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ح ااَلبواب ِ
ّ

ت
َ

ِتح یا ُمف
َ

ِافت
پانزدهمین برگ از کتاب خوش نقش و نگار جشنواره هنرهای 

تجسمی فجر هم ورق خورد؛ خداوند مهربان را شاکریم که لطف و 
تفّضل مدام خویش را شامل حالمان ساخت. 

هنرهای تجسمی به رغم آنکه برای بسیاری از رشته های هنری عنصری 
مقّوم و الهام بخش به شمار می آید، اما در مقایسه با دیگر شاخه ها 

از غربتی معتنابه  رنج می برد. این مهجوری به ویژه در فضای رسانه ای 
کشور مشهود است. بر این اساس، رخدادهای تجسمی عموما کمتر 

از سایر رویدادهای هنری در اولویت پوشش رسانه ها قرار گرفته و 
دستمایه تولید و پرداخت رسانه ای واقع می شوند. شاید وضعیت 

مذکور، مهم ترین عارضه ای باشد که هنرهای تجسمی در فضای 
رسانه   با آن روبه روست. 

با این همه، به  پشتوانه حضور و همراهی همکاران ساعی ام در ستاد 
خبری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، به قدر توان 

و بضاعت کوشیدیم اتفاقی درخور نام و منزلت بزرگترین آوردگاه 
تجسمی کشور رقم بزنیم. امید که توانسته باشیم گامی هرچند 

کوچک در مسیر اعتالی جشنواره هنرهای تجسمی فجر برداریم. 
ه، راهی طوالنی باقی 

ّ
گرچه نیک می دانیم که هنوز تا رسیدن به قل

است. 
مفارقت از فجر پانزدهم برایمان دشوار است و از همین حاال 

دلتنگش می شویم. باری، به لطف کالم لسان الغیب شیرازی، از 
حّی چاره ساز مدد می جوییم و در موسم اختتام، نغمه افتتاح سر 

می دهیم:
در میخانه بسته اند دگر 

ح ااَلبواب ِافَتِتح یا ُمَفّتِ

محمد خاجی



گذشتگان ما هنر را مایه  ی صیقل روح و جان و وسیله تقرب به حق و معبود می دانستند که هنرمند در 
مسیر آفرینش اثرش صاحب خصلت نیک مردی، فتوت و فضیلت می شود و از این روست که هنرمند 
مسلمان با ساخت و خلق هر اثر هنری به مراتبی از ارزش های واالی انسانی نائل می شود. و در میان هنرها 

این هنرهای تجسمی بود که برای هزاران سال این امر مهم را برعهده داشت.
  هنرهای تجسمی ایران اسالمی از سابقه ای دیرین و درخشان در جهان برخوردار بوده و شایسته 
اهتمام، تعالی و قدرشناسی مضاعف است. رفع دغدغه های هنرمندان ارجمند این عرصه و تسهیل 
شرایط فعالیت به منظور رونق اقتصاد هنر و خلق آثار فاخر از سوی ایشان برای ارائه به انبوه مشتاقان 

وادی فرهنگ و معرفت، گامی اساسی و ضروری به شمار می آید.
  بی شک هنرهای تجسمی می تواند در شکل گیری روحیه نشاط، امید و پاالیش باورهای عمومی نقشی 
کلیدی را ایفا کند. کسانی که در ساخت و پرداخت این هنر می کوشند، به رغم همه کاستی ها و دشواری ها، 
هرگز رسالت اجتماعی خطیر خویش را از یاد نبرده اند. اکنون از فرصت استفاده کرده و عزم راسخ خود و 
همه همکارانم در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم را برای همراهی و حمایت از 

اصحاب شریف هنرهای تجسمی ایران اسالمی ابراز می دارم. 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر که برآمده از فجر شکوهمند انقالب اسالمی است، فرصتی یگانه برای 
بروز و ظهور جلوه های ناب هنر اسالمی/ ایرانی است که همچون گوهری رخشان بر تارک تاریخ نقش بسته 

و هر روز بالنده  و پربارتر می شود.
 مایه خشنودی است که جشنواره پانزدهم کوشیده است تا بیش از همیشه در مسیر تحقق عدالت 
فرهنگی گام بردارد. برگزاری جشنواره در سی و دو استان کشور، حضور نسل های مختلف هنرمندان 
معرفی  و  شناسایی  برای  برنامه ریزی  یکدیگر،  کنار  در  مختلف  اقلیم های  و  شهرستان ها  شهرها،  از 
استعدادهای نوظهور و بهره  برداری از سرمایه عظیم هنرهای تجسمی به منظور نمایش دستاوردها و 
مصادیق رشد و پیشرفت ایران اسالمی، ازجمله ظرفیت های ارزنده ای است که می تواند از رهگذر برگزاری 

این جشنواره هنری تحقق یابد.
  بار دیگر از فرصت استفاده کرده و خالصانه ترین سالم ها و درودها را بدرقه راه هنرمندان حاضر در 

پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر می نمایم. 
کلیه دست اندرکاران جشنواره  از زحمات و تالش های  را  و قدردانی خود  همچنین مراتب تشکر 

پانزدهم اعالم نموده و دست یکایک عزیزان را به گرمی می فشارم. 
امیدوارم با همراهی و همدلی آحاد هنرمندان پهنه پرشکوه هنرهای تجسمی کشور، اهالی این هنر 

گرانقدر به جایگاهی واال و شایسته نام میهن عزیزمان ایران دست یابند.    

محمد مهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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هنر، دریای زالل معرفت، جوهر روشنابخش جسم و جان آدمی و تجلی گاه حقیقت الیزال الهی 
است که در تاریکی، روشنایی می افروزد و شمایلی از حقیقت را آشکار می سازد. حقیقت هنر، 
صراط مستقیمی است که معبر صعود و نزول انسان کامل به شمار می آید و ویژگی اصلی آن، 

خالقیت دستگاه ادراک انسانی است.
هنرمند با جهد، جوشش و اتکا به استعداد خاّلقه خود می تواند به سان گوهرشناسی حاذق 
در ژرفنای پهنه خروشان هنر غور کند، جلوه های ناب و ساطع جمال و جالل الهی را بیابد و 

شّمه ای از مکشوفات خود را با اهل معنا در میان بگذارد.
هنرمندان ایرانی از دیرباز تا به امروز با خاّلقیت در کارگاه خیال خویش، جویای انکشاف 
حقیقت بوده اند. هنرمند طالب حقیقت ، حصار زمان و مکان را می شکند و پیام خود را در هر 

عصر و زمانه ای به سمع ونظر مخاطب حقیقت جو می رساند.
جشنواره هنرهای تجسمی فجر که ثمره پربرکت شجره طّیبه  انقالب اسالمی است، می تواند 
بستر مستعدی برای پاسخ به سرشت حقیقت جوی هنرمندان در رشته های گوناگون نگارگری، 

خوشنویسی، نقاشی، طراحی گرافیک، کارتون و کاریکاتور، تصویرسازی، حجم و عکاسی باشد.
این  آینه  در  آنها  چیره دستانه  هنرنمایی های  نمود  و  ارجمند  هنرمندان  پرشور  حضور 
رویداد هنری، همواره منشاء رشد، تعالی و معرفت افزایی هنر فاخر ایران اسالمی بوده است و 
چه بسیارند هنرمندان نامور و شایسته ای که مسیر رفعت و ترقی خویش را از رهگذار حضور در 

جشنواره هنرهای تجسمی فجر آغاز نموده اند. 
اکنون که در پرتو عنایات الهی، به ُیمن حضور شورانگیز هنرمندان و مساعی مجاهدانه 
دست اندرکاران، جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موقف پانزدهم قرار گرفته است، فرصت را 
مغتنم شمرده و از زحمات یکایک اعضای شورای سیاستگذاری، دبیران، داوران، هنرمندان و 

کلیه دست اندرکاران خدوم این آوردگاه باشکوه ، کمال تشکر و قدردانی را ابراز می نمایم.
از خداوند حّنان، دوام صّحت، عّزت و مزید توفیقات همه عزیزان را در مسیر اعتال و بالندگی 

فرهنگ و هنر این مرز و بوم خواستارم.   

محمود ساالری 
معاون امور هنری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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انقالب شکوهمند اسالمی که تبلور عزم و اراده راستین فطرت های خداجو و جان های شیفته 
امام روح اهلل)ره( بود، ثمرات و برکات عظیم و ماندگاری را در ساحات گوناگون جامعه ازجمله 
فرهنگ و هنر برجای گذاشت. کما اینکه به فرمایش پیر سفرکرده و روشن ضمیرمان، انقالب 

اسالمی از ماهیتی فرهنگی بهره مند است .
از  از سوی هیچ یک  هنر انقالب اسالمی، منادی جهان بینی بکر و بدیعی بود که پیش تر 
مکاتب و مشارب هنری جهان ارائه نشده بود و اساسا سّر تأللو و مانایی این هنر مردمی و 

متعالی را باید در خصوصیات ممتاز و متمایز آن جست وجو کرد.
اکنون در آستانه حرکت به سوی گام دوم انقالب اسالمی، زبان هنر بیش از هر بیان دیگری 
راهگشای میدان جهاد تبیین خواهد بود. چنانچه زبان رسا و بلیغ هنر در خدمت توصیف 
فرصت ها، پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی قرار گیرد، باید امیدوار بود که گام های 
بلند و مؤثر بسیاری در این میدان برداشته شود و بدین ترتیب، زمینه  الزم برای خودسازی، 
جامعه پردازی، قوام تمدن نوین اسالمی و ظهور منجی عالم بشریت؛ حضرت ولّی عصر)عج( 

تحقق یابد.
امید است که پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بتواند آغازی بر تحّقق گام دوم 

هنرهای تجسمی انقالب اسالمی باشد.
اینجانب به سهم خود از تالش های کلیه هنرمندان و دست اندرکاران جشنواره پانزدهم 

تشکر کرده و دوام عّزت و توفیقات ایشان را از پیشگاه خداوند مّنان خواستارم.    

عبدالرضا سهرابی
مدیرکل هنرهای تجسمی

و رئیس شورای سیاستگذاری 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

صفحه 10



با همراهی شورای دبیران، روش های اجرایی، مشخص 
آثار در  ارائه  ایجاد فرصت و فضای  با  آماده سازی فراخوان  و 
بخش های رقابتی و غیررقابتی نهایی شد. جشنواره پانزدهم 
»طوبای  اساتید«،  »آثار  نمایش  بخش های  دادِن  جای  با 
ه ها«، »به افق امید«، 

ّ
زرین«، »تجسم هنر«، »آینه در آینه ۲«، »قل

»لبخندآفرینان جهان« و »تجلیل از مفاخر«، دامنه فعالیت 
خود را عمق و گسترش داده و امیدوار است موجب رونق 

روزافزون عرصه فرهنگ و هنر باشد.

توضیح اینکه:
است  جشنواره  رقابتی  و  اصلی  بخش  زرین«،  »طوبای   
و  شده  برگزار  رشته  هشت  در  پانزدهم،  دوره  طی  که 
رأی  با  را  هشت گانه  رشته های  برتر  و  نمایشگاهی  آثار 

صاحب نظران هر رشته معرفی می نماید.
  »تجسم هنر«، ادامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 
استان ها و شهرستان ها است که با تالش مدیران هنری 
منتخب مقیم استان ها به صورت غیررقابتی به جمع آوری 

و ارائه آثار هنرمندان شاخص مقیم استان ها می پردازد. 
  »آینه در آینه ۲« بخشی است که به موضوع هنر انقالب 
زوایای  بیان  به  می تواند  دوره  هر  در  و  پرداخته  اسالمی 
این  آینده پژوهی  نیز  و  موجود  داشته های  مختلف 

موضوع مهم فرهنگی و هنری بپردازد. 
ه ها« تالش داشته تا هنرمندان از 

ّ
  بخش ویژه با عنوان »قل

ه های عینی و ذهنی خود، به 
ّ
طریق به تصویر کشیدن قل

معرفی هنرمندانه ابعاد شخصیتی و وجودی الگو، اسوه 
و سرمشق مورد نظرشان بپردازند و آثار خود را به رقابت 

بگذارند.
  بخش جنبی »به افق امید« در جشنواره پانزدهم به طراحی 
پوستر با نگاه امیدوارانه اختصاص دارد که حاصل زحمات 

هنرمندان معاصر در رشته گرافیک است.
برای  »لبخندآفرینان جهان« تالشی است    بخش جنبی 
ارائه آثار هنرمندان و سرآمدان رشته کارتون و کاریکاتور 
از سراسر جهان که همراه با ارائه در نمایشگاه، کتاب این 

مجموعه نیز آماده تقدیم است. 
در نهایت، ضمن تشکر از زحمات بی دریغ تمامی بزرگواران 
و  دبیران  سیاستگذاری،  شورای  در  همراه  اساتید  و  متولی 
داوران و همچنین تمامی عزیزان فعال در دبیرخانه و ستاد 
محترم  اصحاب  زحمات  از  تقدیر  نیز  و  جشنواره  برگزاری 
به  نسبت  را  ارزشمندی  تالش  دوره،  این  در  که  رسانه 
جشنواره داشته اند، امید است این رویداد فرهنگی و هنری و 
فعالیت های صورت گرفته، در حد بضاعت ادای دین به فعاالن 
اندیشمند و حق جوی عرصه تجسمی و همچنین بستری 

ی و بین المللی باشد.  
ّ
برای حرکت ثمربخش در گستره مل

سید عباس میرهاشمی 
دبیرکل پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر

بستری برای 
حرکت ثمربخش 
ی و 

ّ
در گستره مل

بین المللی
زمان گذرا ما را به آخرین روزهای برگزاری پانزدهمین جشنواره 
مرور  که  جشنواره ای  کرد.  نزدیک  فجر  تجسمی  هنرهای 
اجمالی آن خالی از لطف نخواهد بود و امید که یادگاری باشد 
در  ِسمتی  و  جایگاه  هر  در  و  نحوی  هر  به  که  عزیزانی  برای 

دوره های آتی این جشنواره دخیل خواهند بود.
جشنواره  که  بود  این  بر  دست اندرکاران  سعی  تمامی 
پانزدهم کامًال برنامه محور و بر اساس سیاست های کلی و 
رویکرد اعالمی از سوی شورای سیاستگذاری حرکت خود را 

شکل دهد.
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اعضای شورای سیاستگذاری

منیژه آرمین

عضو شورای سیاستگذاری

زنده یاد عبدالرحیم سیاهکارزاده

عضو شورای سیاستگذاری

محمود ساالری 

معاون امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

پریسا شادقزوینی

عضو شورای سیاستگذاری

عبدالرضا سهرابی

مدیرکل هنرهای تجسمی 
و رئیس شورای سیاستگذاری

سید مسعود شجاعی طباطبایی

عضو شورای سیاستگذاری

مینا صدری

عضو شورای سیاستگذاری

کاظم طالیی

عضو شورای سیاستگذاری

نادر قشقایی

عضو شورای سیاستگذاری

یداله کابلی

عضو شورای سیاستگذاری 

سیدعباس میرهاشمی

عضو شورای سیاستگذاری 
و دبیرکل پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

سیدمحمدرضا میری

عضو شورای سیاستگذاری 

مسعود نجابتی

عضو شورای سیاستگذاری 



شورای دبیران و داوران

علی اشرف صندوق آبادی

دبیر خوشنویسی

سید مسعود شجاعی طباطبایی

دبیر کارتون و کاریکاتور

مینا صدری

دبیر نگارگری

داوران نگارگری

خشایار قاضی زاده

امیرحسین آقامیری

حسین عصمتی

داوران خوشنویسی

علی رضاییان

میرحیدر موسوی

سیدعلی فخاری

داوران کارتون و کاریکاتور

محمد حسین نیرومند

مازیار بیژنی

سید مسعود شجاعی طباطبایی

علی وزیریان

دبیر طراحی گرافیک

طاهر شیخ الحکمایی

دبیر حجم

سیدمحمدرضا میری

دبیر بخش ویژه/ قله ها

داوران طراحی گرافیک

سید حمید شریفی آل هاشم

حمید قربان پور 

مسعود نجابتی

داوران حجم

 نادر قشقایی

احمد سلیمانی

طاهر شیخ الحکمایی

داوران بخش ویژه

سید مسعود شجاعی طباطبایی

 مسعود نجابتی

سید عباس میرهاشمی

کاظم طالیی

دبیر تصویرسازی

خ کمال الدین شاهر

دبیر عکاسی

پریسا شادقزوینی

دبیر نقاشی

داوران عکاسی

علی اصغر داودآبادی فراهانی

خ کمال الدین شاهر

ناصر محمدی

داوران تصویرسازی

لیدا طاهری

مهدی نوری

سید حسام الدین طباطبایی

داوران نقاشی 

علی بحرینی

محمدکاظم حسنوند

محمد خزائی



با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تجسمی  هنرهای  مرکز 
همکاری مؤسسه  توسعه  هنرهای تجسمی معاصر و ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها، با حضور هنرمندان، 
هنری،  مؤسسات  و  مراكز  پژوهشگران،  دانشگاهیان، 
تجسمی  هنرهای  جشنواره   »پانزدهمین  برگزاری  عهده دار 

« بود. فجر
 

ع جشنواره:  آزاد موضو
و  امیدآفرین  وحدت بخش،  خاّلق،  هنر  جشنواره:  رویکرد 

هّویت مند در قالب »هنر متعالی برای مردم«
بخش های جشنواره:

طوبای زّرین
هنرهای  جشنواره  رقابتی  و  اصلی  بخش  نام  زّرین،  طوبای 
این  هنرمندان  سوی  از  ارسالی  آثار  است.  فجر  تجسمی 
بخش در رشته های تصویرسازی، حجم)مجسمه، سرامیک 
و چیدمان(، خوشنویسی، طراحی گرافیک، عکاسی، کارتون 
و کاریکاتور، نقاشی و نگارگری، پس از بررسی و رأی گروه های 
تخصصی داوری به نمایشگاه راه  یافت تا از میان آثار منتخب، 

برگزیدگان مشخص و معرفی  شوند.

ه ها
ّ

قل
ه ها نیز رقابتی بود و هنرمندان حاضر در این 

ّ
بخش ویژه قل

فرهنگ،  و  علم  چون  موضوعاتی  حول  را  خود  آثار  بخش، 
ایثار و فداکاری، مشاهیر و مفاخر، پیشرفت ها و دستاوردها، 

پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر

در یک نگاه

زیبایی های اقلیم ایران و شاخصه های افتخار ایران و ایرانی 
خلق نموده و در نمایشگاه ارائه کردند. 

تجّسم هنر
بخش تجّسم هنر، امتداد جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
در استان ها و شهرستان ها بود. این بخش، غیررقابتی بوده 
و با اتکا به همت مدیران منتخب هنری و بومی استان ها به 
آثار هنرمندان شاخص ساکن استان های  ارائه  جمع آوری و 

سراسر کشور می پرداخت. 

آینه در آینه ۲
هنر  موضوع  به  که  است  اختصاصی  بخشی  آینه ۲،  در  آینه 
با  گذشته  سال  بخش  این  می پردازد.  اسالمی  انقالب 
محوریت نقاشی انقالب اسالمی برگزار شده بود و امسال بر 

عکاسی انقالب اسالمی تمرکز یافته است.  

بخش جنبی  »به افق امید«
 این بخش در جشنواره پانزدهم به طراحی پوستر با نگاهی 
هنرمندان  زحمات  ماحصل  و  داشت  اختصاص  امیدوارانه 

معاصر در رشته طراحی گرافیک را به تصور می کشید. 

