معانی واژگان انتزاع
1-بازداشتن و امتناع، 2-برکنـدن و از جـای برکشیـدن، 3-برکنـده شـدن، 4- دور شـدن، 

5-گرفتن، ۶-بازداشتگی، 7-درآوردن جزئی از کل. )همان،29۰(.
هنر تجریدی و انتزاعی )آبستره(، نوعی تجربه ی شخصی هنرمند بیان احساس است که کمتر 
نشانه ای از واقعیت در آن به چشم می خورد. در این روش، ارتباط میان عناصر تصویری بیش از آن 
که دربردارنده ی پیام تصویری برای بیننده باشد، مجموعه ی خطوط، فرم ها و رنگ هایی است که 
ارتباط هماهنگ خود را حفظ می کننـد  و به گونه هایـی از زیبایی شناسی دیداری دست یافته 
است. مفاهیم در البالی خط ها و رنگ ها به گونه ای است که هر بیننده ای برای درک آن باید به 

برداشت های شخصی خود تکیه کند. )اکرمی،139۰: 23۶(.

۲-۲- واقعیت تاریخی آبستره )انتزاع( در هنر
هر چند نگاه انتزاعی و ذهن گرا، تاریخچه ای به دیرینگی تاریخ هنر دارد، اما رسمیت یافتن آن به 
عنوان یک جنبش در سبک های کوبیسم، سوررئالیسم و اکسپرسیونیم صورت گرفت و حضور خود 
را در هنر به ثبت رساند. در این میان، هنرمندان تجریدی به هنر انتزاعی مفهومی درونی تر بخشیدند 
و آثارشـان به طور محـض در اختیـار آن قرار گرفـت. نقاشـان آبستــره فـرم را از بند شباهت های 

بررسی سبک آبستـره )انتزاعـی( در تصویرسازی کتاب کودک
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طبیعی آزاد کردند و به آن ارزشی مستقل و مخصوص به خود دادند. )اکرمی،139۰: 235(.

۲-۳- انتزاع در تصویرگری
انتزاع در تصویرگری، تا پیش از دهه4۰ه.ش، از نمودهای اندکی برخوردار بوده و نمونه های بسیار 
ساده ی آن را تنها می شد در برخی از آثار ابرهیم بنی احمد4، آن هم در کتاب های درسی می توان 
دید؛ ویژگـی ای که نمونه های سـاده شده ی آن در آثار خود کودکان به چشم می خـورد. فرشید 
مثقالی را به جرأت می توان آغازکننده        ی نگاه انتزاعی در تصویرگـری کتاب هـای کودکان نامید؛ 
هرچند این ویژگی پیش از آن، در هنر نقاشی و در آثار جلیل ضیاء پور5، محسن وزیری مقدم۶، 
حسین کاظمی7 و دیگران راه یافته بود. سـاده تریـن نمونه ی انتزاع را باید در چشم و ابرو گذاشتن 
برای اشیاء )از جمله در آثار ابراهیم بنی احمد( و انسانی دیدن آن ها یافت. به هم زدن مقیاس در 
اجزای یک تصویر، قرار داده شدن دو تصویر بر روی یکدیگر به گونه ای که هر دوی آن ها دیده شوند 
)هم پوشانی(، شناور شدن عناصر تصویری در فضای اطراف با حذف جاذبه )تعلیق( و تصویر کردن 

شکل های خیالی و غیرواقعی، ساده ترین نمونه های گرایش به انتزاع به شمار می روند.
خطوط انتزاعی در برجسته ترین رویکردهای آن، در خدمت شکل )فرم( هایی قرار می گیرد 
که تنها در ذهن هنرمنـد وجود دارد و بازتاب تصویری آن ها نمایشـی خیـال انگیز و کودکانه از 
پدیده های اطراف است. این ویژگی در آثار نقاشی شده توسط انسان های نخستین، به فراوانی 
دیده می شود و بازنمایی آن ها، یادگار تـالش کوبیست ها و نقاشان انتزاعـی پس از آن است. 

)همان: ۶۶(.

۳- تصویرسازی کتاب کودک
مصورسازی، بیان مفاهیم است به زبان تصویر، برای کودکان و نوجوانان.

مصورسازی، ارائه عینی قدرت بیان تصویری و دانش کودک شناسی است، به شکل مجموعه ای 
از تصاویر، در خدمت موضوع های نوشته یا مطرح شده برای کودکان. )ابراهیمی، 13۶7: 35(.