بخش جنبی  »لبخندآفرینان جهان«
لبخندآفرینان جهان، تالشی هنرمندانه برای ارائه آثار سرآمدان 
حوزه کارتون و کاریکاتور از سراسر جهان بود که به موازات ارائه 

آثار در نمایشگاه، کتاب آن نیز تدارک دیده شد.  
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ثار رسیده به دبیرخانه  تعداد افراد و آ
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

ثار رسیده به بخش »طوبای زرین« به تفکیک رشته ها تعداد افراد و آ

ثار رسیده به بخش ویژه »قله ها« در  رشته های مختلف جشنواره تعداد افراد و آ

گزارش نهایی ثبت نام و ارسال اثر 
از استان های سراسر کشور به دبیرخانه 

پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

عنوان رشته ثار تعداد آ تعداد افراد

تصویرسازی 956 341

حجم 398 ۲۲7

خوشنویسی 619 ۲44

طراحی گرافیک 1336 673

عکاسی 1۲60 440

کاریکاتور 698 317

نقاشی 1970 861

نگارگری 570 ۲65

ثارتعداد افراد تعداد آ

8627  اثر3801  نفر

ثار تعداد آ تعداد افراد

8۲0 433
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ثار راه یافته به نمایشگاه در بخش های مختلف )طوبای زرین و قله ها( آ
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

بخش جنبی  »کیوریتوری«

عنوان رشته ثار تعداد آ تعداد افراد

»لبخند آفرینان جهان« کیوریتوری کاریکاتور 1430 1۲7

»لبخند آفرینان جهان« بخش نمایشگاهی 1۲5 ------

»به افق امید«  طراحی پوستر 7۲ ------

ثار نمایشگاه جمع تعداد آ
ثار تعداد هنرمندان)طوبای زرین و قله ها( تعداد آ

قله ها
ثار تعداد آ

رشتهطوبای زرین

تصویرسازی36۲۲7۲9

حجم۲8۲1۲۲6

خوشنویسی6743661

طراحی گرافیک6338954

عکاسی674۲1651

کاریکاتور53۲4843

نقاشی37۲69۲8

نگارگری8958386

مجموع274 هنرمند440 اثر
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پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در میان استقبال پرشور 
مخاطبان افتتاح شد

و اینک فجر پانزدهم...
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  افتتاح  آئین 
عصر جمعه هفتم بهمن ماه با حضور محمود ساالری معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد حسین 
نیرومند مشاور هنری و امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد 
تجسمی،  هنرهای  مدیرکل  سهرابی  عبدالرضا  اسالمی، 
ایرانیان  امور  و  مجلس  کنسولی  معاون  بیکدلی  علیرضا 
وزارت امور خارجه، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، 
عباس  سید  هنر،  فرهنگستان  دبیر  اسماعیلی  علیرضا 
عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، سید 
جواد طاهری مدیر تئاتر شهر، محمد حبیبی مدیر انجمن 
فرهنگی  بنیاد  مقدس  دفاع  و  انقالب  تجسمی  هنرهای 
روایت فتح و جمع دیگری از مدیران، مسئوالن، هنرمندان 
هنر  فرهنگستان  در  تجسمی  هنرهای  عرصه  مشتاقان  و 

برگزار شد. 

سید عباس میرهاشمی دبیرکل جشنواره پانزدهم، سید 
اشرف  علی  هنر«،  »تجسم  بخش  دبیر  زراوندیان  مصطفی 
صندوق آبادی دبیر بخش خوشنویسی، طاهر شیخ الحکمایی 
علی  نگارگری،  بخش  دبیر  صدری  مینا  حجم،  بخش  دبیر 
شاهرخ  کمال الدین  گرافیک،  طراحی  بخش  دبیر  وزیریان 
طباطبایی  شجاعی  مسعود  سید  عکاسی،  بخش  دبیر 
کاریکاتور، همراه با هنرمندان دیگری  کارتون و  دبیر بخش 
جهانبخش  اجلی،  قربانعلی  دوانی،  رجبی  محمدعلی  چون 
سلطانی، حسین عصمتی، سیدعبداهلل حاجی  سیدحسن، 
علی اصغر داودآبادی فراهانی، کیومرث قورچیان، محمد علی 
کاوه، حجت اهلل اسدی، علیرضا عابدی،  جدیداالسالم، علی 
چهره های  ازجمله  و...  فرخی  مهدی  کوهستانی،  محسن 
حاضر در آئین افتتاح پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر بودند.  
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ا
و  فرهنـگ  وزارت  هنـری  امـور  معـاون  سـاالری  محمـود 
جشـنواره  پانزدهمیـن  افتتـاح  آئیـن  در  کـه  اسـالمی  ارشـاد 
هنرهـای تجسـمی فجـر حضـور یافتـه بـود، ضمـن تحسـین 
اگـر  گفـت:  جشـنواره  از  دوره  ایـن  در  نمایش یافتـه  آثـار 
آثـار حاضـر در جشـنواره پانزدهـم فراتـر از انتظاراتـم  بگویـم 
امـا  هسـتم،  مبالغـه  درحـال  کـه  کنیـد  فکـر  شـاید  بـود، 
تماشـای  مشـغول  اسـتادان،  همراهـی  بـا  وقتـی   

ً
حقیقتـا

کیفیـت  و  کمیـت  کـه  داشـتند  اذعـان  همگـی  بودیـم،  آثـار 
بـوده  انتظاراتشـان  سـطح  از  فراتـر  نمایش یافتـه  آثـار 
می کردنـد  اظهـار  نیـز  داوری  بخـش  اسـاتید  حتـی  اسـت. 
کـه هنـگام انتخـاب آثـار بـا چالـش و تردیـد مواجـه شـده اند 
و ایـن امـر به دلیـل کیفیـت بـاالی آثـار رسـیده بـه دبیرخانـه 
سـنت  از  مدرن شـده  آثـار  و  جوانـان  حضـور  اسـت.  بـوده 
همـراه بـا ترکیـب هنرهـای اصیـل ایرانـی در ایـن نمایشـگاه، 

چنیـن  بـا  مواجهـه  حقیقتـا  و  اعتناسـت  قابـل  بسـیار 
اسـت. مسـرت بخش  هنرمنـدان،  هنـری  نبـوغ  از  سـطحی 
هنرهـای  جشـنواره  ارتبـاط  تقویـت  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 
 بـا 

ً
تجسـمی فجـر و نهـاد دانشـگاه بیـان کـرد: امسـال شـخصا

چندین دانشـگاه وارد مذاکره شـدم و خوشـبختانه تعامالت 
خوبـی شـکل گرفـت. شـورای عالـی هنـر نیـز مدتـی اسـت کـه 
بـا حضـور اسـتادان برجسـته دانشـگاه های هنـری تشـکیل 
شـده اسـت و بی تردیـد، حضـور دانشـگاهیان در جشـنواره 
هنرهـای تجسـمی فجـر سـال آینـده بیـش از امسـال خواهـد 
بـود. باوجـود ایـن، در دوره جـاری بـا همراهی مدیرکل هنرهای 
تجسـمی و دبیـرکل پانزدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی 
ارتبـاط  کشـور  از دانشـگاه های مهـم هنـری  بـا شـماری  فجـر 

گرفتیـم و از ظرفیت هـای آنهـا بهره منـد شـدیم. 
بـه  نسـبت  هنـری  معاونـت  رویکـرد  دربـاره  سـاالری 

معاون امور هنری در بازدید از نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر مطرح کرد

انقالب اسالمی ایران
رودخانه ای جاری و خروشان است
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ا گفـت:  فجـر  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره   تحریم کننـدگان 
بحمـدهلل فضـای کشـور مـا بـاز اسـت و اگـر کسـی مایل بـود در 
جشـنواره شـرکت می کند و چنانچه تمایلی نداشـت، شـرکت 
نمی کند. اما مشکل آنجاست که عده ای به سایر هنرمندان 
می گوینـد شـرکت نکنیـد یا آنها را مـورد مواخذه قـرار می دهند 
کـه چـرا شـرکت می کنیـد! جالـب آنکـه ایـن افـراد، ادعـای آزادی 
در  و  دیگـران  بـرای  مزاحمـت  ایجـاد  این گونـه  دارنـد!  هـم 
عین حـال، شـعار آزادی سـر دادن، کامـال با یکدیگر در منافات 

اسـت. بحمداهلل آغوش  ما برای اقسـام نگاه ها و رویکردهای 
جاری در فضای هنر گشوده است؛ اما هنری که حاوی دیدگاه 
متعالی باشد نه هنری که صرفا تکنیکال و تکنیک زده است. 
سـاالری ادامه داد: انقالب اسـالمی ایران، رودخانه ای جاری 
و خروشـان و در همـه دوره هـا ایـن قسـم موضع گیری هـا وجود 
شـکوفاتر  هنـری  جشـنوارهای  نهایـت،  در  امـا  اسـت  داشـته 
شـده اند. این گونـه اقدامـات در چهـل و سـه سـال گذشـته ره 
به جایی نبرده اسـت؛ چراکه هنرمند، جویای حقیقت اسـت و 
جشـنوارهای فجـر بهانه ای اسـت بـرای آنکه هنر ایـران را عرضه 
کنیـم. اگـر کسـی بـه آینده امیـد و عالقه داشـته باشـد، فعالیت 
هنری انجام می دهد. هنرمندان، بیدار هستند؛ حال، جماعتی 
می خواهنـد هنـر را بـه گـروگان بگیرنـد امـا ره به جایـی نمی برند.

معـاون امـور هنـری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی درباره 
تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  سیاسـت های  اجرایی شـدن 

 از همـه همکارانم در مرکـز هنرهای 
ً
فجـر بیـان کـرد: مـن واقعـا

تجسـمی بـه ویـژه آقای سـهرابی مدیرکل هنرهای تجسـمی و 
آقـای میرهاشـمی دبیـرکل جشـنواره پانزدهـم تشـکر می کنم؛ 
را  کشـور  می کردنـد  تـالش  بدخواهـان  کـه  شـرایطی  در  زیـرا 
سرافکنده کنند، ققنوس وار سربرآوردند و اتفاق مهمی را رقم 
زدند که مایه سرافرازی کشور و سرافکندگی بدخواهان است.

پایانـی اظهـارات خـود دربـاره  محمـود سـاالری در بخـش 
حمایـت از هنرمنـدان حاضـر در جشـنواره هنرهـای تجسـمی 

هـر  برنامه هایـی  چنیـن  کـرد:  بیـان  هنـری  آثـار  خریـد  و  فجـر 
سـال تـدارک دیـده می شـود و تعـدادی از آثـار را خریـداری کـرده 
و هنرمنـدان را مـورد حمایـت قـرار می دهیـم امـا بایـد بپذیریـم 
بتوانیـم  کـه  نیسـت  به انـدازه ای  مـا  بضاعـت  و  بودجـه  کـه 
همـه آثـار را خریـداری کنیـم. در ایـن زمینـه شـهرداری و دیگـر 
ارگان هـا نیـز بایـد ورود و حمایـت کننـد؛ بـرای مثـال، برخـی آثـار 
 از ظرفیـت نمایـش شـهری 

ً
ارائه شـده در بخـش حجـم، واقعـا

برخوردارنـد و شـهرداری می توانـد ایـن آثـار را در ابعـاد بزرگتـری 
سـفارش دهد تا به عنوان نمادهای شـهری اسـتفاده شـوند. 
همچنیـن وزارتخانه هـا و سـفارتخانه های ما نیز می تواننـد آثار 
خوشنویسـی، نگارگـری و نقاشـی را خریـداری کننـد، به عنـوان 
میـراث هنـر ایـران در اختیـار داشـته باشـند و در معـرض دیـد 
بایـد  کـه  آن چنـان  نـگاه  ایـن  متأسـفانه  امـا  بگذارنـد  جهانـی 

نهادینـه نشـده اسـت.  
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عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری پانزدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، صبح یکشنبه نهم بهمن 
ماه باحضور در استان سیستان و بلوچستان، نمایشگاه 

بخش »تجسم هنر« این استان را افتتاح کرد.
ایـن  افتتـاح  جریـان  در  تجسـمی  هنرهـای  مدیـرکل 
اسـتان  شـریف  هنرمنـدان  گفـت:  هنـری  نمایشـگاه 
و  دقیـق  موقعیت شناسـی  بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
هوشـمندانه ضمـن حفـظ مرزهـای هنـری، مرزهای سیاسـی 
ایـن هنرمنـدان  قلـم خـود حفـظ می کننـد.  بـا  نیـز  را  کشـور 
فهیـم نشـان دادنـد کـه چگونـه پـس از گذشـت 44 سـال 
و  ایسـتاده اند  اسـالمی  انقـالب  آرمان هـای  پـای  همچنـان 
بـرای حرکـت در امتـداد گام دوم انقـالب، مصمـم هسـتند. 
هنـر منحصـر و ویـژه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، اتحاد 

اسـت.   وحدت آفرینـی  و 
جشنواره  پانزدهمین  سیاستگذاری  شورای  رئیس   
کرد: به رغم شرایط سیاسی  هنرهای تجسمی فجر تصریح 
تمامی  بار  نخستین  برای  امسال   ، کشور اجتماعی  و 
استان ها در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کردند 
که این یک پیام جدی برای دشمنان ایران به همراه دارد. 

پیشبرد  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجموعه 
را  مسیر  این  در  حرکت  و  است  مصمم  فرهنگی  عدالت 
سرلوحه کار خود قرار داده است. هم اکنون ستاد ویژه ای 
در وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف توجه به مناطق 
 مراکز استان ها، تشکیل شده است که به 

ً
محروم و نه صرفا

شناسایی افراد و هنرمندان فعال عرصه هنرهای تجسمی 
در سطح استان ها و شهرستان ها می پردازد.  

هنـر«  »تجسـم  بخـش  نمایشـگاه  افتتـاح  آئیـن 
اسـتان  در  فجـر  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  پانزدهمیـن 
مدیـرکل  سـرگزی  علـی  حضـور  بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
حجت االسالم مهدی شجاع مدیرکل ارتباطات و هماهنگی 
امـور قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـید 
مصطفـی زراوندیـان دبیـر بخـش »تجسـم هنـر« پانزدهمیـن 
بلـوچ زاده  عبدالسـالم  فجـر،  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره 
دبیـر  یعقوبـی  حمیـده  اسـتان،  سـینمایی  و  هنـری  معـاون 
هنـری نمایشـگاه »تجسـم هنـر« اسـتان و هنرمندانـی چـون 
علـی پیـران، سـعید محمـد شـه بخش، مهـدی نجارپیشـه، 
از چهره هـای هنـری  نعمـت اهلل شـهربابکی و جمـع دیگـری 
حـوزه تجسـمی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان همـراه بـود.

مدیرکل هنرهای تجسمی در آئین افتتاح نمایشگاه »تجسم هنر«
سیستان و بلوچستان عنوان کرد

هنرمندان استان سیستان و بلوچستان با قلم 
خود مرزهای سیاسی کشور را حفظ می کنند
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»نصیر عبدالمحسن عبداهلل« سفیر کشور عراق در جمهوری 
اسالمی ایران، صبح سه شنبه یازدهم بهمن ماه با حضور در 
فرهنگستان هنر از نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای 
ضمن  بازدید  این  جریان  در  وی  کرد.  دیدن  فجر  تجسمی 
بر  پانزدهم،  جشنواره  در  نمایش یافته  هنری  آثار  از  تجلیل 
توسعه روابط هنری میان دو کشور تأکید و اظهار کرد: نیاز به 
توسعه روابط  هنری میان دو کشور که دارای تمدنی دیرینه اند 
کامال محسوس است و کشور عراق دارای هنرمندانی است 

که در سطح جهان شناخته شده اند.
حوزه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  عراق  کشور  سفیر 
فعالیت هنرمندان عراقی در زمینه هنرهای تجسمی، هنرهای 
و  آکادمی   معرفی  به  سپس  و  کرد  اشاره  سینما  و  نمایشی 
آموزشگاهی هنری که در عراق فعالیت دارد پرداخت و در این  
زمینه تصریح کرد: در آموزشگاه هنری عراق، دوره ای پنج ساله 
وجود دارد که از مقطع دبیرستان آغاز می شود و تا مقطع دیپلم 
ادامه دارد. همچنین، آکادمی هنر عراق به تربیت هنرمندان طی 
یک دوره چهارساله می  پردازد که این دوره تا مقطع کارشناسی 
غ التحصیالن دانشنامه ای اهدا  ادامه دارد و در پایان، به فار
می شود. بسیاری از هنرمندان عراقی که در جهان نیز شناخته 

کرده اند.   تحصیل  هنر  آموزشی  مرکز  دو  این  در  شده اند 

سفیر عراق در بازدید از نمایشگاه 
جشنواره پانزدهم عنوان کرد

لزوم توسعه روابط هنری 
میان ایران و عراق

بیت تاریخی امام 
خمینی)ره( میزبان 

جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر شد

اسـتان   » هنـر »تجسـم  بخـش  نمایشـگاه  افتتـاح  ئیـن  آ
مرکزی، صبح چهارشـنبه دوازدهم بهمن ماه و همزمان 
، بـا حضـور عبدالرضـا سـهرابی مدیـرکل  بـا آغـاز دهـه فجـر
در  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  تجسـمی  هنرهـای 
شهرسـتان  در  واقـع  )ره(  خمینـی  امـام  تاریخـی  بیـت 

خمیـن برگـزار شـد. 
بومـی  هنرمنـدان  از  اثـر   60 نمایشـگاه  ایـن  در   
رشـته های  در  مرکـزی  اسـتان  مختلـف  شهرسـتان های 
نگارگـری، خوشنویسـی، نقاشـی، طراحـی گرافیـک، کارتـون 
و کاریکاتور، عکاسـی و تصویرسـازی در نگارسـتان روح اهلل 

رفـت.  دیـوار  روی  خمینـی)ره(  امـام  تاریخـی  بیـت 
 سـینا دلشـادی مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان مرکـزی، حمیـد کمان کـش فرمانـدار شهرسـتان 
سـعید  اسـتان،  هنـری  مدیـر  شـعبانی  علـی  خمیـن، 
از  دیگـری  جمـع  و  عکاسـی  رشـته  هنرمنـد  فالح فـر 
مدیـران، معاونـان و هنرمنـدان اسـتان مرکـزی ازجملـه 
 » ئیـن افتتـاح بخـش »تجسـم هنـر چهره هـای حاضـر در آ

اسـتان بودنـد.   
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مجلس  هیأت رئیسه  سخنگوی  موسوی  نظام الدین  سید 
شورای اسالمی، عصر جمعه چهاردهم بهمن ماه باحضور در 
نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از آثار 

منتخب هنرمندان دیدن کرد .  
عبدالرضا  همراهی  و  باحضور  که  بازدید  این  جریان  در 
سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و جعفر واحدی  رئیس 
مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر همراه بود، موسوی 
باال  کیفی  تراز  را در  پانزدهم  ارائه شده در بستر جشنواره  آثار 
پانزدهمین  نمایشگاه  در  حاضر  آثار  گفت:  و  کرد  توصیف 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر از سطح کیفی بسیار باالیی 
بهره مند است و هنرمندان عزیز ما در زمینه خوشنویسی، 
نگارگری، نقاشی، عکس، کاریکاتور و سایر رشته ها درخشان 

ظاهر شده بودند.
 او افزود: اگرچه هنرهای تجسمی در شرایط کنونی مظلوم 
و مهجور واقع شده است، اما تبلور عینی هنر فاخر اسالمی-
در  ارائه شده  آثار  است.  قابل مشاهده  آن  بستر  در  ایرانی 
نمایشگاه، هم اصالت اسالمی-ایرانی را نمایندگی می کردند 
و هم وجوه هنر مدرن را دربرمی گرفتند و در مجموع، ترکیب 
قابل توجهی از سنت و مدرنیسم در آنها  مشهود بود. بخش 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در بازدید از نمایشگاه پانزدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان کرد

هنرهای تجسمی به سرمایه گذاری 
بیشتری نیاز دارد

عمده ای از کارها به شیوه ای خالقانه و هنرمندانه ارزش های 
دینی و ملی را ما به نمایش گذاشته اند و در مجموع، می توان 
گفت که معدل آثار حاضر در نمایشگاه پانزدهمین جشنواره 

هنرهای تجسمی فجر در سطح باالیی قرار دارد.
 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تنوع آثار نمایش یافته در بخش کارتون و کاریکاتور بیان 
کرد: آثار بخش کارتون و کاریکاتور در مقیاس بین المللی ارائه 
که تعامالت فرهنگی و  امر،  شان می دهد  این  شده بود و 
هنری خوبی میان ایران و سایر کشورهای جهان برقرار است.

 موسوی ضمن تأکید بر لزوم توجه مضاعف به هنرهای 
تجسمی و انبوه ظرفیت های موجود در آن گفت: الزم است 
قرار  اهتمام  و  توجه  مورد  پیش  از  بیش  تجسمی  هنرهای 
از مردم ما به این هنرها عالقه دارند و  گیرد  . طیف وسیعی 
باتوجه به اینکه هنرهای تجسمی از اصالتی دیرپا در فرهنگ 
و سنت ایران اسالمی برخوردار است، می تواند فضای بومی، 
اسالمی و ایرانی  را به خوبی ترسیم و به همگان منتقل کند. 
در دنیای امروز، بسیاری از نمادهای ایرانی از طریق هنرهای 
تجسمی شناخته می شوند و ضروری است که سرمایه گذاری 

بهتری در این حوزه صورت پذیرد.  
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آئین افتتاح نمایشـگاه »آینه در آینه ۲« عصر هفدهم بهمن 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  اسـماعیلی  محمدمهـدی  حضـور  بـا 
عبدالرضـا  هنـری،  امـور  معـاون  سـاالری  محمـود  اسـالمی، 
سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی، سیدعباس میرهاشمی 
فجـر،  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  پانزدهمیـن  دبیـرکل 
عبادرضا اسالمی کوالیی رئیس موزه هنرهای معاصر، امین 
مویـدی مشـاور برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی معاونت امور 
هنری، محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقالب 
و دفاع مقدس، مجتبی کوچکی مدیر هنری نمایشـگاه آینه 
در آینـه ۲، سـید احسـان باقـری مدیـر خانـه عکاسـان ایـران 
عبـاس  چـون:  دیگـری  چـون:  دیگـری  هنـری  چهره هـای  و 
سـعید  نـوروزی،  حسـین  عصمتـی،  حسـین  مشـهدی زاده، 
عـکاس  خلیلـی«  »قربـان  زنده یـاد  فرزنـد  و  همسـر  فالح فـر، 
شـد. برگـزار  تهـران  معاصـر  هنرهـای  مـوزه  در  و...  انقـالب 
 محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

عکاسان  از  تجلیل  برای  بهانه ای  را  رویداد  این  برپایی 
به رغم  گفت: عکاسان خبری  خبری و رسانه ای دانست و 
سختی ها و مشقت هایی که با آن مواجه هستند، همواره 
نقش مهمی در ثبت لحظات ماندگار تاریخ انقالب اسالمی 

داشته اند.
 او با قدردانی از همراهی خانواده زنده یاد خلیلی برای برپایی 
این نمایشگاه گفت: خاطرات بصری جمع کثیری از مردم ایران 
با تصاویر بدیع عکاسانی چون مرحوم خلیلی از دوران انقالب 
اسالمی پیوند خورده که امروز، بخشی از این تصاویر ماندگار 

پس از 44 سال به نمایش درآمده است.
برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمی  ارشـاد  فرهنـگ  و  وزیـر   
عکس هـای خبـری دوران انقـالب اسـالمی، نقـش مهمـی در 
روند پیروزی انقالب داشته اند، گفت: از میان اینگونه تصاویر 
تأثیرگذار می توان به عکس مشـهور زنده یاد »حسـین پرتوی« 

از دیـدار همافـران ارتـش بـا امـام خمینـی )ره( اشـاره کـرد. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در آئین افتتاح نمایشگاه »آینه در آینه ۲« مطرح کرد

عکاسان خبری نقش مهمی در ثبت 
لحظات ماندگار تاریخ انقالب اسالمی 

داشته اند
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 اسماعیلی در قسمت دیگری از سخنان خود یاد و خاطره 
که  شد  یادآور  و  داشت  گرامی  را  صادقی  حبیب اهلل  مرحوم 
آثار زنده یاد  آینه 1« میزبان  سال گذشته نمایشگاه »آینه در 
صادقی و با حضور او برگزار شده بود که بازدید ریاست محترم 

جمهوری از نمایشگاه را نیز به همراه داشت.
کوچکی  مجتبی  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در   
آینه ۲« با اشاره به جایگاه  مدیر هنری نمایشگاه »آینه در 
میانه  تا  گفت:  اسالمی  انقالب  عکاسی  در  خلیلی  زنده یاد 
هیچ کس  خلیلی،  مرحوم  نزدیک  همکاران  جز   80 دهه  
از  تأثیرگذار  و  معروف  عکس  سه  ما  نمی شناخت.  را  او 

زنده یاد  آثار  از  بخشی  متأسفانه  شد:  یادآور  کوچکی 
تا  کنیم  کمک  باید  همه  و  است  شده  مفقود  خلیلی 
عکس های او پیدا شود. مرحوم خلیلی مظلوم واقع شده 
سایر  بتوانیم  و  کنند  کمک  وزیر  آقای  امیدوارم  و  است 
کارهای این عکاس را بیابیم. اکنون 57 فریم از عکس های 
هنرهای  موزه  به  را  آنها  همه  من  که  است  موجود  خلیلی 
تک نسخه  زیرا  بازگردانم؛  باید  پایان  در  و  آورده ام  معاصر 

هستند و از روی آنها کپی گرفته شده است.
 در قسمت دیگری از این مراسم، سیدعباس میرهاشمی 
در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  دبیرکل 

تأثیر  مردم  روحیه  بر  که  داریم  انقالب  آغازین  سال های 
روزنامه  کار  عکس  سه  هر  که  گفت  می توان  و  گذاشته 
کیهان بوده است. یکی از این عکس ها متعلق به مرحوم 
زنده یاد  به  متعلق  دیگر  عکس  دو  و  پرتوی  عبدالحسین 

قربان خلیلی است.
»آینه  نمایشگاه  از  دوره  دومین  اختصاص  درباره  او   
اگرچه  افزود:  خلیلی  قربان  زنده یاد  عکس های  به  آینه«  در 
انقالب  آغازین  از سال های  را  کمی  مرحوم خلیلی فریم های 
کارمند  او  که  باشد  این  دلیلش  شاید  و  رسانده  ثبت  به 
آزاد فعالیت می کرد، باوجود  جایی نبود و به عنوان عکاس 
آفریده  شاهکار  نیز  اندک  فریم های  همین  با  وی  این، 
و  کرده  عکاسی   1357 اسفند  تا  شهریور  از  خلیلی  است. 
دیگر  نکته  است.  رسانده  ثبت  به  را  فریم   1۲41 مجموعا 
حوزه  در  آکادمیکی  تحصیالت  هیچ گونه  او  که  است  این 
هنر نداشته و عکاسی را به شکل خودآموز فراگرفته است.

سخنانی به نحوه شکل گیری بخش »آینه در آینه« اشاره و بیان 
کرد: سال گذشته در جریان برگزاری چهاردهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، یک کار پژوهشی را با موضوع نقاشی 
انقالب اسالمی آغاز کردیم و امسال محور کار را روی عکاسی 

قرار دادیم.
جشنواره  افزود:  او   آئین،  این  از  دیگری  بخش  در 
، پانزدهمین دوره خود را طی می کند  هنرهای تجسمی فجر
و امسال، تالش کرده است دامنه کاری خود را در استان ها 
و حوزه های پژوهشی گسترش دهد. امیدوارم در دوره های 
هم  را  آینه«  در  »آینه  چهارم  و  سوم  فصل  بتوانیم  آینده 
داشته باشیم و همه فعالیت های ما مفید و پژوهش محور 
اینکه  بیان  با  معاصر  هنرهای  موزه  رئیس  کوالیی  باشد.  
موزه توانسته است خود را به روز نگه دارد، خاطرنشان کرد: 
نگاه مدیریت فعلی موزه بر حوزه پژوهش استوار است و 

 هم اکنون 15 عنوان کتاب در دست چاپ قرار دارند.   
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نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 
طول برگزاری خود پذیرای گروه های مختلف دانش آموزی و 

دانشجویی بود. 
دخترانه  دبیرستان  دانش آموزان  راستا،  این  در 
رسانه  و  هنر  پسرانه  هنرستان   ،1 فرزانگان  تیزهوشان 
ماهر، هنرستان دخترانه نیم رخ، هنرستان دخترانه امام 
از دانش آموزان مدارس مختلف  رضا)ع( و شمار دیگری 
نمایشگاه  از  هنر  فرهنگستان  در  حضور  با  تهران  شهر 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بازدید کردند. 
همچنین دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سوره 
نیز با حضور در محل نمایشگاه، به تماشای آثار منتخب 
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  در  حاضر  هنرمندان 

تجسمی فجر نشستند.   

»جهاد  ویژه  جایزه  اعطای  از  تجسمی  هنرهای  مدیرکل 
تبیین« در آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره هنرهای 

تجسمی فجر خبر داد.
 عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس 
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  سیاستگذاری  شورای 
به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  فجر  تجسمی 
تاکیدات پیوسته رهبر معظم انقالب اسالمی در باب لزوم 
و اهمیت جهاد تبیین، امسال برای نخستین بار در جریان 
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جایزه ویژه »جهاد 
تبیین« از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

هنرمندان منتخب اعطا می شود.
 او ادامه داد: زبان هنر، رساترین شیوه ممکن برای 
بیان حقایق و عنصری راهگشا در امر جهاد تبیین است. 
هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی ظرفیت های قابل توجه 
بسیاری برای عملگری در میدان خطیر جهاد تبیین دارند و 
شایسته است که از ورود آنها به این عرصه حمایت شود.

یک  تبیین«،  »جهاد  ویژه  بخش  در  افزود:  سهرابی   
هنرمند برگزیده و یک هنرمند شایسته تقدیر خواهیم 
تندیس  برگزیدگان،  سایر  مانند  برگزیده  نفر  که  داشت 
ویژه و جایزه نقدی دریافت می کند و نفر شایسته تقدیر 
نیز همانند دیگر تقدیرشدگان لوح تقدیر و جایزه نقدی  

دریافت خواهد کرد.
داوری  کرد:  خاطرنشان  تجسمی  هنرهای  مدیرکل   
بخش ویژه »جهاد تبیین« توسط اساتیدی چون مسعود 
نجابتی، محمد حسین نیرومند و سید مسعود شجاعی 
طباطبایی انجام شده است و نفرات منتخب، روز جمعه 
5 اسفند ماه در جریان برگزاری آئین اختتامیه جشنواره 

پانزدهم معرفی خواهند شد.  

استقبال پررنگ 
دانش آموزان و 

دانشجویان 
از جشنواره پانزدهم

اعطای جایزه ویژه
»جهاد تبیین« در 

پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر
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اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  اسـماعیلی  محمدمهـدی 
روز جمعـه ۲1 بهمـن مـاه بـا حضـور در فرهنگسـتان هنـر از 
فجـر   تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  پانزدهمیـن  نمایشـگاه 

کـرد.  بازدیـد 
در جریان این بازدید که باحضور محمود ساالری معاون 
و  هنری  امور  مشاور  نیرومند  حسین  محمد  هنری،  امور 
سینمایی وزیر فرهنگ، بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان 
و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون  هاشمی  محمد  سید  هنر، 
استان های وزارت فرهنگ، عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای 
سید  هنر،  فرهنگستان  دبیر  اسماعیلی  علیرضا  تجسمی، 
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  دبیرکل  میرهاشمی  عباس 
تجسمی فجر و جمعی از هنرمندان و هنردوستان همراه بود،  
آثار  وزیر فرهنگ ضمن ارزیابی مثبت از سطح کیفی و کمی 
ارائه شده در نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

آثار به  فجر گفت: ارزیابی ها نشان دهنده سطح کیفی باالی 
نمایش درآمده در این دوره از جشنواره است و همان گونه 
که شاهد هستیم،  کارهای ارزنده هنرمندان عرصه هنرهای 
دید  معرض  در  گوناگون  رشته  هشت  در  امسال  تجسمی 

عالقه مندان قرار گرفته است.
و  فاخر  آثار  اینکه  بیان  با  اسماعیلی  محمدمهدی 
هنرهای  نمایشگاه  دوره  پانزدهمین  به  شایسته ای 
از  دوره  این  کرد:  تصریح  است،  شده  ارسال  تجسمی 
جشنواره  ادوار  پررونق ترین  از  یکی  می توان  را  نمایشگاه 
پانزدهم  جشنواره  در  برشمرد.  فجر  تجسمی  هنرهای 
نوی  نسل  چشمگیر  حضور  شاهد  گذشته  به  نسبت 
ُبعد  تقویت  کنار  در  مسئله  این  که  هستیم  هنرمندان 
هنری  رویداد  این  برجسته  ویژگی های  از  جشنواره  رقابتی 

به شمار می رود.

وزیر فرهنگ در بازدید از نمایشگاه 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مطرح کرد

 وزارت فرهنگ در دوره جدید برنامه 
ویژه ای برای حمایت از هنرمندان حوزه 

تجسمی دارد
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وزارت  اهتمـام  از  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
فرهنگ در دوره جدید مبنی بر حمایت ویژه از اهالی هنرهای 
تجسمی سخن گفت و در این زمینه بیان کرد: در دوره جدید 
ایـن عرصـه  از هنرمنـدان  بـرای حمایـت  برنامه ریـزی مدونـی 
درنظـر گرفتـه شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، بـا تصویـب »خریـد 
آثـار هنـری« در کمیسـیون فرهنگـی دولـت بـه دنبـال رونـق 

هرچـه بیشـتر ایـن حـوزه هسـتیم. 
هنـر«  »تجسـم  بخـش  دبیـر  زراوندیـان  مصطفـی  سـید 
جشـنواره پانزدهـم، جعفـر واحـدی  رئیـس موسسـه توسـعه 
هنرهـای تجسـمی معاصـر، بهنـام زنگـی سرپرسـت موسسـه 
فرهنگـی هنـری صبـا و هنرمندانـی چـون محمـد علـی رجبـی 
حسـین  حسـن وند،  کاظـم  محمـد  صـدری،  مینـا  دوانـی، 
عصمتی، مهدی فرخی، سـید عبداهلل حاجی سـید حسـن و... 

از دیگـر چهره هـای حاضـر در ایـن مراسـم بودنـد.   
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قدس  نیروی  فرماندهی  مشاور  مسجدی  ایرج  سردار 
و  بیست  پنج شنبه  صبح  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 
هفتم بهمن ماه با حضور در فرهنگستان هنر از نمایشگاه 
آثار منتخب هنرمندان حاضر در جشنواره پانزدهم بازدید کرد. 
سهرابی  عبدالرضا  حضور  با  که  بازدید  این  جریان  در 
مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری 
سید   ، فجر تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
محمد   ،» هنر »تجسم  بخش  دبیر  زراوندیان  مصطفی 
احمد  و  پانزدهم  جشنواره  رسانه  و  ارتباطات  مدیر  خاجی 
آثار  کوچکیان هنرمند رشته نقاشی همراه بود، مسجدی 
را  در بستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر  نمایش یافته 
، ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد و افزود: آنچه در بستر  فاخر
نمایش  به  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
درآمده، نشان دهنده چشمه ای از ظرفیت های ارزنده هنر 
اسالمی-ایرانی است. این جشنواره نمایانگر عملکرد موفق 
هنرمندان متعهد و خبره  از مناطق مختلف کشور است و 
حقیقتا می توانم بگویم که یکی از زیباترین نمایشگاه های 
هستیم. شاهد  تجسمی  هنرهای  زمینه  در  را  هنری 
گوناگون  ابعاد و شاخه های  در  امروز  داد: هنر  ادامه  او 
را  بسیاری  حقایق  و  بزند  حرف  مخاطبان  با  می تواند  خود 
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بشناساند. یک تصویر زیبا، یک اثر خوشنویسی دلنشین و 
اقسام گوناگون آثار خلق شده در حوزه هنرهای تجسمی که 
در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند، می توانند به اندازه 
داشته  حرف  مخاطبان  برای  بسیاری  فیلم های  و  کتاب ها 

باشند و حقایق بسیاری را مطرح کنند. 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرماندهی  مشاور 
اسالمی در بخش دیگری از اظهارات خود به مضامین موجود 
در آثار هنرمندان اشاره و بیان کرد: چهره مقاومت، ایستادگی 
خانواده های  و  شهدا  کنار  در  ایران  بزرگ  ملت  استقالل  و 
عزیزشان در گوشه گوشه این نمایشگاه به چشم می خورد. 
عالوه بر آن، از نظر زیبایی و عیار هنری نیز آثار بسیار فاخری در 
رشته های مختلف تدارک دیده شده که جا دارد از تالش های 
شود.  قدردانی  زمینه  این  در  عزیز  هنرمندان  و  مسئولین 
هنرهای  اکنون  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مسجدی 
مربوط  آثار  که  است  هنرهایی  فاخرترین  از  یکی  تجسمی 
به آن توسط هنرمندان عزیزمان تولید می شود و در قالب 
جشنواره به نمایش درمی آید. امیدوارم آحاد جامعه به ویژه 
جوانان، دانشجویان و دانش آموزان از چنین ظرفیتی بهره  
ببرند و باحضور در این نمایشگاه هنری، به تماشای آثار فاخر 

هنرمندان رشته های گوناگون بنشینند.  