تصویرسـازی )تصویرگری( هنر ارسال ایـده های موجـز به واسطـه ی تصاویـر در گستره ای از 
رسانه هاست. تصویرسازی در عین حال هم می تواند معنای موضوعی را روشن سازد و هم بستری 
تازه برای نشان دادن آن موضوع به جهان به وجود آورد. تصویرسازان داستانی را روایت می کنند 

که غالباً با متن آن در ارتباط نزدیک است.
بچه ها تصاویر متنوع و تزئینی را به تصاویـر طبیعی ترجیـح می دهند. تصاویـر کتاب های 
کودکان باید حال و هوای کودکانه داشته باشد به شکلـی که کـودک بتوانـد آن ها را درک کند. 
کار تصویرگر، سلیقه ای است و مبتنی بر قدرت دست و تجربه ی او، باید گفت که تصویر باید به 
سلیقه و شناخت کودکان جهت صحیح دهد. به همین خاطر تصاویر نباید قدرت تخیل کودک 
را متوقف سازند بلکه باید تخیـل آن ها را تقویـت کنند پس بر همین اساس نباید عیناً مطابق 

جزئیات متن باشند هنرمند باید با دیدی درست و برداشتی صحیح از متن داشته باشد. 
درواقع دنیای مطلوب بچه ها یک دنیای کامل است مثالً کودک از یک سیب لکه دار در تصویر 
خوشش نمی آید و آن  را بدون نقص و لکه می خواهد یعنی می خواهد تصویر آن کامل و در عین 
حال متعالی باشد اکثر کتاب های تصویری کودکان هم دارای تصاویر غیرواقعی و کاملند. یعنی 

بررسی سبک آبستـره )انتزاعـی( در تصویرسازی کتاب کودک



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره ششم- پائیـز و زمستان 93
59

در آن ها سعی می شود که موضوع در کامل ترین و متعالی ترین موقعیت خودش ارائه شود. از این 
رو تصاویر فانتزی و غیر واقعی بر تصاویر واقعگرا ارجح اند. پس باید گفت طبق تحقیقات ما بچه ها 
با تصویرهای عجیب و غریب رابطه ی خوبی برقرار نمی کنند. مثالً این را دیده ایم که اگر تصویری 
را نشان کودک بدهیم از یک انسان که چشمش جای گوشش را گرفته باشد یا چشم و گوش 
و دهانش در هم ادغام شده باشد یا دندان هایش تمام صورتش را پوشانده و یا کج و کولگی های 
غیرعادی در آن اتفاق افتاده باشد، این تصویری که می تواند برای بزرگساالن معانی نمادین، کنایه ای 
و... داشته باشد، برای کودک تا حدود ده سالگی هیچ معنایی ندارد مطبوع و دلنشین هم نیست و 
اصوالً از این گونه تصاویر گریزانند و بیشتر به دنبال تصاویری پرنشاط و سالم و سرزنده اند. )اقبالی، 

.)118-117 :139۰

۴- تصاویر انتزاعی در کتاب های کودکان
تصویر انتزاعی در کتاب های کودکان عمدتاً به تصویرهایی گفته می شود که روایت و موضوع 
نهفته در تصویـر در یک نگاه دریافته نمی شـود و کـودک و نوجوان مخاطب نیازمند مکاشفه در 
یافتن مفاهیم پنهان و گاه عمری در تصویر هستند و مفهوم دریافت شده توسط آن ها چندان 