مشاور فرمانده نیروی قدس 
در بازدید از پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان کرد

چهره مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ 
ایران در آثار هنرمندان تجسمی به 

تصویر درآمده است
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طنین »طوبای زرین« 

در رادیو فرهنگ پیچید
»طوبای زرین« نام ویژه برنامه  پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود که از ۲3 تا ۲8 بهمن ماه،  همه روزه از ساعت 

16:30، روی موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش شد. 
ویژه برنامه »طوبای زرین« با هدف مرور اخبار و رویدادهای مربوط به جشنواره پانزدهم و گفت وگو با هنرمندان، دبیران، 

داوران و سایر دست اندرکاران این رخداد هنری تدارک دیده شده بود که با استقبال مناسب مخاطبان همراه شد.    
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»آینه در آینه« ازجمله بخش های پژوهش محوری است از 
دوره چهاردهم با تمرکز بر »هنر انقالب اسالمی« به بافتار 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر افزوده شده است. هدف 
اصلی شکل گیری این بخش، امکان بررسی تاریخ  نگارانه 
هنر  که  تاریخی  است.  ایران  هنر  تاریخ  از  مهمی  مقطع 

انقالب اسالمی را در بستر خود جای داده است.
برگزاری  از  هنردوستان  و  هنرمندان  خوب  استقبال 
بخش »آینه در آینه« که سال گذشته به مرور آثار نقاشان 
انقالب اسالمی اختصاص داشت، باعث شد که مسئوالن 
جشنواره پانزدهم به فکر تدارک »آینه در آینه۲« بیفتند زمینه 
کنند.  فراهم  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  در  را  آن  برپایی 
»آینه در آینه ۲« به سراغ مرور آثار عکاسی کمترشناخته 

شده از نسل هنرمندان انقالب اسالمی رفته  است. قربان 
خلیلی ازجمله عکاسانی است که موفق به ثبت تصاویری 
بکر و دیدنی از روزهای آغازین انقالب اسالمی شده است 
خون  او،  شده  دیده  کمتر  و  متفاوت  قاب های  تماشای  و 
جاری  اسالمی  انقالب  عکاسی  تاریخ  رگ های  در  را  تازه ای 

می کند.
آثار حاضر در نمایشگاهی که عنوان »تهراِن 57« روی 
حرارت  و  پرشور  روزهای  یادآور  و  می درخشد  آن  پیشانی 
انقالب اسالمی ایران است، قریب به ۲0 سال پیش توسط 
گنجینه  به  آن  از  نسخه ای  و  شده  یافت  کوچکی  مجتبی 

خانه عکاسان ایران سپرده شده است.
انقالب  جریان  در  مردم  گسترده  راهپیمایی های 

نگاهی به نمایشگاه »آینه در آینه ۲«

قاب هایی انقالبی از »تهراِن ۵۷«
|عاطفه نوذری|
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پایین  شاهنشاهی،  گارد  با  تن  به  تن  مبارزات  اسالمی، 
پدرش،  و  پهلوی  محمدرضا  مجسمه های  کشیدن 
و  حال  وطن،  به  )ره(  خمینی  امام  بازگشت  از  شادمانی 
هوای نخستین سخنرانی های بنیان گذار جمهوری اسالمی 
به  سرباز  یک  شلیک  لحظه  میهن،  به  بازگشت  از  پس 
جزو  همه  و  همه  آن،  به  واکنش ها  و  عادی  شهروندی 
لحظات ماندگاری هستند که توسط زنده یاد قربان خلیلی 

ثبت شده اند. 
کوچکی به عنوان مدیر هنری نمایشگاه عکس »تهران 
در  و  می کند  اشاره  نمایشگاه  برگزاری  کیف  و  کم  به   »57
این باره می گوید: از یکم بهمن امسال کار تعیین موضوع 
آثار را  آثار نمایشگاه و همچنین فرایند بازسازی و چاپ  و 
آغاز کردیم و به فاصله کمتر از یک هفته، یعنی در ششم 
بهمن ماه، طراحی و انتشار اقالم تبلیغاتی را در دستور کار 

قرار دادیم. سپس در هشتم بهمن نگارش متون و چاپ 
افتتاح  از  پیش  روز  دو  فاصله  به  و  شد  انجام  دیوار  روی 
آثار صورت گرفت تا به این ترتیب به  نمایشگاه، چیدمان 

استقبال افتتاح نمایشگاه عکس »تهرانِ 57« برویم.
تا  او  آثار  نشدن  دیده  خلیلی،  قربان  بودن  ناشناس 
که  عکس هایی  اصل  نسخه های  معدود  شمار  و  امروز  به 
نمایشگاه  مهم  ویژگی های  جمله  از  شده،  ثبت  او  توسط 
می کند:  بیان  این باره  در  کوچکی  است.   57 تهران  عکس 
بزرگ،  چاپ  برای  اصلی  نسخۀ  اصالح  و  بازسازی  به  توجه 
توجه به اطالعات دقیق مکان و زمان و اتفاق های رخ داده در 
عکس ها، تولید متون تکمیلی درباره اتفاقات و انتشار آن در 
نمایشگاه، جمع آوری برخی آثار، وسایل شخصی و نسخه های 
اصلی هنرمند به منظور نمایش آن در کنار عکس ها، ازجمله 

نکات قابل توجه این نمایشگاه هنری است.
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برگـزاری   ،»57 »تهـراِن  عکـس  نمایشـگاه  هنـری  مدیـر 
آینـه۲« تعریـف  ایـن نمایشـگاه را کـه ذیـل بخـش »آینـه در 
عکاسـی  ظرفیت هـای  نمایـش  راسـتای  در  اقدامـی  شـده، 
مرحـوم  می افزایـد:  این بـاره  در  و  می دانـد  اسـالمی  انقـالب 
تعـداد   1358 فروردیـن  تـا   1357 سـال  شـهریور  از  خلیلـی 
1۲41 فریم  عکاسـی کرده که نسـبت آن به تعدد سـوژه های 
توجـه  قابـل  بسـیار  عکاسـان  دیگـر  ثـار  آ و  شـده  عکاسـی 

اسـت.
از  بخشـی  نمایشـگاه،  ایـن  برگـزاری  کوچکـی،  گفتـه  بـه 
ثـاری اسـت کـه در حـال از بیـن رفتـن  عملیـات نجـات بـرای آ
شـده  تـالش  پـروژه  ایـن  در  می دهـد:  ادامـه  او  هسـتند. 
ثـار باقی مانـده از گنجینـه فاخـر زنده یـاد خلیلـی،  اسـت کـه آ
اسـتانداردهای  از  بهره گیـری  بـا  و  ممکـن  نحـو  بهتریـن  بـه 
بین المللـی اصـالح، بازسـازی و شناسـایی شـوند. بـا وجـود 

درگذشـت عـکاس، همـه عکس هـا دارای اطالعـات زمانـی، 
حیـث  ایـن  از  و  هسـتند  خ داده  ر وقایـع  توصیـف  و  مکانـی 
علـوم  مطالعـات  بـرای  مناسـبی  سـند  و  مرجـع  می تواننـد 

آینـد.  انسـانی بـه شـمار 
آثار هنرمندی  یکی از انگیزه های اصلی در پرداختن به 
طی  او  ماندن  ناشناس  به  خلیلی،  قربان  ویژگی های  با 
نکته،  این  بیان  ضمن  کوچکی  بازمی گردد.  اخیر  دهه های 
زنده یاد  عکس های  به  پرداختن  دیگر  علت  می گوید: 
خلیلی، وجود دو عکس ماندگار و تأثیرگذار با نام های »نزن 
زهرای  بهشت  در  خمینی)ره(  امام  »سخنرانی  و   »... سرباز
بهمن  دوازدهم  و  دهم  روزهای  که  اوست  آثار  در  تهران« 
است.  شده  چاپ  کیهان  روزنامه  اول  صفحه  در   57 ماه 
فقط  عکاس،  این  آثار  تمامی  از  اینکه  مهم تر  و  آخر  دلیل 

57 نسخه باقی مانده است.  
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به  امسال  که  بود  بخش هایی  مهم ترین  از  یکی  ه ها« 
ّ
»قل

افزوده  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  بافتار 
و  ایران  عظمت  و  شکوه  روایت گر  ویژه  بخش  این  شد. 
زندگی  شیرین  و  سخت  لحظه های  و  روزها  در  ایرانیان 
کشیدن افق  و  با به تصویر  بود. هنرمندان در این بخش 
آرمان های عینی و ذهنی  خود، از یک سو به معرفی هنرمندانه 
از  و  پرداختند  اسالمی  ایران  آبادانی  و  پیشرفت  ه های 

ّ
قل

وجودی  و  شخصیتی  ابعاد  از  دقیق  تصویری  دیگر،  سوی 
الگو، اسوه و سرمشق موردنظرشان ارائه ساختند. بخش 
و  ه های پیشرفت 

ّ
قل به  ایرانیان  راوی صعود  ه ها« 

ّ
»قل ویژه 

افتخار، در دل روزهای دشوار بود و توانست بذر امید را در 
قلب مخاطبان بکارد. 

ه فاصله داریم 
ّ

تا رسیدن به قل
درباره  ه ها« 

ّ
»قل ویژه  بخش  دبیر  میری«  محمدرضا  »سید 

ضرورت حضور این بخش در پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر می گوید: در این بخش ویژه که ناظر به موضوع 
تاریخی- پیشینه  افتخارات،  از  جلوه هایی  ترسیم  است، 
بوده  مدنظر  کشورمان  روز  دستاوردهای  و  ایران  فرهنگی 
ت 

ّ
ارائه شده در نمایشگاه نشان می دهد که مل آثار  است. 

ایران تا چه اندازه ظرفیت افتخار، غرور، شادمانی و امید به 
طبیعی،  منابع  و  مواهب  به  بود  الزم  همچنین  دارد.  آینده 
انسانی، استعدادها و دستاوردهایی که داشتیم اشاره کنیم؛ 
اینکه در شرایط سختی مثل جنگ تحمیلی و کرونا به یکدیگر 
یاری رساندیم یا وقتی در مقابل بدخواهان، ایستادگی کردیم 
و  گرفتیم  قرار  جمعی  شادی  موقعیت های  در  که  آنجا  یا  و 
شادمانی کردیم... همه این لحظه ها باید به تصویر کشیده 

می شد. 
ه ها« این بود 

ّ
وی می افزاید: هدف ما در بخش ویژه »قل

به هنرمندان و مردم یادآوری کنیم که کشورمان چقدر جای 

ه ها«
ّ

نگاهی به بخش ویژه »قل

ه های پیشرفت 
ّ

چشم اندازی روشن از قل
و افتخار ایران

| لیال ضامنی |
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افتخار و غرور دارد و امروز در میانه نبرد یأس و امیدی که 
دشمنان در داخل و خارج برایمان ایجاد می کنند، این امیدها 

هستند که در نهایت پیروز می شوند. 
ه ها« 

ّ
میری درباره کیفیت آثار رسیده به بخش ویژه »قل

می گوید: ما به عنوان جامعه هنری وظیفه ای در مقابل مردم 
داریم و در حوزه هنرهای تجسمی جای کار و تالش بسیاری 
آثاری بهتر و  آینده  وجود دارد. بدون شک الزم است که در 
متناسب با گفتمان ها، تحوالت و اتفاقات نویی که در سطح 

آثار ارائه شده در  می شوند و از این جهت حائز اهمیت اند. 
ه ها« در فضاهای متفاوتی تدارک دیده شده 

ّ
بخش ویژه »قل

بودند، برای مثال »مکتب حاج قاسم« سفارش خلق اثری 
هنری را به یکی از هنرمندان داده بود که اتفاقا اثر فاخری هم 
ه ها« 

ّ
»قل اثر موردنظر هیأت داوران بخش  آن  آب درآمد.  از 

نیز قرار گرفت و طبیعی است که تقدیر ویژه ای از خالق اثر 
صورت پذیرد. 

در  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  کاریکاتوریست  هنرمند  این 

منطقه و جهان رقم می خورد، تولید کنیم؛ زیرا ایران می تواند 
آثار  کیفیت  از  اگر بگویم  کند.  اتفاقات نقش آفرینی  این  در 
حاضر در این بخش رضایت دارم، معنایش این نیست که 
ه رسیده ایم؛ هنوز در دامنه قرار داریم و باید به مهیای 

ّ
به قل

ه شویم.  
ّ
فتح قل

ه ها و »مکتب حاج قاسم«
ّ

قل
ه ها« 

ّ
»سید مسعود شجاعی طباطبایی« داور بخش ویژه »قل

آثار رسیده به این بخش و فرایند داوری  درباره کم و کیف 
ه ها« از این جهت حائز اهمیت 

ّ
آنها می گوید: بخش ویژه »قل

ارائه  جریان ساز  و  تأثیرگذار  آثار  که  هنرمندانی  که  است 
می کنند، مورد تشویق قرار گیرند. یکی از مالک های مهمی 
هنری  اثر  که  است  این  دارد،  وجود  داوری ها  همه  در  که 
قرار  برهه  خلق خود، مورد توجه  و  زمان  باشد در  توانسته 
خلق  خاصی  شرایط  در  هنری  آثار  برخی  که  همچنان  گیرد؛ 

ه ها« اثری فراتر از حد انتظار ظاهر شده است 
ّ
بخش ویژه »قل

آثار واجد  از  آثار رسیده، یکی  یا خیر، بیان می کند: در میان 
ویژگی های خاص و منحصر به فردی بود؛ به همین دلیل ما 
جایزه نقدی و »طوبای زرین« جشنواره پانزدهم را شایسته 

خالق  اثر دانستیم.
مختلف  هنرمندان  از  اثر   60 ه ها«، 

ّ
»قل ویژه  بخش  در 

رشته های تصویرسازی، حجم، خوشنویسی، طراحی گرافیک، 
که  به نمایش درآمد  کاریکاتور، نقاشی و نگارگری  عکاسی، 
ه های پیشرفت، افتخار و اقتدار ایران 

ّ
راوی مضامینی چون قل

ه های 
ّ
ه های ایمان، پایمردی و استقامت و قل

ّ
و ایرانیان، قل

شکوه، زیبایی، صالبت و... بود. با این همه، آفرینش اثری 
ه ها سخن بگوید، عزم و اراده ای راستین 

ّ
هنری که بتواند از قل

و  همت  با  بخش،  این  در  حاضر  هنرمندان  و  می طلبید 
را  آثاری  برآمدند و  از پس این مهم  خالقیت ستودنی خود 

خلق کردند که بر دل و جان مخاطبان می نشیند.   
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یکـی از بخش هـای تـازه ای که در بسـتر پانزدهمین جشـنواره 
هنرهـای تجسـمی فجـر بـروز و ظهـور یافـت و آثـار هنرمنـدان 
جـوان و خـالق رشـته طراحـی گرافیـک را بـه نمایـش گذاشـت، 
بخش جنبی »به افق امید« با مدیریت هنری سیدمحمدرضا 

میری اسـت. 
آثـار بخـش »بـه افق امیـد« در قالب کیوریتـوری روی دیوار 
رفته  و در طبقه سوم مؤسسه صبای فرهنگستان هنر قابل 
تماشـا بودند. در واقع طبقه سـوم، پذیرای بخش های جنبی 
جشنواره پانزدهم با عناوین »به افق امید« و »لبخندآفرینان 
هنرمنـدان  آثـار  نمایـش  بـه  ترتیـب  بـه  کـه  اسـت  و  جهـان« 

»طراحـی پوسـتر« و »کارتـون و کاریکاتـور«  می پردازنـد.
پوسترهایی که در بخش به افق امید به نمایش درآمده اند
امیـد  پـر  روزهـای  و  روشـن  آینـده ای  نویدبخـش  جملگـی 
اسـتعدادهای  از  بهره گیـری  رویکـرد  بـا  آثـار  ایـن  هسـتند. 
گسـترده جوانـان هنرمنـد ایران زمین و نیز توجـه به افق های 
در  شـده اند.  اجـرا  و  طراحـی  ایـران  ـت 

ّ
مل پیـش روی  بـزرگ 

بخـش »بـه افـق امیـد«، 4۲ اثـر هنری از 4۲ هنرمند گرافیسـت 
و  روحیـات  از  نشـانه هایی  هریـک،  کـه  درآمـده  نمایـش  بـه 
مکنونـات قلبـی هنرمنـدان نسـبت بـه موضوعاتـی اسـت کـه 
افـق نـگاه آنهـا را آشـکار می سـازد. بـرای مثـال یکـی از آثـاری که 
در ایـن بخـش جلوه گـری می کـرد، پوسـتری  بـود کـه بـا الهـام 
حبیـب اهلل  زنده یـاد  اثـر  ماهـی ام«  »مـن  معـروف  نقاشـی  از 

صادقـی، توسـط لیـال نیرومنـد خلـق شـده بـود.
در سمت دیگر نمایشگاه، اثری روی دیوار است که خالق 
آن آینـده ای عـاری از حضـور آمریـکا را بـرای جهان تصـور کرده و 
فروپاشی فضای اینستاگرام را با پرچم آمریکا نمایان می سازد. 
بـدون  »آینـده  بسـته،  نقـش  پوسـتر  ایـن  روی  کـه  شـعاری 
آمریکا« اسـت و هنرمند با درج این شـعار، افق روشـن ذهن 
خود را به صریح ترین شیوه ممکن به تصویر کشیده است. 
سیاسـتگذاری  شـورای  عضـو  میـری  سـیدمحمدرضا 
کـه  فجـر  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  پانزدهمیـن 
دارد،  برعهـده  نیـز  را  امیـد«  افـق  »بـه  بخـش  کیوریتـوری 

نگاهی به بخش جنبی »به افق امید«

و اّمید نمی رسد به پایان...
| آزاده فضلی |

دربـاره ایـن بخـش می گویـد: در مـورد پوسـتر و کیوریتـوری 
آن، چنـد نکتـه قابـل توجـه اسـت. اول اینکـه مـا امسـال بـا 
 ، بهره گیـری از اسـتعدادهای گسـترده طراحـان جـوان کشـور
ایـن بخـش را بـه سـرانجام رسـاندیم؛ حتـی کیوریتورهایـی از 
بوم هـای مختلـف مشـغول همـکاری شـدند. نتیجـه البتـه 
هرچـه کـه باشـد، در اولویـت دوم و پـس از ایـن تجربه  نوین 
در  را  تجربـه  ایـن  برگزارکننـدگان،  امیـدوارم  می گیـرد.  قـرار 
سـال های آینـده امتـداد دهنـد و از کاسـتی های آن بکاهنـد. 
بـه  کـه  می کنـد  ایجـاب  آنهـا،  بـرای  کـردن  کار  اینکـه  دوم 
منظومـه ای از افق هـای بـزرگ پیـش روی مـردم و مشـکالت 

شـود. توجـه  رنج هایشـان  و 
میـری ادامـه می دهـد: در ایـن بخـش تـالش شـده اسـت 
سلسـله مسـائل و موضوعاتـی مـورد پرداخـت قـرار گیـرد کـه 
غ از دارا بـودن فـرم، پیامـی بـرای مردم، خدمتگـزاران مردم  فـار
بـا تدابیـر  و حتـی دشـمنان مـردم داشـته باشـد. امیدواریـم 
خوبـی کـه دبیـرکل محتـرم جشـنواره پانزدهـم اندیشـیده اند 
و کمک هایـی کـه خـود جوانـان در بوم هـای مختلـف خواهند 
حقیقـی،  مجـازی،  مختلـف  قالب هـای  در  آثـار  ایـن  داشـت، 
نمایشـگاهی و حتی اکران شـهری به نمایش عمومی درآیند.
ایـن عضـو شـورای سیاسـتگذاری پانزدهمیـن جشـنواره 
هنرهـای تجسـمی فجـر در بخـش دیگـری از اظهـارات خـود 
بـه لـزوم برگـزاری جشـنواره فجـر اشـاره می کنـد و در این بـاره 
می گویـد: فجـر، جشـنواره مـردم ایران اسـت. مردم قرار اسـت 
ببینند که هنرمندانشـان طی یک سـال گذشـته  برایشان چه 
کرده اند. اگر بپذیریم که مردم ولی نعمت ما هستند، هرکس 
در هـر صنفـی کـه کار می کنـد، برای مردم اسـت و هنرمنـدان را 
نیز از این قاعده مسـتثنی ندانیم، این مهم آشـکارتر خواهد 
بیشـتر  هنرهـا  سـایر  بـه  نسـبت  تجسـمی،  هنرهـای  شـد. 
پیـش چشـم و ادراک مـردم اسـت و جلوه هـای مضاعفـی در 
زندگـی و مایحتـاج کاربـردی آنهـا دارد. بـه گمـان مـن بـه همین 
نسـبت هـم بایـد فجـری پردغدغه تـر داشـته باشـد؛ دغدغـه 

هنرمنـد، بـرای ارائـه پاسـخی درخـور به نگاه مردمی گرانقـدر.  
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از  یکی  می توان  را  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
رنگارنگ ترین رخدادهایی دانست که هر ساله در فضای هنر 
کشور برگزار می شود. اتفاقی که به واسطه تنوع رشته ها و 
حضور هنرمندان گوناگون پر از دیدنی هایی است که چشم 

جان و دل  را جال می دهند. 
یکی از بخش های این جشنواره پر نقش و نگار با عنوان 
استان های  بومِی  هنرمندان  آثار  نمایش  به  هنر«  »تجسم 
این بخش در  به  آثار مربوط  کشور اختصاص دارد.  سراسر 
ناب  جلوه های  هرکدام  و  می شوند  ارائه  غیررقابتی  فضایی 
به  را  خود  خالقان  زیست بوم  و  اقلیم  فرهنگ،  از  روشنی  و 

تصویر می کشند. 
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  مهم  اهداف  ازجمله 
و  ظرفیت ها  عادالنه  توزیع  و  تمرکززدایی  پانزدهم،  دوره  در 
امکانات هنری در فراتهران است. هم اکنون هنرمندان زیادی 
هستند که در گوشه و کنار ایران پهناور فعالیت می کنند اما 
در مقایسه با هنرمندان پایتخت از فضا و امکانات کمتری 

جهت نمایش و عرضه آثار هنری خود برخوردارند.  
با  هنر«  »تجسم  بخش  دبیر  زراوندیان  مصطفی  سید 
استانی  هنرمندان  مستعد  ظرفیت  و  جریان  این  به  اشاره 
می گوید: ما ظرفیت های بسیار خوبی در تمامی استان های 
کشور داریم. بخش »تجسم هنر« با این هدف شکل گرفته 
شهرستان ها  و  استان ها  ساکن  بومی  هنرمندان  تا  است 
بستر مناسبی برای ارائه آثار خود داشته باشند. در این راستا 
آثار منتخب هنرمندان هر استان  پس از ارزیابی و انتخاب، 
در یکی از نگارخانه های استان به نمایش گذاشته شده و در 

معرض دید عموم مخاطبان قرار می گیرد. 
شکل  به  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
گوناگون  و منسجم تری سراغ هنرمندان استان های  جدی 

رفته است. با نگاهی به تاریخچه برگزاری جشنواره درمی یابیم 
که بخش »تجسم هنر« ابتدا به صورت پراکنده برگزار می شد. 
تا  شد  داده  اختصاص  استان ها  به  امکانی  دهم،  دوره  در 
به  اتفاق  این  کنند.  ارائه  گسترده تری  فضای  در  را  آثارشان 
تا  آتی جشنواره رشد و امتداد پیدا کرد  تدریج در دوره های 
اینکه در فجر پانزدهم برای نخستین بار، با مشارکت هر 31 
استان کشور همراه شد و این همان دستاوردی است که 

نگارخانه ای به وسعت ایران را قوام بخشیده است. 
 » از اتفاقات قابل توجه بخش »تجسم هنر یکی دیگر 
شناسایی  برای  ظرفیتی  ایجاد  پانزدهم،  جشنواره  در 
در  بود.  استانی  هنری  مدیران  و  هنرمندان  پرورش  و 
بخش  هنری  مدیران  غالب  اینکه  به  توجه  با  راستا،  این 
« در استان ها را هنرمندان جوان و تازه نفس  »تجسم هنر
با هنرمندان  تعامل  امکان  آن،  تبع  به  تشکیل می دادند، 
از  نیز بیش  تازه هنری  بروز و ظهور استعدادهای  جوان و 

پیش فراهم می شد.
از  هنرمند   550 حضور  با  امسال  هنر«  »تجسم  بخش 
سراسر کشور همراه بود. در این راستا 11 استان همزمان با 
تهران نمایشگاه خود را برگزار کردند و سایر استان ها نیز چند 

روز پیش یا پس از تهران فعالیت خود را آغاز کردند.
القصه اینکه بخش »تجسم هنر« را در بستر پانزدهمین 
یک  مثابه  به  می توان  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
در  که  اتفاقی  درنظرگرفت.  جشنواره  تاریخ  در  عطف  نقطه 
کشف و شناسایی هرچه بیشتر  صورت تداوم می تواند به 
استعدادهای هنری در سطح استان ها و شهرستان ها منجر 
فرهنگی  عدالت  گسترش  تمرکززدایی،  نویدبخش  و  شود 
ی و رشد و شکوفایی ظرفیت های هنرمندان 

ّ
در مقیاس مل

استانی باشد.   