با روایت ذهنی تصویرگر هم خوان نیست. 
انتزاع در آثار تصویرگـران امروز ایران، عنصر مسـلط و پذیرفتـه شده ای است، به گونه ای که 
کمتر نشانه ای از واقع گرایی محض حتی در تصویرگری متن های واقع گرا و گاه کتاب های علمی 
می توان در آثار آنـان یافت )علی عامه کن8(. انتـزاع در کتاب های کودکان اغلب در حد دگرگونی 
نسبی شکل ظاهری پدیده ها نمودار می شود و تصویرها بیشتر نیمه انتزاعی اند تا آبستره، هر 
چند نمونه های اندکی از انتزاع محض را نیز می توان درآثار تصویـرگران ایرانـی یافت. در کتـاب 
))پسری که هیچ ستاره ای نداشت((، تصویرهایی کشیده که تنها سیاه بودن زمینه ی تصویرها 
می تواند با موضوع شـب، که در متن وجود دارد، هماهنگـی داشتـه باشد وگرنه کمتـر نشانه ی 
دیگری از عناصر متن در تصویر یافت می شود. تصویرهای نمونه ی حضور انتزاع محض و آبستره 
در تصویرگری کتاب های کودکان است و قابل درک بودن یا نبودن آن توسط کودک، موضوعی 
است که می توان آن را درگفت و گویی مخاطب شناسانه با کودک دنبال کرد. تقریباً در هیچ کدام 
از تصویرهای این کتاب اشاره ی دیداری روشنی از عناصر متن، هم چون کودک، ستاره، سفر و 
جست و جو وجود ندارد و تنها برداشت های تأویلی کودک می تواند درون مایه ی متن را در تصویر 
معنا کند. فرشید مثقالی نیز در کتاب "می تراود مهتاب" به انتزاعی روی آورده که برخاسته از 

نگاه سوررئالیستی و بزرگ ساالنه ی او به دنیای نوجوانان است.
نشانه های انتزاع در آثار بسیاری از تصویرگران کتـاب کودک به گـونه ای اسـت که گاه ترکیب 
گوناگونی از سبک های مختلف را دربرمی گیرد و نشانه های خیال با پدیداری عناصر نیمـه انتزاعی 
نمودار می شود. تصویرگری کتـاب  های "نردبان(( و آتاسای" اثر نازلی تحویلی، "فرشته گیسوبلند"، 
اثر علی نامور، "خواب خوب" اثر سمینه سروقد "پیرچنگی" اثر فرشید شفیعی و "خرس باکاله، 
خرس بی کاله" اثر علی بوذری در سطوح مختلف، انتزاع تصویری دارند و هر یک می توانند به طور 
هم زمان از ویژگی های یک یا چند گونه ی هنری در سبک های سوررئالیسم، اکسپرسیونیسم، 
کوبیسم و آبستره برخودار باشند. تمایز این گونه ها گاه دشوار و غیرضروری است و تنها در جداسازی 
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ویژگی های اجزای تصویر دریافته می شود. )اکرمی، 139۰: 237و241( 

جدول1- نمونه های تصاویر سبک آبستره )انتزاعی( در تصویرسازی کتاب کودک، 

مأخذ:  نگارنده

شیوه و سبک تصویرگرنویسندهنام کتابردیف
نمونه تصویرتصویرسازی
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5- معرفی چند کتاب به سبک آبستره )انتزاعی( 
تصویرسازی نیمه انتزاعی کتـاب هــای "لباس جدید امپراتـور" اثر عطیـه بزرگ سحرابـی، 
" گفتگوی رنگ ها" اثر بهرام خائف، عناصر نیمه انتزاعی در تصویرگری کتاب های کودکانی با 
تصویرگری لیلی درخشانی، تصویرسازی کتاب "پیر چنگی" اثر فرشید شفیعی و... نمونه هایی از 
تصویرسازی به شیوه نیمه انتزاعی هستند. همین طور نگاه نیمه انتزاعی دوشان کاالی،  فضاها و 
تصویرهای تازه ای، به ویژه در کتاب "آلیس در سرزمین عجایب" برای کودکان پدید آورده است. 
تصویرسازی به صورت انتزاع محض نیز در کتاب "باران" اثر نگار فرجیانی که فضایی کامالً انتزاعی 
دارد.موجود است در کتـاب "کالتـه نان" اثر همیـن تصویرگر  نیـز با اکسپرسیونیسمی مشخص 
روبه رو می شویم که از سایه های نیمه واقعی تصویرها بیرون آمده و به شکل الیه های گنگی از 
درختان، آسمان و دشت جلوه می کند. هم چنین است تصویرسـازی کتـاب "پسـری که هیچ 
ستاره ای نداشت" اثر علی عامه کن که تصاویر این کتاب نمونه حضور انتزاع محض و آبستره در 

تصویرگری کتاب های کودکان است.