نگاهی به بخش»تجسم هنر« 

نگارخانه ای به پهنای ایران
| فاطمه شهدوست |
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»طوبای زرین« عنوان بخش رقابتی جشنواره هنرهای تجسمی 
این  در  شد.  برگزار  رشته  هشت  در  امسال  که  است  فجر 
دوره برای نخستین بار با هدف برداشتن دیوارهای موجود 
و  سرامیک  مجسمه،  گرایش های  هنری،  رشته   های  میان 
شدند.  گنجانده  »حجم«  عنوان  با  رشته ای  ذیل  چیدمان 
چیدمان(،  و  سرامیک  حجم)مجسمه،  تصویرسازی، 
خوشنویسی، طراحی گرافیک، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، 
نقاشی و نگارگری، رشته هایی بودند که آثار هنرمندان ذیل 
آثاری که پس از بررسی و رأی گروه های  آنها تعریف می شد. 
تخصصی داوری توانستند به نمایشگاه فجر پانزدهم راه یابند.
در  آثار  تنوع  شد،  برگزار  آزاد  موضوع  با  که  دوره  این  در 
بخش های مختلف قابل توجه بود. در »نقاشی« که هنرمندان 
آن بیشترین استقبال را در مقایسه با سایر رشته های هنری 

از  مختلف،  رنگ های  و  نقش ها  از  دنیایی  داده اند،  نشان 
روی  اکسپرسیونیم  و  کوبیسم  و  انتزاعی  تا  گرفته  رئالیسم 
دیوارها نقش بسته بود. نقاشی هایی که اغلب با تکنیک 
رنگ و روغن و در ابعادی بزرگی خلق  شده اند، از طبیعت تا 
جهان امروز و زندگی انسان معاصر را در برمی گیرند و هریک، 

قصه ای برای گفتن دارند.
فضای  یکنواختی  می شد  باعث  که  اتفاقاتی  از  یکی 
آثار  چیدمان  شود،  شکسته  بخش  هر  در  ارائه شده  آثار 
تلفیق  این  بود.  نمایشگاه  مختلف  بخش های  در  »حجم« 
که در راستای برداشتن مرزهای میان رشته ای صورت گرفته 
می شد  باعث  و  می آمد  شمار  به  توجه  جالب  نگاهی  بود، 
یا  خوشنویسی  آثار  با  مواجهه  بر  عالوه  بازدیدکنندگان  که 

نقاشی، با اثری در زمینه حجم نیز روبه رو شوند. 

نگاهی به بخش اصلی 

سیمای خوش»طوبای زرین«
| طاهره محمدی |
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امسال، »نگارگری« یکی از درخشان ترین دوره های حضور 
خود را در تاریخ برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر تجربه 
گرایش های  در  شرکت کننده  هنرمندان  رنگارنگ  آثار  کرد. 
غ، نقاشی ایرانی و تذهیب، روی دیوارهای موسسه  گل و مر
فرهنگی هنری صبا خوش نشسته بود و هوش و حواس 

عموم مخاطبان را به خود جلب می کرد.  
»خوشنویسی«  بخش  در  ارائه شده  آثار  همه،  این  با 
هم کم از نگارگری نداشت. جایی که فرم های گرد و منحنِی 
شکسته  و  نستعلیق  تا  گرفته  کوفی  و  ثلث  از  خطوط، 

نستعلیق، جملگی چشمان تماشاگران را نوازش می دادند. 
چشم  به  آثاری   » کاریکاتور و  »کارتون  بخش  در 
درشت تر  چشم های  دارای  آنها  سوژه های  که  می خورند 
کشیده،  صورت های  رمه، 

ُ
ِدف بینی های  معمول،  حد  از 

موهایی معوج و لب هایی بیش از حد باریک یا غنچه شده  
جّدی   شخصیت های  با  بخش  این  هنرمندان  هستند. 
هم  انتظامی  عزت اهلل  و  احمد  آل  جالل  زنده یادان  چون 
سر شوخی را باز کرده اند. با این اوصاف، بیشتر آثار بخش 
و  سیاسی  روز  مسائل  محور  حوِل  کاریکاتور  و  کارتون 

اجتماعی پرسه می زدند.
ترکیب بندی  و  تنوع  نیز  »عکاسی«  بخش  هنرمندان 
خوبی را در سوژه های عکاسانه به نمایش گذاشته بودند. از 
سنت های بومی مردمان اقلیم های گوناگون ایران گرفته تا 
مستند اجتماعی، طبیعت و برش هایی از مقاطع مهم تاریخ 

معاصر، همه و همه دستمایه عکس های ارائه شده از سوی 
عکاسان قرار گرفته بود. در این بین، مجموعه عکس هایی 
به چشم می خورد که هرکدام روایتگر داستان مجزایی بودند. 
به نحوی که می شد آنها را قصه هایی مستند مصور دانست. 
کاربست  از  هنرمندان  گرافیک«،  »طراحی  بخش  در 
کنار  در  و  نبودند  غافل  طراحی  روز  تکنیک های  و  خالقیت 
اهتمام به تکنیک، به مضامین و محتواهای دینی و معرفتی 
واکنش هایی  بخش،  این  آثار  برخی  داشتند.  توجه  نیز 
انتقادی  به حوادث روز سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف 

ی و بین المللی محسوب می شدند.  
ّ
مل

اما آثار هنرمندان حاضر در بخش »تصویرسازی« شاید 
را در ذهن  کودکی  رویای خوش  از هر بخش دیگری  بیش 
دریای  در  غرق شده  موضوعاتی  می کرد.  زنده  مخاطبان 
قدرت  ساعت ها  تا  چه بسا  که  خالقیت  و  لطافت  بی کرانه 

درگیر ساختن ذهن مخاطب را داشت. 
به دبیرخانه  از 3801 هنرمند  اثر  امسال مجموعا 86۲7 
جشنواره پانزدهم رسید که سهم بخش »طوبای زرین« در 
رشته تصویرسازی 956 اثر از 341 نفر، در رشته حجم 398 اثر 
از ۲۲7 نفر، در رشته خوشنویسی 619 اثر از ۲44 نفر، در رشته 
طراحی گرافیک 1336 اثر 673 نفر، در رشته عکاسی 1۲60 اثر 
از 440 نفر، در رشته کارتون و کاریکاتور 698 اثر از 317 نفر، در 
رشته نقاشی 1970 اثر از 861 نفر و سرانجام، در رشته نگارگری 

570 اثر از ۲65 نفر بود.   
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جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال به ایستگاه پانزدهم 
هنرهای  ویترین  و  رویداد  بزرگترین  که  جشنواره ای  رسید. 
تجسمی کشور است و در مقایسه با دیگر جشنواره   های فجر، 
رخدادی جوان به حساب می آید. اما این جشنواره از چه زمانی 
متولد شد؟ ماجرا به سال 87 بازمی گردد. زمانی که نخستین 
دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری »غالمعلی 
طاهری« برگزار شد. این دوره به شکلی بین المللی و با حضور 
کاریکاتور،  عکاسی،  گرافیک،  نقاشی،  رشته های  هنرمندان 

خوشنویسی و مجسمه سازی همراه بود.  
در ادامه، دومین دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
در سال 88 با موضوع آزاد و به دبیرکلی سیدعباس میرهاشمی 

به بهانه پانزده سالگی 

جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 
گذرگاه تاریخ

| فاطمه شهدوست |

هنرمندان  از  آثاری  نیز  بین المللی  دوره  آن  در  شد.  برگزار 
رشته های نقاشی، مجسمه سازی، سفال و سرامیک، نگارگری، 
خوشنویسی، عکاسی و کاریکاتور در جشنواره حضور داشتند. 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  دوم،  دوره  ویژه  اتفاقات  از  یکی 

نقاشی در شهرستان های اهواز، سمنان، گرگان و یزد بود.
عباس  سید  دبیرکلی  به   89 سال  در  نیز  دوره  سومین 
میرهاشمی در هفت رشته عملی، یک رشته نظری و دو رشته 
جنبی شکل گرفت. یکی از اتفاقات جالب توجه دوره سوم، برپایی 
نمایشگاه »هفت هنر، هفت هنرمند« به عنوان یکی از بخش های 
بود.  فجر  تجسمی  هنرهای  بین المللی  جشنواره  سومین 
در سال 90،  فجر چهارم در بخش های ویژه و آزاد به دبیرکلی 
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»محمدعلی رجبی« برگزار شد. بخش ویژه به موضوع »بیداری 
و  ی 

ّ
مل مقیاس  در  هنرمندان  و  داشت  اختصاص  اسالمی« 

کردند.  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  را  خود  آثار  بین المللی 
دوره پنجم نیز سال 91 با دبیرکلی سید عباس میرهاشمی 
برگزار شد. یکی از اتفاقات خاص این دوره، برگزاری بخشی ویژه 
با موضوع پیامبر اعظم)ص( بود. برپایی نمایشگاه منتخبی 
از آثار هنرمندان استان ها، اتفاق دیگری بود که در این دوره 
از جشنواره به وقوع پیوست. در این دوره هر یک از رشته ها 
را  خود  آثار  باید  هنرمندان  و  بودند  مجزا  موضوعی  واجد 

متناسب با موضوعات مندرج در فراخوان ارائه می کردند. 
دوره ششم را می توان جشنواره تفکیک شده ها خواند. 
منتشر  جداگانه  صورت  به  بخش  هر  فراخوان  دوره  این  در 
در  معاصر  انسان  موضوع  با   9۲ سال  در  ششم  فجر  شد. 
رشته نقاشی، خانواده در رشته تصویرسازی، انرژی در رشته 
و  هنر  عکاسی،  رشته  در  زندگی  شادی های  و  امید  پوستر، 
سیاستمداران مطرح جهان در رشته کاریکاتور، راه بی انتها 
ایرانی و اسالمی در رشته  در رشته مجسمه سازی و شعائر 
نگارگری برگزار شد. سایر رشته ها نیز دارای موضوع آزاد بودند.
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  از  دوره  هفتمین  در 
که سال 93 برگزار شد، برای نخستین بار جشنواره از حالت 
رقابتی خارج شد و نمایشگاه با استفاده از ظرفیت انجمن های 
تخصصی هنری و بخش خصوصی برگزار شد. در این دوره که 

مجتبی آقایی دبیری آن را به عهده داشت، جشنواره صاحب 
»پیامبر  کارگاه  و  نمایشگاه  برگزاری  شد.  دائمی  دبیرخانه ای 

مهربانی« یکی از اتفاقات ویژه جشنواره هفتم بود. 
در دوره هشتم به دبیرکلی مجتبی آقایی، بار دیگر رقابت 
به جشنواره برگشت. در این دوره که در سال 94 برگزار شد، 
موضوع، تکنیک و شیوه ارائه اثر آزاد و رویکرد جشنواره معرفی 
آثاری بود که در قالب بهره مندی از یک یا چند رشته از هنرهای 
تجسمی به ساختار رسیده باشند و ایده ای اصیل و مفهومی 
هنرمندانه را به نمایش بگذارند. برگزاری همایش »هنر معاصر 
و جهانی شدن« یکی از رخدادهای قابل توجه دوره هشتم بود.  
به  بین المللی  مقیاس  در  و   95 سال  در  نیز  نهم  دوره 
دبیرکلی مجتبی آقایی برگزار شد. در این دوره رویکرد جشنواره 
را در  آثاری بود که قابلیت های نوین و تعامل گرایانه  معرفی 
قالب بهره مندی از یک یا چند رشته از هنرهای تجسمی به 
به  را  هنرمندانه  مفهومی  و  اصیل  ایده ای  و  رسانند  سامان 

نمایش بگذارند. 
جشنواره دهم در سال 96، همچنان به شکل بین المللی و 
با دبیرکلی مجتبی آقایی برگزار شد. رویکرد این دوره مانند دوره 
نهم و موضوع، تکنیک و شیوه ارائه اثر نیز آزاد بود. در این دوره 
عالوه بر تجلیل از مفاخر، نمایشگاهی از آثار منتخب آنها نیز 
در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا شد. در این دوره برای 
نحستین بار، تعدادی از استان های کشور نیز میزبان برگزاری 
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نمایشگاه شدند و روال کار با انتخاب یک مدیر هنری در استان 
پیش رفت.  همچنین از برخی نگارخانه های شناخته شده نیز 
دعوت شد تا در خالل جشنواره به معرفی رویداد مهم و برتر 

سال نگارخانه یا هنرمند شاخص خود بپردازند.
با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  از  دوره  یازدهمین 
موضوع آزاد و به دبیری ابراهیم حقیقی به صورت انتشار فراخوان 
جداگانه برای بخش های عکس و هنرهای جدید در سال 97 
برگزار شد. در این دوره به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، بخش های ویژه ای مانند »پالک 40« با 
هدف نمایش هنرهای تجسمی انقالب، برگزاری نمایشگاه 
عکس »روزهای انقالب «، اجرای طرح »چهل نمایشگاه، چهل 
شهر« و تجلیل از هنرمندان برگزیده انقالب و دفاع مقدس در 
دستورکار قرار گرفت. در این دوره تعدادی از نگارخانه ها نیز در 
قالب بخش »چهارسوی هنر« در جشنواره حضور پیدا کردند.
دوره دوازدهم نیز در سال 98 به دبیری ابراهیم حقیقی با 
رویکرد »گفت وگوی هنرها: آفرینش تجسمی نوین با نگاهی 
بین رشته ای« و موضوع آزاد برگزار شد. این دوره نیز همچون 
دوره گذشته با حضور نگارخانه ها در قالب بخش »چهارسوی 
به منظور  »چارخونه«  بخش  دوره  این  در  بود.  همراه  هنر« 
گفت وگوی هنر عکاسی استان ها به ساختار جشنواره فجر 
هنرمندان  از  شماری  عکس  نمایشگاه  پذیرای  و  اضافه 

استان ها  شد.

در سال 99، دوره سیزدهم به دبیری علی اشرف صندوق  
آبادی با رویکرد مخاطب محوری و تفکیک بین هنر معاصر و 
هنر پیش از آن نه به واسطه تفاوت تقویمی و بازه  زمانی خلق 

 آثار بلکه به واسطه ویژگی های منحصر به فرد آن برگزار شد. 
دوره چهاردهم در نخستین سال قرن جدید، به دبیرکلی 
سید عباس میرهاشمی، با رویکرد »هنرمتعالی برای مردم«؛ 
هنری خالق، وحدت بخش، امیدآفرین، هویت مند و زمینه ساز 
تمدن نوین اسالمی برگزار شد. در این دوره بخش ویژه »ایثار 
و فداکاری« با مضامین ایثار و فداکارِی اقشار مختلف جامعه 
به  و...  جهادی  گروه های  درمان،  کادر  آتش نشانان،  مانند: 
صورت رقابتی به ساختار جشنواره افزوده شد. همچنین در 
این دوره برای نخستین بار، بخش »آینه در آینه« به عنوان یکی 
از بخش های جشنواره  با هدف تمرکز و پژوهش حول هنر 

انقالب اسالمی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شد. 
هم اکنون نیز جشنواره پانزدهم یا به بیان دیگر، پانزده 
سالگی تجسمی فجر را شاهد هستیم. در این دوره رویکرد 
امیدآفرین،  وحدت بخش،  خالق،  هنر  از  عبارت  جشنواره 
هویت مند در قالب »هنرمتعالی برای مردم« است. همچنین 
که  شده اند  اضافه  جشنواره  بافتار  به  جدیدی  بخش های 
ازجمله آنها می توان به بخش ویژه »قله ها« با هدف پرداختن 
به قله های افتخار ایران و ایرانی، بخش جنبی »لبخندآفرینان 
جهان« به منظور ارائه آثار سرآمدان حوزه کارتون و کاریکاتور 

ivafestival.ir
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از سراسر جهان و بخش جنبی »به افق امید« با هدف طراحی 
بخش  دوره  این  در  کرد.  اشاره  امیدوارانه  نگاهی  با  پوستر 
»تجسم هنر« یا فجر استان ها نیز به سیاق دوره  چهاردهم 
از  دیگر  یکی  است.  شده  دیده  تدارک  جشنواره  ظرف  در 
که  است   »۲ آینه  در  »آینه  پانزدهم،  جشنواره  بخش های 
امتداد بخش نخست آن محسوب می شود. در این بخش 
نمایشگاهی از عکس های زنده یاد قربان خلیلی عکاس فقید 
به  اسالمی  انقالب  آغازین  سال های  کمترشناخته شده  و 

نمایش درآمده است. 
اما یکی از مهم ترین تفاوت های جشنواره پانزدهم نسبت 
به دوره های گذشته، تأکید بر حذف دیوارهای موجود میان 
رشته های هنری است. به این ترتیب، برای نخستین بار رشته 
تازه ای با عنوان »حجم« مرکب از سه گرایش مجسمه سازی، 
است  شده  اضافه  جشنواره  بافتار  به  چیدمان  و  سرامیک 
که گامی کلیدی در راستای کم رنگ شدن مرز موجود میان 
آثار  چیدمان  نوع  در  موضوع  این  می آید.  شمار  به  رشته ها 
بخش نمایشگاه نیز تبلور یافته است. بر این اساس، چیدمان 
آثار رشته های مختلف در کنار هم و بدون تفکیک رشته ها از 
یکدیگر، گام مهم دیگری است که در راستای کم رنگ تر ساختن 
دیوارهای موجود میان رشته های هنری صورت پذیرفته است.  
در  پانزدهم  جشنواره  دبیرکل  میرهاشمی  سیدعباس 
بخواهیم  »اگر  می گوید:  دوره  این  در  جاری  رویکرد  توصیف 

فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  از  دوره  این  رویکرد  درباره 
صحبت کنیم باید به دوره قبل بازگردیم؛ در دوره چهاردهم 
مطالعاتی  اساس  بر  آن  در  که  کردیم  آماده  را  پیش نویسی 
هنرهای  مؤسسه  همکاران  کمک  )با  گرفت  صورت  که 
دبیران  نگارخانه داران،  هنرمندان،  با  مشورت  تجسمی، 
دوره های گذشته فجر و مدیران هنری(، ساختار جدیدی را 
در  کردیم.  پیشنهاد  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  برای 
تجسمی  جشنواره  که  رسیدیم  موضوع  این  به  جمع بندی 
فجر نیاز به تغییر ساختار دارد. بر این اساس، طرح پایه ای را 
تدارک دیدیم و تحویل متولیان جشنواره دادیم و پیشنهاد 
به  کنند«.  دنبال  را  موضوع  این  جدی  صورت  به  که  کردیم 
گفته او در ساختار جدید، عالوه بر پیشنهادات برای جشنواره 
فجر، نگاهی نیز به دوساالنه های هنری و جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان ایران شده است تا با توجه به آنها خألهای 

موجود پر شود.
وزارت  بدنه  در  مدیریتی  تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به ویژه مرکز هنرهای تجسمی و نظر 
به لزوم همراهی مدیران باالدستی با تغییرات پیشنهادشده، 
پانزدهمین  در  پیشنهادی  جدید  طرح  کامل  اجرای  امکان 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر فراهم نشد. باوجود این، به 
نظر می رسد که فجر شانزدهم پذیرای تحوالتی تازه باشد و با 

ساختاری دگرگونه به حوزه اجرا برسد.   
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»لبخندآفرینان جهان« یکی دیگر از بخش های جنبی جدید 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که با 1۲5 
ی و بین المللی روی دیوار رفت. آثار حاضر 

ّ
اثر از هنرمندان مل

مسعود  سید  توسط  کیوریتوری  شیوه  به  بخش،  این  در 
شجاعی طباطبایی دبیر بخش کارتون و کاریکاتور جشنواره 

پانزدهم انتخاب شده اند.
که  بخش  این  در  حاضر  خارجی  هنرمندان  جمله  از 
شهرت  دارای  کاریکاتور  حوزه  در  و  می آید  آشنا  آنها  اسامی 
از  زالتکوفسکی«  »میخائیل  به  می توان  هستند،  جهانی 
روسیه، »هوریا کریسان« از رومانی، »دامیر نواک« از کرواسی، 
»اسپیرو رادولوویچ« از صربستان، »جولیان پنپای« از رومانی، 
از  والوویج«  »یوگسالو  ترکیه،  از  کوراوغلو«  »محی الدین 
روسیه،  از  )میکوال(  ورونتسوف«  »نیکوالی  صربستان، 
»برادی  برزیل،  از  گومز«  »کائو  اندونزی،  از  کاستانا«  »جیتت 
یونان،  از  جئورگوپالیس«  »دیمیتریس  کوبا،  از  ایزکویردو« 
»لوئیس  رومانی،  از  لیستز«  »نیکوال  ترکیه،  از  ازبک«  »ارای 
جمهوری  از  کافرلی«  »سیران  برزیل،  از  فرناندز«  کارلوس 
آذربایجان، »رائول فرناندوزولتا« از کلمبیا، »اولگ گوتسل« از 

اوکراین، »آموریم« از برزیل، »آرس« از کوبا، »شانکار پامارثی« 
»ادی  سوریه،  از  خلیل«  »رائد  برزیل،  از  کاستا«  »ری  هند،  از 
»مارسین  و  کوبا  از  گومز«  مورو  »میشل  اندونزی،  از  دارما« 

بوندارویچ« از لهستان، اشاره کرد.
کاریکاتوریسـت های  از  یکـی  زالتکوفسـکی«  »میخائیـل 
و در  او دکتـری فیزیـک هسـته ای دارد  نامـدار جهـان اسـت؛ 
به عنـوان  ورلـد«  »ویتـی  مجلـه  نظرسـنجی  طبـق   1994 سـال 
بهترین کاریکاتوریست جهان انتخاب شده است. به اعتقاد 
ابـراز  بـرای  بین المللـی  زبانـی  کاریکاتـور  کاریکاتوریسـت،  ایـن 
دیدگاه هـای فکـری و فلسـفی اسـت. آثـاری کـه در نمایشـگاه 
پانزدهم از او به نمایش درآمده نیز در نقد مسائل و مصائب 
بشـریت اسـت؛ از نقـد سـرمایه داری گرفتـه تـا فقـر حاکـم بـر 
جهان. آثار زالتکوفسکی طنز سیاه و سوررئالیسم محسوب 
در  هسـتند.  عمیقـی  معانـی  متضمـن  عمومـا  و  می شـوند 
بیشـتر کارهـای ایـن هنرمنـد، مسـائل انسـان و ظلم هایـی که 
روا داشـته شـده ، مشـهود  او  بـه  زورگـو  از سـوی قدرت هـای 
اسـت. کودکان نیز به عنوان نماد انسـان هایی که قلب شـان 
دارنـد.  حضـور  وی  آثـار  در  اسـت،  دسـت نخورده  و  پـاک 

نگاهی به بخش جنبی »لبخندآفرینان جهان«

از اینجا با لبخند خارج می شوید!
|  آزاده فضلی | 
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مسن ترین کاریکاتوریستی که در نمایشگاه پانزدهمین 
»کنستانتین  دارد،  حضور  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
سیوسو« پدر کاریکاتور رومانی است که متولد 1938 است. 
این کاریکاتوریست مشهور در آثارش از ترکیب های غریب و 
سوررئالیستی بهره می برد و در بیشتر کارهای او سایه مرگ 
از رومانی  و جمعیتی سیاه دیده می شود. »جولیان پنپای« 
نیز که چند اثر در نمایشگاه دارد، از جمله هنرمندانی است 
که شاید بتوان گفت تحت تأثیر آثار »کنستانتین سیوسو« 

است. 
جلب  را  مخاطبان  نظر  دور  از  که  کارتون هایی  از  یکی 
می کند، طرحی برگرفته از سکانس معروف فیلم سینمایی 
که  آنجایی  است.  دی پالما  برایان  اثر  »تسخیرناپذیران« 
کالسکه بچه در حرکت اسلوموشن از باالی پله ها به پایین 
می افتد. در این طرح که متعلق به »آرس« هنرمند کوبایی 
است، زمین به مثابه کودکی است که از باالی پله ها به پایین 
افتاده و انسان هایی که در کنارش مرده اند، دیگر دست شان 
به زمین نمی رسد. »آرس« هنرمندی با طرح های بدیع است و 
در اغلب آثار او از سکانس های سینمایی الهام گرفته شده 
است. برای مثال، این هنرمند طرحی درباره دوران کرونا دارد 
که برگرفته از اولین فیلم سینمایی علمی تخیلی تاریخ سینما 
یعنی »سفر به ماه« است و در آن واکسنی در چشم ویروس 

کرونا  فرورفته است. 
از دیگر آثاری که در بخش جنبی »لبخندآفرینان جهان« 
جشنواره پانزدهم به چشم می خورد، پرتره های جالب »لوئیز 
فرناندس  مستعارش  نام  که  او  است.  فرناندز«  کارلوس 
است، کارتونیست، تصویرگر، طناز و مجسمه سازی برزیلی 
جدی  موفقیت های  و  فعالیت  بر  عالوه  فرناندس،  است. 
همواره  آورده،  دست  به  تصویرگری  و  کارتون  زمینه  در  که 
اقدام به خلق کاریکاتورهایی می کند که وجه بارز آنها اغراق 
صورت،  از  عناصری  برجسته سازی  چهره ها،  تحریف  بدون 
ایجاد بافتی خاص، کار خالقانه و بدعت آمیز با خطوط، رنگ، 
اشکال هندسی و حجم به نحوی غیرمتعارف است؛ یکی 
او در نمایشگاه به چشم می خورد،  از  که  کاریکاتورهایی  از 

مربوط به »فیدل کاسترو« رهبر کوبا است. 
»شانکار پامارثی« از هند، هنرمندی است که کاریکاتورش 
از گاندی روی دیوار نمایشگاه به چشم می خورد. وی که مدیر 
است،  »ساکشی مدیا«  سیاسی  کارتونیست های  انجمن 
کاریکاتور را یکی از بزرگترین هنرها و انگیزه های قرن حاضر 
می داند و ایده هایش را از تغییرات روزانه جوامع که اخبار آن 

در رسانه ها انعکاس می یابد، برداشت می کند.
یونانی  کاریکاتوریست  جئورگوپالیس«  »دیمیتریس 
»لبخندآفرینان جهان«  از دیگر هنرمندان حاضر در بخش 
است که در آثارش نقدهای محیط زیستی و مسائل انسانی 

به  که  می شود  دیده  دیوار  روی  او  از  اثری  است.  مشهود 
بحران کم آبی در جهان اشاره دارد. یکی دیگر از طرح های او در 
نمایشگاه، کارتونی با مضمون آلزایمر است که با عنوان »به 

شهر آلزایمر خوش آمدید« نمایان شده است.
در  آثاری  نیز  آذربایجان  جمهوری  از  کافرلی«  »سیران 
نمایشگاه دارد که موضوع شان نقد عملکرد رسانه است؛ 
و  ساده  تکنیک  با  نو  بسیار  ایده هایی  خالق،  هنرمند  این 

سبکی ویژه ای دارد.
»رائول  نمایشاه،  در  حاضر  هنرمندان  از  دیگری  یکی 
فرناندوزولتا« هنرمند کلمبیایی تبار است. در بیشتر کارهای 
آثار  از  یکی  که  همچنان  دارند،  جدی  نقشی  کودکان  او، 
تکنولوژی  و  رسانه  به  نقدی  بخش،  این  در  او  از  ارائه شده 
اثر، کودکی روی پای پدر خود نشسته و قرار  است؛ در این 

است بعدها نیز کار پدرش را دنبال کند!
آثار حاضر در نمایشگاه که نظر مخاطبان  یکی دیگر از 
بوندارویچ«  »مارسین  از  طرحی  می کند،  جلب  خود  به  را 
تصویرگر و کارتونیست لهستانی است. تخصص بوندارویچ 
در زمینه طراحی های مطبوعاتی است و تاکنون برنده جوایز 
بسیاری از مسابقات کارتون و مطبوعات شده و بسیاری از 
تصویر  به  کاتالوگ ها  و  نمایشگاه ها  موزه ها،  در  کارهایش 
از  هنرمند  این  ح های  طر در  که  آنچه  است.  شده  کشیده 
دست  به  در  آدمی  بودن  حریص  است،  مشهود  انسان 
آوردن پول و ثروت است که او را حقیر می کند. در اثری که 
که  نیز مردی  او به چشم می خورد  از  روی دیوار نمایشگاه 
سرش به شکل قفس پرنده است، روی صندلی نشسته و 
پرنده ای )کالغ( که از پول ساخته شده، روی دستش توقف 
کرده است. »مارسین بوندارویچ« معتقد است که پیام یک 
اثر هنری مهم تر از هنرمند خالق آن است. او از زبان تصویری 
را  خود  مدنظر  ایده  و  موضوع  بتواند  تا  می کند  استفاده 
می تواند  که  دارد  قدرتی  کارتون  او،  اعتقاد  به  کند.  منتقل 
داستان ها را با کمک طنز، به شکلی بیان کند که در سراسر 

دنیا قابل درک باشند.
در دیگر بخش های نمایشگاه »لبخندآفرینان جهان«، 
جالل  همچون  ایرانی  مفاخر  و  هنرمندان  از  پرتره هایی 
انتظامی به چشم می خورد. همچنین  آل احمد و عزت اهلل 
ح هایی از مالکوم ایکس، ترامپ، ملکه انگلیس و حتی  طر
جواد علیزاده هنرمند پیشکسوت کاریکاتور نیز روی دیوار 
نمایشگاه ،  دیگر  قسمت های  در  است.  شده  آویخته 
بیرانوند  علیرضا  باغی،  قره  اسفندیار  زنده یاد  از  ح هایی  طر
»کریستیانو  پنالتی  ضربه  مقابل  دروازه،  داخل  که  درحالی 
از  آن  در  که  عامل  هادی  از  پرتره ای  و  ایستاده  رونالدو« 
جمله » شیر مادر و نان پدر حاللت« بهره گرفته شده نیز 

به چشم می خورند.  
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مهدی نوری، داور بخش تصویرسازی پانزدهمین جشنواره 
رویداد  این  برگزاری  محاسن  درباره  فجر  تجسمی  هنرهای 
مانند  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  کرد:  بیان  هنری 
رخدادهای دیگری که در زمینه های مختلف برگزار می شوند، 
به دلیل جایزه ای که برای آن تعیین شده، بستر حرفه ای و 
مناسبی برای مطرح شدن هنرمندانی است که در آغاز راه قرار 
دارند. معموال هنرمندانی که به سطحی حرفه ای در کار هنری 
فرصت  جوان ترها  تا  می کشند  کنار  را  خودشان  می رسند، 
شرکت در جشنواره و دیده شدن را پیدا کنند. البته خوب 
جشنواره  ساختار  در  نیز  اساتید  مختص  بخشی  که  است 

تدارک دیده شود که رقابتی هم نباشد.
جهت  هنرمند  یک  اساسی  ویژگی های  مورد  در  نوری 
خلق آثار منحصر به فرد هنری گفت: هر هنرمند، جهان بینی 
بیان  اثرش  در  را  خود  هنرمند  اگر  دارد.  را  خود  مختص 
نگاه  بر  تکیه  با  را  دارد  که  روشی  و  منش  همان  و  کند 
و  تقلید  به  نیازی  دیگر  دهد،  نشان  زیبایی شناسانه اش 
کپی کردن نیست و اثری شایسته و درخور تأمل خلق می شود.
درباره  پانزدهم  جشنواره  تصویرسازی  بخش  داور 
تجربیات خود طی سال ها و دوره های گذشته جشنواره اظهار 
برگزار  که  به من نشان می دهد هر جشنواره ای  کرد: تجربه 
می شود نسبت به جشنواره گذشته یک گام جلوتر است. از 
این رو در دوره پانزدهم نیز آثار ارائه شده بسیار متنوع بود و 
ما در مرحله داوری برخی از آثار را چندین بار مشاهده کردیم 
تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که کدام یک موفق تر است. 

گفت گو با مهدی نوری
داور بخش تصویرسازی 

یک گام 
رو به جلو

ضمن اینکه هنرمندان به دلیل وجود فضای مجازی بسیار 
به روز هستند؛ به همین دلیل شاهد آثار قوی و قابل تأملی 

در این دوره از جشنواره بودیم.
جشنواره  تمایز  وجه  درباره  تصویرساز  هنرمند  این 
هنری  رویدادهای  دیگر  به  نسبت  فجر  تجسمی  هنرهای 
و  نمایشگا ه ها  دیگر  با  ما  جشنواره  تفاوت  شاید  گفت: 
رویدادهای تجسمی در سایر نقاط دنیا این است که براساس 
فرهنگ بومی و اعتقادی مان موضوعاتی تعیین می شود و بر 
همین اساس، پارامترهای مشخصی در تولید اثر وجود دارد 
که مدنظر قرار می گیرد تا ببینیم اثر خلق شده در مسیر مورد 
انتظار حرکت کرده است یا خیر. این یکی از مواردی است که 

در امر داوری مورد توجه ما قرار داشت.
هنرمندان  با  ایرانی  تصویرسازان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
لحاظ  از  ما  هنرمندان  کرد:  بیان  ندارند،  فاصله ای  جهانی 
ایده پیشرو هستند و همواره جزئیات را مدنظر دارند. البته 
در  خصوص  به  ایرانی  هنرمندان  که  است  سال  سال های 
ی 

ّ
زمینه تصویرسازی شاخص اند و به دلیل وجود هویت مل

و البته محدویت های پیش رو، همواره توانسته اند خود را در 
سطح بین المللی و عرصه های مهم جهانی مطرح سازند.

داور بخش تصویرسازی پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهادی 
آینده جشنواره مطرح کرد و گفت:  را برای برگزاری دوره های 
اگر بخشی مجزا به نام »آثار اساتید« در جشنواره دیده شود 
تا شرکت کنندگان بتوانند شاهد کارهای هنری پیشکسوتان 
تأثیرگذار  بسیار  باشند،  هم  تجسمی  هنرهای  استادان  و 
خواهد بود. همچنین جوایز را می  توان تغییر داد؛ برای مثال، 
می شود تور مسافرتی فرهنگی را برای مدت معینی جایگزین 
جایزه نقدی کرد تا هنرمندان بیش از پیش با اقوام، فرهنگ 

و جغرافیای متنوع ایران آشنا شوند.
برگزاری   کرد:  بیان  خود  اظهارات  پایانی  بخش  در  نوری 
مختص  و  برجسته  استادان  حضور  با  آموزشی  کارگاه های 
باشد.  خوبی  ایده   می تواند  نیز  جشنواره  برگزیدگان 
بدون شک با سرمایه گذاری روی برگزیدگان هر بخش، شاهد 

ارتقای تخصصی آن رشته و هنرمندانش خواهیم بود.  
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گفت وگو با لیدا طاهری
داور بخش تصویرسازی 

با استانداردهای 
جهانی 
فاصله ای 
نداریم

لیدا طاهری، داور بخش تصویرسازی پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر درخصوص تأثیر برگزاری جشنواره و 
ایجاد حس رقابت میان هنرمندان برای ارتقای سطح کیفی 
در  هنری  مسابقات  و  جشنواره  برگزاری  گفت:  هنری  آثار 
را  آثار یکدیگر  همه جای دنیا باعث می شود که هنرمندان 
مشاهده کنند و خود را در مقایسه با کارهای خوب و برگزیده 
محک بزنند. طبیعتا این امر به ارتقای سطح کیفی آثارشان 

کمک بسزایی می کند.
که  نکاتی  به  توجه  و  داوری  نحوه  مورد  در  هنرمند  این 
برای قضاوت آثار هنری از اهمیت باالیی برخوردار است، بیان 
کرد: اهتمام به اصول زیبایی شناسی تصویرسازی در ارتباط 
با مخاطب بسیار مهم است، ضمن اینکه به روز بودن اثر و 
انطباق آن با نیازهای روز جامعه و جوانان نیز ضرورت دارد. از 
سوی دیگر، پیامی که در پِس اثر نهفته شده و نحوه اجرای 

آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بخش  آثار  داوری  مالک های  به  اشاره  ضمن  طاهری 
تصویرسازی در بستر پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر عنوان کرد: توجه به ویژگی ها و عناصر تصویری فرهنگ 
ایرانی همراه با اهتمام به تکنیک های تصویرسازی در سطح 
جهانی، اهمیت به نیازهای مخاطب به ویژه توجه به شادمانی 
تازه، اشاعه و  یادگیری موضوعات  و  آموزش  برای جوان ها، 
ترویج سنت های ایرانی-اسالمی، کاربرد صحیح قواعد ترکیب 
آثار بخش  رنگ، حجم و... همه و همه در داوری و انتخاب 

تصویرسازی از اهمیت باالیی برخوردار بود.
اینکه جشنواره فجر در  با  افزود:  این هنرمند تصویرگر 
زمینه هنرهای تجسمی حرف های زیادی برای گفتن دارد، اما 
من احساس می کنم که آثار حاضر در این دوره می توانستند 
از کیفیت باالتری برخوردار باشند. چراکه ما تصویرسازان بزرگی 
در ایران داریم. در کنار وجود آثار نو از جوانان، می توانستیم 
تدارک  نیز  هستند  صاحب نام  که  هنرمندانی  برای  رقابتی 

ببینیم تا نمایشگاهی به مراتب پربارتر داشته باشیم.
درخصوص  خود  اظهارات  پایانی  بخش  در  طاهری 
جایگاه هنرمندان ایرانی شاغل در عرصه هنرهای تجسمی 
با  گفت: هنرمندان ما  با استانداردهای جهانی  در مقایسه 
استانداردهای جهانی فاصله ای ندارند و خوشبختانه بهترین 
که سطح  آثاری  اما متأسفانه  ایران داریم،  را در  تصویرگر ان 

کیفی باالیی داشته باشند کمتر ارائه می شوند.  
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حسام الدین طباطبایی، داور بخش تصویرسازی پانزدهمین 
تجربه  درخصوص  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
و  جوانی  دوران  در  گفت:  هنری  رویداد  این  در  خود  حضور 
بستر  تنها  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره  دانشجویی، 
مهیا برای ابراز وجود و ارائه آثار هنری هنرمندان بود. ما پس 
از برگزیده نشدن در جشنواره، کارهای خود را در مقایسه با 
آثار برتر مورد ارزیابی قرار می دادیم و در ادامه تالش می کردیم 

که حس، تکنیک و ایده هایمان را به سطح بهتری برسانیم.
وی افزود: جشنواره هنرهای تجسمی فجر و حضور در 
آن یکی از امکان هایی است که می تواند هنر و قابلیت های 
هنری یک هنرمند را به منصه ظهور برساند. این جشنواره، 
آن  در  شرکت  با  عالقه مند  فرد  یک  که  است  بستری  تنها 
می تواند اثر خود را در معرض توجه مخاطبان حرفه ای تر قرار 
ارتقای  برای  جشنواره  برگزاری  و  موجودیت  بنابراین  دهد، 

سطح هنر کشور ضروری است.
در  تصویرگری  بخش  آثار  داوری  نحوه  درباره  طباطبایی 
پانزدهمین دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان 
کیفی  سطح  تا  کردیم  مشاهده  را  آثار  همه  ابتدا  ما  کرد: 
با  را  هنرمندان  مسیر  این  در  و  بسنجیم  را  آنها  عمومی 
را نسبت به خودشان  آنها  یکدیگر مقایسه نکردیم، بلکه 
محک زدیم. معیارمان این بود که شماری از هنرمندان به 
این جشنواره دعوت شده اند و باید مورد تشویق قرار گیرند. 
نفرات  نهایت،  در  تا  کردیم  انتخاب  را  آثار  بهترین  این رو  از  

برگزیده جزو بهترین ها باشند.