نتیجه 
اگر تصاویری طبیعی که نمایانگر پدیده ها و اشیای ملموس است بین تصویرگر و دیگران رابطه ای 
عینی برقرار می کند، تصاویر ذهنی و نقـوش انتـزاعـی که از جنبه های صوری طبیعت فراتر رفته اند 
با خطوط و اشارات رمزگونه و کنایی خـود مدلـول ها و معانی ای را بیان می کنند که تصویر واقع گرا، 
از ابراز آن عاجزاست چون از بیان صوری اشکال فراتر می روند و تنها نیروی تخیل است که می تواند 
آن را درک کند. در هنر انتزاعی )آبستره( کمتر نشانه ای از واقعیت به چشم می خورد. هنر انتزاعی به 
چند صورت دیده می شود؛ گاهی وقت ها عناصر در تصویر به صورت نیمه انتزاعی هستند که درک 
و فهم آن ها راحت تر است؛ ولی بعضی مواقع به صورت انتزاع محض، هستند که درک آن ها دشوارتر 
است. انتزاع در هنر تصویرسـازی تا قبل از دهـه 4۰ه.ش کمتر بوده، ولی بعد از این دهه استفاده از آن 
بیشتر شده است. تصویر انتزاعی به گونه ای است که کودک با نگاه اول به آن موضوع را کامالً  دریافت 
نمی کند و نیازمند یافتن و کشـف مفاهیـم موجـود در تصویـر می باشـد که این خود باعـث تفکـر 
بیشتـر می شود، اما کودک با انسان بزرگ فرق می کند و قدرت تجزیه و تحلیل او کمتـر اسـت زیرا 
هنوز بسیاری از اشیاء و پدیده ها را لمس نکرده و تجربه اش کمتر از بزرگسال است؛ بنابراین نباید آن 

قدر تصویر برای کودک انتزاعی شود که درک مفهوم آن برای او دشوار شـود. 
تصویـرگـران باید از انتزاعی کردن بیش از حد تصویر جلوگیری کنند تا کودک در فهم و دریافت 

تصویر دچار مشکل و سردرگمی نشود و تصویر، تأثیر مثبت و مؤثر در ذهن او به جا بگـذارد.
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پی نوشت:
1.گشتالت Gastalt: مکتبی است در روانشناسی قـرن 2۰ که برای درک و تحلیـل مسائل هنـری نیز به کار می رود. 
این مفهوم به ساختارهای کلی سبک اشاره دارد که اجزای آن از یکدیگر تجزیه ناپذیرند و کلی منسجـم و به هـم پیوستـه 

درک می شوند.
Lee Galda .2

Norton، Donna .3
4.  او در دانشسراهای تهران چهار جلد کتاب  سال های اول دبستان را تصویرگری کرد که بارها همان تصویرها باز چاپ 
شدند. وزارت فرهنگ در سال 1323 کار تصویرگری کتاب های چهارم دبستان و در سال 1325 تصویرگری کتاب صنایع 

روستایی برای کالس های پنجم و ششم دبستان های روستایی را به ابراهیم بنی احمد سپرد.
5. آثار جلیل ضیاءپور به دلیل دارا بودن مضامیـن اصیــل ایرانی، ساده سازی در فیگورها، پایبندی به سطوح سنتی به 

همراه خطوط هندسی کوبیسم، آگاهی بر ترکیب بندی و بطور کلی شیوه خاص نقاشی معروف است.
۶. نقاشی های او در زمینه تصویرگری کتاب کودکان به همراه تالش های هنرمندانـــی چون لیـلـی تقی پـور، محمـد 

جوادی پور و دیگران در دهه های 2۰ و 3۰ نیز به یاد ماندنی است.
7. حسیـن کاظمـی به عنـوان یکی از مـدرن ترین و تأثیرگذارترین پیشـگامان نقاشی معاصر ایران شناخته شده است. 
او که سالیان سال دلبسته نقاشی آبستره بود در سال های آخر عمرش اعتقاد داشت نقاشی انتزاعی جوابگوی ذهن و ذوق 

ایرانی نیست و نقاشی ایرانی بهتر است روالی غیر انتزاعی پیش بگیرد.
8. علی عامه کـن تصویـرگــری کتـاب برای کـودکان را سال ها پیش از آن، در سال 75 آغاز کـرد. تصویـرسـازی برای 
کتاب های فارسی آموز ادبی 1و2 و 3 و واژه نامه چیستانی، افسانه درخت خرما و بزی از مجموعه کارهای عامه کن است. 

کیفیت کار این تصویرگر، سبب شده تا نام او در میان تصویرگران مشهور جهان قرار بگیرد.
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