داور بخش تصویرسازی پانزدهمین جشنواره هنرهای 
جشنواره  مثبت  نکات  از  یکی  داد:  ادامه  فجر  تجسمی 
امسال این بود که آثار در ژانرها، مکتب ها و سطوح مختلف 
جذابیت  به  موضوع  این  و  بودند  شده  ارائه  متفاوتی  و 
جشنواره می افزود. از نظر من هنرمندان تصویرگر ایرانی در 
سطح جهانی جزو نفرات اول هستند و آثار بسیار متنوعی را 

خلق می کنند.
طباطبایی تصریح کرد: هنرمندان فعال در عرصه هنرهای 
تجسمی بسیار مهجور هستند و به اندازه رشته های دیگر 
به آنها ضریب داده نمی شود. تا به امروز امکان دیده شدن 
هنرمندان این حوزه در برنامه های مختلف آنچنان که باید 
جشنواره  نام  شنیدن  با  مخاطبان  و  است  نداشته  وجود 
فجر عمدتا به یاد جشنواره های فیلم و موسیقی می افتند. 
از این رو باید دست اندرکاران عرصه هنرهای تجسمی همت 
بیشتری به خرج دهند تا مردم بیش از پیش با رشته های 

متنوعی که ذیل این هنر تعریف شده است، آشنا شوند.
به منظور  را  پیشنهادهایی  تصویرسازی  بخش  داور 
و  ارائه  فجر  جشنواره  آینده  دوره های  شایسته تر  برگزاری 
از هنرمندان  آتی  خاطرنشان کرد: الزم است برای دوره های 
پیشکسوتی که به دالیلی گوشه گیر شده اند، دعوت شود 
تا در جشنواره حضور پیدا کنند. این اتفاق می تواند موجب 
دائمی  دبیرخانه ای  باید  همچنین  مضاعف  شود.  همدلی 
با نام »فجر« تأسیس و در آن، بانک اطالعاتی هنرمندان در 
ازطریق  بتوان  سال  طول  در  تا  شود  جمع آوری  ی 

ّ
مل سطح 

گفت وگو، تبادل نظر و برگزاری نمایشگاه، به صورت مستمر با 
هنرمندان ارتباط گرفت. بدین ترتیب، می توان امیدوار بود که 
هر ساله شاهد برگزاری جشنواره ای هرچه پرشورتر و پویاتر 

باشیم.  

گفت وگو با حسام الدین طباطبایی
داور بخش تصویرسازی 

این 
هنرمندان را

ببینید!
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یکی از تغییراتی که امسال در پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر رخ داد، این بود که برای نخستین بار، رشته ای 
مجسمه سازی،  گرایش  سه  ترکیب  از  »حجم«  عنوان  با 
چیدمان و سفال و سرامیک به بافتار جشنواره افزوده شد. 
این درحالی است که در جشنواره چهاردهم، مجسمه سازی 
و سفال و سرامیک به عنوان دو رشته مستقل و چیدمان 

ذیل رشته هنرهای جدید ارائه شده بودند.
جشنواره  پانزدهمین  حجم  بخش  داور  قشقایی،  نادر 
هنرهای تجسمی فجر درباره ادغام سه گرایش مجسمه سازی، 
سرامیک و چیدمان ذیل رشته حجم، در جریان پانزدهمین 

رشته های  ادغام  می گوید:  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
هنری نزدیک به هم، اتفاق خوبی است؛ به شرط آنکه زمینه  
مربوط به بخش های مختلف سفال، سرامیک و... را با نگاه 
کارشناسان مربوط به همان بخش ها مورد سنجش و ارزیابی 
قرار داد. ممکن است یک مجسمه ساز در زمینه آثاری از جنس 
سفال، لعاب یا شرایطی که مربوط به اجرای آنهاست، اطالعاتی 
داشته باشد اما نباید به عنوان یک کارشناس تخصصی خود را 

در معرض ارزیابی چنین آثاری قرار دهد.
مثبت  کارکرد  و  ماهیت  بر  تأکید  ضمن  قشقایی  نادر 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، درباره مالک های داوری در 
بخش حجم توضیح داد: مالک های داوری بر حسب تجربه ای 
است،  حوزه  این  در  تجربه ورزی  و  کار  سال ها  ماحصل  که 
آثار،  درنظر گرفته شده بود. چه بسا ممکن است بعضی از 
قابلیت های ورود به بخش رقابتی را داشته باشند اما هنگام 
قرار نگیرند  آثار، در یک سطح  به سایر  درجه بندی نسبت 
که در این صورت نمی توانند وارد رقابت با دیگر آثار شوند.
جشنواره  از  هنرمندان  استقبال  میزان  خصوص  در  وی 
پانزدهم بیان کرد: 480 اثر در بخش حجم به پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر راه پیدا کرد. بسیاری  از شرکت کنندگان، 
و  دارند  عالقه  و  عشق  داده اند  انجام  که  کاری  به  نسبت 
تصور می کنند که این عشق و عالقه می تواند برای پیشبرد 
کارشان کافی باشد اما در نهایت نتوانستند رضایت داوران 
که دید جامع تری نسبت به موضوع دارند را به دست آورند.
ادامه به سختی های رشته مجسمه سازی  قشقایی در 
جشنواره  در  حاضر  هنری  رشته های  سایر  به  نسبت 
هنرهای تجسمی فجر اشاره کرد و افزود: اگر در بخش هایی 
حضور  شاهد  رشته ها،  دیگر  و  نقاشی  کاریکاتور،  مثل 
شرکت کنندگان بیشتری نسبت به مجسمه سازی و سفال 
هستیم، به دلیل شرایط حاکم بر بخش مجسمه سازی است 
که هنرمندان را محدود می کند. مجسمه سازی سختی های 
آن به مواد و  خاص خود را دارد. برای پختن سفال و اجرای 
فضای خاصی نیاز است و مجموع این محدودیت ها باعث 
جشنواره  در  بخش  این  شرکت کنندگان  شمار  می شود 

هنرهای تجسمی فجر نسبت به سایر رشته ها کمتر باشد.
اظهارات  پایانی  بخش  در  مجسمه ساز  هنرمند  این 
و  جشنواره ها  برگزاری  مثبت  تأثیر  بر  تأکید  ضمن  خود 
رویدادهای مختلف هنری بر مجسمه سازی اظهار داشت: 
ایجاد  و  همراهی  همفکری،  با  محترم  مسئولین  امیدوارم 
شرایط الزم برای برگزاری سمپوزیوم ها، به هنرمندانی که در 
حوزه مجسمه سازی فعال اند، کمک کنند و زمینه ای ایجاد 
شود که مجسمه سازان به طور مداوم آثار خود را در معرض 
مقایسه با آثار برتر قرار دهند و بتوانند شرایط کارشان را چه 

از حیث نوع تکنیک و چه به لحاظ سطح کیفی ارتقا دهند.  

گفت وگو با نادر قشقایی
داور بخش حجم 

ادغام رشته های 
هنرِی نزدیک
به هم اتفاق
خوبی است
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جشنواره  پانزدهمین  حجم  بخش  داور  سلیمانی،  احمد 
هنرهای تجسمی فجر، با اشاره به میزان استقبال هنرمندان 
به شرایط جامعه، استقبال  بنا  گفت:  پانزدهم  از جشنواره 
کمتری از این دوره از جشنواره صورت گرفت. ما حدودا 48 
اثر را برای حضور در مرحله دوم انتخاب کردیم و در نهایت، ۲6 
اثر به نمایشگاه راه یافتند. باوجود این، آثار ارسالی تا حدی 

انتظاری که از هنرمندان داشتیم را برآورده نساختند. 
با توجه به اهمیت و سطح  کارها  کیفیت  ادامه داد:  او 
جشنواره فجر می توانست بهتر باشد. مالک ما برای داوری 
و  تعهد  خوب،  متریال  اثر،  باالی  کیفیت  حجم،  بخش  آثار 
پیوند آثار با مناسبت جشنواره فجر بود. همچنین مهم بود 
آثار ارائه شده نو و بدیع باشند و متناسب با اقتضائات  که 

هنری امروز رشته حجم تدارک دیده شوند.
داور بخش حجم پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر درباره کمرنگ ساختن مرز و دیوار موجود بین رشته های 
همراه  من  نظر  از  گفت:  پانزدهم  جشنواره  بستر  در  هنری 
ساختن رشته های مختلف هنری با یکدیگر، پیامد مثبتی 
ندارد. کاش داوری های هر بخش به صورت جداگانه انجام 
رشته ها  در  هنرمندان  تخصصی تر  حضور  شاهد  تا  می شد 
باشیم. به هر ترتیب، جشنواره هنرهای تجسمی فجر رخداد 
و  گذشت  آن  از  سادگی  به  نباید  که  است  مهمی  و  بزرگ 
کارهای سطح پایین را وارد رقابت کرد. بهتر است مسئولین 
تصمیم گیرنده به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا 

کیفیت جشنواره افت نکند.
یادآور شد: در  اظهارات خود  پایانی  سلیمانی در بخش 
صورتی که سطح کارها به اندازه کافی باال نباشد، بهتر است 
ویژه  طور  به  هنرمند  چند  که  شود  اعمال  سیاست  این 
برگزاری  سطح  تا  دهند  ارائه  را  کارهایشان  و  شوند  دعوت 
جشنواره و رقابت ارتقا پیدا کند. امیدوارم در سال آینده با 
به  جشنواره  ای  بتوانیم  موجود،  چالش های  شدن  برطرف 

مراتب بهتر داشته باشیم.  

گفت وگو با احمد سلیمانی
داور بخش حجم 

هرچه 
تخصصی تر، 
بهتر!
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گفت وگو با سید علی فخاری 
داور بخش خوشنویسی

چگونه طرحی نو 
دراندازیم؟

پانزدهمین  خوشنویسی  بخش  داور  فخاری،  علی  سید 
اهمیت  بر  تأکید  ضمن  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
این رخداد هنری گفت: جشنواره فجر یک رویداد فرهنگی و 
هنری بزرگ است که در بسیاری از بخش هایش می تواند در 
سطح بین المللی مورد توجه هنرمندان قرار گیرد. طبیعتا در 
رویدادهایی این چنینی انتظار می رود که آثار ارزنده و فاخری 
ارائه شود. می توانم بگویم در بخش خوشنویسی که داوری 
آثار آن را انجام دادیم، چندان شاهد این موضوع نبودیم و 
انتظار این بود که هنرمندان به ویژه در بخش های شکسته 
و نستعلیق، آثار فاخرتری را ارائه کنند. امیدوارم در سال های 

آتی آثار کیفی تری برای حضور در جشنواره ارائه شود.
بخش  داوران  ترکیب  با  ارتباط  در  افزود:  فخاری 
عطف  نقطه  ترکیب،  این  که  بگویم  باید  خوشنویسی 
جشنواره بود. خوشبختانه همکاری استادان خوشنویسی  
همفکری،  و  همدلی  با  که  شد  باعث  داوری  تیم  در  حاضر 
قضاوتی صحیح داشته باشیم و کیفیت داوری را در سطح 
مطلوبی حفظ کنیم. همه می دانیم که در هر رویداد رقابتی، 
داوران می توانند مسیری را طی کنند که به ارتقای ماحصل 
کار بینجامد و می توانم بگویم که ما در انجام این کار موفق 
بودیم. جلسه داوری برای خود ما هم اتفاق خوبی بود، زیرا 
بهره مند  یکدیگر  تجربیات  از  حاضر  اساتید  و  عزیز  داوران 
شدند و این امر در نوع خود بسیار ارزشمند است. به نظرم 
خوبی  عملکرد  داوران  هنرمندان،  ارسالی  آثار  به  توجه  با 

داشتند.
این هنرمند بیان کرد: یکی از اهداف اصلی جشنواره هایی 
مانند فجر، کشف استعدادهای جدید هنری است. امسال، 
آسمان  در  که  بگویم  نمی توانم  و  نداشتیم  جدیدی  چهره 
اتفاق  این  اما  کرده ایم،  کشف  تازه ای  ستاره  خوشنویسی 
خوبی است که در کنار شرکت کنندگان جوان، شاهد حضور 
در  جوان  و  پیر  بودیم.  پیشکسوت  هنرمندان   همراهی  و 
کنار هم در جشنواره حضور داشتند و آثاری را ارائه کردند که 
هرچند می توانست بهتر باشد اما باز هم می توان به آنها نمره 

خوبی داد.
داور بخش خوشنویسی پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در بخش پایانی اظهارات خود گفت: خالقیت 
در اصل باید در ذات هنر باشد تا پیشرفت صورت بگیرد، اما 
 نوآوری و درك فضاهای جدید مستلزم تجربه، تمرین 

ً
عموما

مداوم و مطالعه در زمینه هنر است. بیشتر شرکت کنندگاِن 
جشنواره های هنری در چارچوب مسابقه و رقابت به دنبال 
را  با این نگاه، نمی توان نوآوری چندانی  اثر هستند و  خلق 

شاهد بود.  
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کارهای  معموًال  گفت:  نقاشی  خط  آثار  درباره  رضاییان 
درمی آید  نمایش  به  هنری  رویداد های  در  که  نقاشی  خط 
کپی از کار های گذشته است. چند روش ارائه در خط نقاشی 
آن سال ها پیش توسط تعدادی  وجود دارد که نمونه های 
از استادان انجام شده بود و امروزه همان کارها دائما تکرار 
می شود. البته کار ها قوی هستند اما چیز جدیدی برای ارائه 
این  است.  شده  دیده  قبًال  آن ها  بهتر  نمونه های  و  ندارند 
مسئله هم به نوع نگاه برگزارکنندگان جشنواره برمی گردد 
و آنها باید شیوه ای در پیش بگیرند که دیگر شاهد کارهای 

تکراری نباشیم.
هنر های  جشنواره  در  خوشنویسی  جایگاه  درباره  او 
جشنواره  این  خوشنویسِی  رشته  در  گفت:  فجر  تجسمی 
پنج شاخه وجود دارد، اما در نهایت فقط یک فرد به عنوان 
منتخب معرفی می شود. این خطوط تناسبی با هم ندارند و 
قابل مقایسه و داوری در کنار هم نیستند، اما از میان همه 
آنها فقط یک اثر انتخاب می شود و به نظر من این از اشکاالت 
اتفاق  این  جوایز  محدودیت  دلیل  به  اگر  است.  جشنواره 
خوشنویسی  از  گرایش  یک  سال  هر  است  بهتر  می افتد، 
ایراد  دارای  هم  شیوه  این  البته  دهند.  قرار  جشنواره  در  را 
است اما اگر راه دیگری برای افزایش برگزیدگان در شاخه های 
مختلف خوشنویسی وجود نداشته باشد، این شیوه بهتر از 

وضعیت فعلی است.
کسب مهارت در هر  کرد:  این خوشنویس خاطرنشان 
یک از این خطوط، سال ها زمان می برد و اگر این طور نبود یک 
خوشنویس می توانست همه خط ها را بنویسد. هرکدام از 
این خطوط دارای ریشه ای عمیق در فرهنگ ما هستند و باید 
منتخب خود را داشته باشند. موزه های دنیا به دنبال این 
هنر اصیل هستند، پس خود ما هم باید به آن بها بدهیم و 
با افزایش جوایز و... کاری کنیم که انگیزه خوشنویسان برای 

کار و تولید اثر بیشتر  شود.  

 گفت وگو با علی رضاییان
داور بخش خوشنویسی

راه نوآوری را
باز کنیم 

علی رضاییان داور رشته خوشنویسی پانزدهمین جشنواره 
هنر های تجسمی فجر با بیان اینکه در رشته خوشنویسی 
آثاری در 5 شاخه خط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، 
تعلیق و خط نقاشی شرکت دارد، گفت: هم از نظر تعداد و 
هم از نظر کیفیت، آثار نستعلیق، شکسته نستعلیق و خط 
تعداد  دیگر  شاخه های  در  داشتند.  بهتری  جایگاه  نقاشی 
کار ها کمتر بود و فکر می کنم این به دلیل ضعف اطالع رسانی 
در مراکزی است که در زمینه خط ثلث و نسخ فعال هستند.

او درباره میزان نوآوری خوشنویسان در خطوط کالسیک 
بستگی  زیادی  حد  تا  خوشنویسی  در  نوآوری  وجود  گفت: 
فراخوان  من  نظر  به  دارد.  رویداد  هر  فراخوان  نوع  به 
جشنواره فجر و بسیاری دیگر از مسابقات و جشنواره های 
کشور های  و  ترکیه  مانند  خارج،  و  داخل  در  خوشنویسی 
عربی، به گونه ای است که راه را بر نوآوری می بندد، در حالی 
که اگر چنین رویکردی وجود داشته باشد، باید در فراخوان 
جشنواره ذکر شود و امتیازی به آن اختصاص داده شود تا 
هنرمند نیز به این سمت برود. ولی معموًال در جشنواره ها 
بیشتر  خوشنویسان  دلیل  همین  به  و  نیست  اینگونه 
قوی  کار  تا  می کنند  استفاده  سنتی  ترکیب بندی های  از 
جلب  کند. را  داوران  نظر  که  دهند  ارائه  قبولی  قابل  و 
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پانزدهمین  عکاسی  بخش  دبیر  شاهرخ،  کمال الدین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر ضمن ارزیابی سطح کیفی 
آثار نمایش یافته در نمایشگاه پانزدهم گفت: مایه خرسندی 
است که این دوره از جشنواره نیز مانند دوره های پیشین با 
حمایت غالب عکاسان دغدغه مند برگزار می شود. آثار حاضر 
در جشنواره پانزدهم نسبت به کارهایی که در دوره های قبل 
این  البته  بودند.  برخوردار  بهتری  کیفیت  از  بود  شده  ارائه 
انتظار هم از عکاسان می رفت که نسبت به دوره های گذشته 

عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. 
در  حاضر  آثار  داوری  مالک های  تشریح  ضمن  شاهرخ 
بخش عکاسی گفت: موضوع پانزدهمین جشنواره هنرهای 
سوژه ها  برای  محدودیتی  هیچ  ما  و  بود  آزاد  فجر،  تجسمی 
آسودگی  با  می توانستند  عکاسان  بنابراین  نبودیم.  قائل 
اهتمام مهم داوران  و  کنند. مالک  ارسال  را  آثار خود  خاطر 
پیرامونش،  محیط  و  زندگی  به  نسبت  عکاس  که  بود  این 
نگاه تازه ای داشته باشد. چنین نگاهی می تواند اثرگذار باشد 
و آثار ارائه شده را متمایز سازد. در کنار این ویژگی، مفهومی 
که عکاس می خواهد به آن برسد و تأثیری که قرار است بر 
اگر  بود.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  نیز  بگذارد  مخاطبان 
عکسی فاقد این تأثیر باشد و نتواند مخاطب را متأثر سازد، در 
این صورت می توان گفت که عکاس، موفق عمل نکرده است.
که  مفهومی  و  موضوع  عکاسانه،  نگاه  داد:  ادامه  وی 
عکاس می تواند منتقل کند، درک صحیح چارچوب عکس، 
زحمتی که عکاس برای یک ثبت یک تصویر می کشد و اینکه 

عکاسان چقدر توانسته اند نسبت به کارهای گذشته  خود 
در  تأکید  مورد  معیارهای  ازجمله  باشند،  داشته  پیشرفت 

داوری آثار بخش عکاسی بود.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  عکاسی  بخش  دبیر 
در  محتوایی  و  موضوعی  مرزبندی  درباره  فجر  تجسمی 
بخش عکس و تاثیر تعیین موضوع برای عکاس بیان کرد: 
ضوابطی که چهارچوب کاری عکاس را مشخص می کند، در 
فراخوان جشنواره پانزدهم آمده بود و ما فضا را باز گذاشتیم 
تا عکاسان به یک یا چند موضوع خاص، محدود نشوند و 
بتوانند به راحتی و به  شیوه ای خالقانه، در هر ژانری که تمایل 
دارند، آثار خود را ارائه دهند؛ زیرا خالقانه بودن اثر می تواند 
و  تنوع  امسال،  خوشبختانه  و  کند  متمایز  را  عکاس  نگاه 

خالقیت خوبی را در آثار عکاسان شاهد بودیم.
وی افزود: یکی از اهدافی که در دوره چهاردهم و پانزدهم 
مدنظر بود، توجه به مجموعه سازی بود؛ این امر، عکاسان را 
ترغیب می کرد تا حول موضوع و سوژه  مورد نظرشان، تفکر 
نهایت، خروجی های  در  و  انجام دهند  بهتری  برنامه ریزی  و 

کیفی تری را خلق کنند.
کمال الدین شاهرخ در بخش پایانی سخنان خود به کم 
و کیف استقبال هنرمندان عکاس از پانزدهمین جشنواره 
کرد:  این باره خاطرنشان  و در  هنرهای تجسمی فجر اشاره 
شاهد  هم  باز  جامعه،  خاص  شرایط  به  توجه  با  امسال 
که  دغدغه مندی  عکاسان  بودیم.  هنرمندان  استقبال 
مایل بودند در رویدادی به نام تجسمی فجر شرکت کنند، 
کارهایشان را به دبیرخانه ارسال کردند. به نظر من کسانی که 
آوردگاه شرکت کنند، یک فرصت بسیار  نتوانستند در این 
خوب را از دست دادند و از رقابتی که باعث رشدشان می شد، 

جا ماندند.  

گفت وگو با کمال الدین شاهرخ
دبیر بخش عکاسی

دست عکاسان را 
برای انتخاب سوژه 

باز گذاشتیم
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گفت وگو با ناصر محمدی
داور بخش عکاسی 

نگاه دقیق 
عکاسان به 
مسائل روز 

جشنواره  پانزدهمین  عکاسی  بخش  داور  محمدی،  ناصر 
این  به  رسیده  آثار  ارزیابی  ضمن  فجر  تجسمی  هنرهای 
بخش گفت: آثاری که در بخش عکس به دست ما رسید، 
از سطح کیفی خوبی برخوردار بودند و نگاه های خالقانه ای را 
نسبت به مسائل روز داشتیم. آثار بخش مستند نشان داد 
که شرکت کنندگان، زاویه دید خوبی به مسائل روز جامعه 
دارند. در بخش هنری نیز با توجه به بررسی آثار، فضای هنری 
خوبی را در عکس های ارسالی مشاهده کردیم که به نوعی 

بیانگر شرایط و اوضاع هنر معاصر ایران است. 
بخش  آثار  داوری   مالک های  به  اشاره  با  هنرمند  این 
عکس، افزود: برای داوری مؤلفه های متعددی مطرح است. 
بگیریم.  نظر  در  را  فرمی  و  محتوایی  نگاه  باید  مثال،  برای 
هنرمند باید بتواند از نظر ترکیب بندی، کادربندی، زاویه دید، 
نور، رنگ و سایر موارد به تعادل برسد و نگاه زیبایی شناسی 
به  بتواند  اثر  اگر  نیز  محتوا  حیث  از  باشد.  داشته  خاصی 
هنرمندانه  نگاهی  هستند،  ما  اطراف  که  عمیقی  مفاهیم 

داشته باشد مشمول امتیازات ویژه داوری خواهد بود. 
از تکرار است.  وی ادامه داد: مبحث مهم دیگر، دوری 
برخی هنرمندان همان آثاری که سال های قبل در جشنواره 
مقام آورده اند را تکرار می کنند که این یک فرایند مردود است. 
داشتن نگاه خالقانه یکی دیگر از موارد مهمی است که مورد 
توجه داوران قرار گرفت. خالقیت جزو مسائل مهم حوزه هنر 
است و کار خالقانه باید حامل پیامی برای مخاطب باشد و با 
او ارتباط برقرار کند. همه این موارد در زمره مالک های داوری 

و انتخاب آثار بخش عکس بودند.
از  عکاس  هنرمندان  استقبال  میزان  درباره  محمدی 
جامعه  کنونی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  پانزدهم  جشنواره 
امسال استقبال کمتری از جشنواره صورت گرفت اما شرایط، 
نتوانست کلیت جشنواره را تحت الشعاع قرار دهد و به رغم 

آن، آثار خوبی برای رقابت ارسال شد.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  عکاسی  بخش  داور 
تجسمی فجر کمرنگ کردن مرز و دیوار موجود بین برخی 
رویکردهای  از  یکی  کرد:  بیان  و  ارزیابی  مثبت  را  رشته ها 
از  بعضی  میان  موجود  مرز  برداشتن  معاصر،  هنر  مهم 
رشته هاست و چندرسانه ای ها جزو تحوالت دهه های اخیر 
محسوب می شوند. البته باید این را در نظر بگیریم که این 
از  اشتراکاتی  بتواند  که  بود  خواهد  موفق  زمانی  هم آمیزی 
هنرها را در اختیار بگیرد. ادغام برخی رشته ها، حرکت خوبی 
است اما اجرای آن برای بعضی رشته ها هنوز زود است و ابتدا 
ایجاد کنیم و سپس به تلفیق  را  باید پیش زمینه های الزم 

رشته ها بپردازیم.  
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عکاسی  بخش  داور  فراهانی،  داودآبادی  اصغر  علی 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ضمن ارزیابی 
سطح کیفی آثار ارسالی به این دوره از جشنواره گفت: سطح 
کیفی عکس های رسیده، در وهله اول از شاخص های کیفی 
سقف  تعیین  مانند  جشنواره  دبیرخانه  توسط  اعالم شده 
تعداد آثار ارسالی، میزان تنوع بخش ها، عناوین، موضوعات 
و... پیروی می کند. در عین حال، متغیرهای اثرگذار بر کم و 

کیف فعالیت عکاسان را نباید از نظر دور داشت.
وی افزود: بسیاری از مردم و نهادهای اجرایی و نظارتی، 
نمی دانند عکاسی می تواند چه تأثیری بر رشد افکار عمومی 

و تعالی حیات اجتماعی بگذارد. این مسئله، کنش عکاسان 
قابل  جمع  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  نقش آفرین  و  متعهد 
توجهی از عناصر خالق این رسانه را از فعالیت پویا و پرنشاط، 
از  چشم پوشی  و  موارد  این  مالحظه  با  است.  ساخته  دور 
برخی چالش های موجود نظیر عدم همراهی مناسب مدیران 
شهری  بیلبوردهای  ظرفیت  مناسب  تخصیص  در  شهری 
و نیز فقدان همراهی مناسب مدیران صدا و سیما جهت 
اختصاص کافی آنتن رادیو و تلویزیون به تبلیغات جشنواره، 
میزان استقبال عکاسان و سطح کیفی آثار رسیده به دوره 

پانزدهم را خوب و مثبت ارزیابی می کنم.
داودآبادی فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود به 
مالک های داوری آثار بخش عکاسی اشاره و بیان کرد: رعایت 
شاخص های فنی پایه و توجه به ضوابط یاد شده در فراخوان 
این  بر  بود.  آثار  ارزشیابی  برای  ما  اولیه  مبنای  جشنواره، 
اساس، آثاری که از حدأقل کیفیت فنی الزم برخوردار نبودند 
یا بدون توجه به محدوده ها و قواعد پیش بینی شده در  و 
فراخوان، ارسال شده بودند، در گام اول بررسی، کنار گذاشته 
از  شدند. در گام های بعدی، هر عکس که حدأقل یک رأی 
معرض  در  می داد،  اختصاص  خود  به  را  داوران  هیئت  آرای 
موفقیت  میزان  و  می گرفت  قرار  داوری  گروه  بیشتر  مداقه 
عکاس در مهار شرایط محیطی و توان خالقه او در به خدمت 

گرفتن مبادی سواد بصری، به تبادل نظر گذاشته می شد.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  عکس  بخش  داور 
تجسمی فجر افزود: سطح انتظار داوران، متناسب با گرایش 
انتخابی عکاس و مدعای عکس، تعریف می شود. به عنوان 
عکسی  بر  اجتماعی  مستند  عکاسی  شاخص های  نمونه، 
ع از حیات  که زاییده وهم یا خیال عکاس در محیطی منتز
اجتماعی است، تحمیل نمی شود و هر یک در چارچوب های 
تا  پاالیش،  روند  و  عرفی خود، مورد سنجش قرار می گیرند 

انتخاب نهایی آثار برگزیده ادامه خواهد داشت.
داودآبادی فراهانی در بخش پایانی اظهارات خود، هرگونه 
یکدیگر  با  که  رشته هایی  ادغام  کیف  و  کم  درباره  اظهارنظر 
مرزهای مشترک دارند را منوط به ارزیابی نتایج حاصله پس 

از برگزاری جشنواره پانزدهم دانست.  

گفت وگو با 
علی اصغر داودآبادی فراهانی
داور بخش عکاسی 

لزوم اکران مناسب 
آثار هنرمندان در 
فضای شهری
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و  کارتون  بخش  دبیر  طباطبایی،  شجاعی  مسعود  سید 
کاریکاتور پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با اشاره 
به اهمیت جشنواره و لزوم برگزاری آن گفت: جشنواره فجر 
رخدادی همه جانبه در عرصه هنرهای تجسمی است. البته 
این جشنواره به نسبت دیگر جشنواره های فجر کار خود را 
دیرتر آغاز کرد اما با توجه به اینکه برخی رویدادهای هنری در 
رشته های مختلف با تعطیلی یا وقفه روبه رو می شود و از آنجا 
آثاری را خلق می کنند، می توان  که هنرمندان در طول سال 
گفت که جشنواره فجر جایگاه مناسبی برای عرضه و دیده 

شدن آثار هنرمندان به شمار می آید.
وی تصریح کرد: جشنواره هایی نظیر »تجسمی فجر« و 
»تجسمی جوانان ایران« از چند منظر حائز اهمیت اند؛ اول 
از  هنرمند  جوان  استعدادهای  کشف  و  شناسایی  اینکه 
سراسر کشور را مدنظر قرار می دهند، دوم اینکه فضایی را 
برای آموزش جوانان مهیا می کنند، سوم اینکه شرایطی ایجاد 
می کنند تا آثار هنرمندان در کنار یکدیگر دیده شده و مورد 
قضاوت قرار گیرد. چهارم اینکه حضور هنرمندان زمینه ساز 
جشنواره  اینکه  پنجم  و  می شود  آنها  از  حمایت  و  تشویق 
تجسمی فجر در برخی رشته ها هویت بین المللی دارد و آثار 

حاضر در آن می توانند در مقیاس جهانی هم دیده شوند.  
داور بخش کارتون و کاریکاتور جشنواره پانزدهم افزود: 
اینکه شرایطی ایجاد می شود تا هنرمندان جوان و عالقه مند 
شهرستانی دیده شوند، اتفاق مهم و مؤثری است. بألخره 
باید آثار این هنرمندان مورد ارزیابی قرار گیرد و چه جایی بهتر 

از جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  طباطبایی  شجاعی 

گفت وگو با 
سید مسعود شجاعی طباطبایی
دبیر بخش کارتون و کاریکاتور

تحقق آرزویی 
دیرینه
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به کیوریتوری بخش »لبخندآفرینان جهان« در پانزدهمین 
این باره  در  و  کرد  اشاره  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
گفت: بخش کاریکاتور و کارتون در فجر پانزدهم، دارای دو 
زیربخش است؛ اول، بخش کتاب سال کارتون و کاریکاتور و 
دوم، بخش نمایشگاه آثار کارتون و کاریکاتور. در کتاب سال 
کارتون و کاریکاتور که به احتمال زیاد در اختتامیه جشنواره 
آثار بهترین های این حوزه که همگی  رونمایی خواهد شد، 
تعامل  در  آنها  با  و ما سالیان سال  در قید حیات هستند 
بود ه ایم، گردآوری شده است. قریب به هزار و 700 اثر از تعداد 
زیادی از هنرمندان بین المللی دریافت و به طور متوسط 10 
الی 15 اثر فاخر از کارهای هر هنرمند انتخاب شد. رزومه به روز 
همه هنرمندان نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتاب 

آمده است.
وی ادامه داد: برای مثال نشریه تخصصی »ویتی ورلد« 
از  تعدادی  بود،  برخوردار  شهرت  از  سال  سال های  که 
بهترین های کاریکاتور و کارتون را انتخاب می کند که از جمله 
آنها می توان به »میخائیل زالتکوفسکی« از روسیه و »آرف« 
از کوبا اشاره کرد که هر دو از سرشناسان این حوزه هستند 
برایمان  زیرا  داریم.  کتاب  در  را  هنرمندان  این  از  آثاری  ما  و 
را  از افراد صاحب نام و جریان ساز  آثاری  بسیار مهم بود که 
گردآوری کنیم. آثار شماری از هنرمندان که در کتاب آمده، در 

نمایشگاه امسال نیز به معرض نمایش گذاشته شد.
جشنواره  پانزدهمین  کاریکاتور  و  کارتون  بخش  دبیر 
هنرهای تجسمی فجر با بیان اینکه آرزوی دیرینه اش تحقق 
آثار  از  این حجم  با  کتابی  انتشار چنین  داد:  یافته، توضیح 
ایران  کاریکاتور در مقیاس  کارتون و  هنرمندان سرشناس 

و جهان، یکی از دغدغه ها و آرزوهای دیرینه من طی سالیان 
اخیر بود که خوشبختانه در پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر تحقق یافت و از این بابت بسیار خوشحالم و 

بعید می دانم که در آینده اتفاقی نظیر آن رخ دهد. 
پانزدهمین  جهان«  »لبخندآفرینان  بخش  هنری  مدیر 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر تأکید کرد: فکر می کنم یکی 
همین  فجر،  تجسمی  جشنواره  بخش های  جذاب ترین  از 
بخش نمایشگاه و کتاب سال کارتون و کاریکاتور با عنوان 
مشورت  با  نیز  عنوان  این  بود.  جهان«  آفرینان  »لبخند 
افشین عالء و عباس حسین نژاد که از چهره های مؤثر طنز 

ایران به شمار می آیند، انتخاب شد.
وی همچنین گفت: میانگین سنی هنرمندانی که آثارشان 
در نمایشگاه و کتاب پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر به چشم می خورد، 65 سال است که نشان دهنده حضور 
پیشکسوتان جهانی این عرصه است؛ البته هنرمندان جوان 
آنها »کنستانتین سیوسو«  نیز حضور دارند اما مسن ترین 
کاریکاتور رومانی، متولد 1938 است. نگاه ما  ملقب به پدر 
عرصه  پیشکسوت  و  صاحب نام  هنرمندان  به  معطوف 
آنها در ارتباط  کارتون و کاریکاتور بود که سالیان متمادی با 

بوده ایم. 
خود  اظهارات  پایانی  بخش  در  طباطبایی  شجاعی 
هنرمندان  از  معموال  که  است  درست  کرد:  خاطرنشان 
پیشکسوتی که درگذشته اند، کار جمع آوری می شود اما به 
حیات شان  زمان  در  هنرمندان  برای  کردن  کار  من،  اعتقاد 
ارزشمندتر است؛ چراکه اینگونه قدر و بهای هنرمندان بهتر 

دانسته می شود.  
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تا  می شود  فراهم  ی 
ّ
مل مقیاس  با  فرصتی  سال  در  یک بار 

آثار عموم هنرمندان از اقصی نقاط ایران در نمایشگاه ارائه 
شود و فضای هنر رونق پیدا کند. به اعتقاد من، جریانی که 
اقدام  کردند،  ایجاد  فجر  جشنواره های  تحریم  برای  عده ای 

پسندیده ای نبود.
و  هنری  امور  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
سینمایی تأکید کرد: اگر کسی نمی خواهد در جشنواره فجر 
شرکت کند، مختار است اما دیگر نباید برای دیگران تعیین 
از  بسیاری  فجر،  فیلم  جشنواره  در  مثال  برای  کند!  تکلیف 
فیلم ها قبل از حوادث اخیر کلید خورده و تولید شده بودند. 
در شرایطی که چندین هزار نفر دست اندرکار سینما هستند، 
اینکه برخی بگویند جشنواره را تحریم کنید، اتفاق خوبی نیست.

کاریکاتور  و  کارتون  بخش  داور  نیرومند،  محمدحسین 
به  اشاره  با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
اهمیت جشنواره پانزدهم و لزوم برگزاری آن در مقطع کنونی 
گفت: نمی توان کار را تعطیل کرد، مگر همه حرفه ها کارشان 
را تعطیل کردند؟ به نظر می رسد وقتی اتفاق ناگواری می افتد 
عده ای برای کل جامعه تصمیم  می گیرند که کار نکنند! این در 
حالی است که بخش مهمی از معیشت هنرمندان به تولید 
اثر هنری بستگی دارد. وقتی همه کارها طبق روال معمول 
نیز  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره   

ً
طبیعتا می رود،  پیش 

باید روال خود را طی کند و تعطیلی بردار نیست.
دیگر  و  تجسمی  هنرهای  جشنواره  کرد:  بیان  وی 
بنابراین  می شوند؛  برگزار  یک بار  سالی  فجر  جشنواره های 
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گفت وگو با 
محمدحسین نیرومند
داور بخش کارتون کاریکاتور 

رویش نسل 
جدیدی از 
هنرمندان

وی ضمن ارزیابی آثار هنرمندان حاضر در بخش کارتون 
تجسمی  جشنواره های  دیگر  همچون  گفت:  کاریکاتور  و 
فجر، آثاری را از نسل جدید هنرمندان در جشنواره پانزدهم 
عرصه  در  زایش  و  رویش  نویدبخش  که  بودیم  شاهد 
ارتباطات  دلیل  به  خوشبختانه  بود.  تجسمی  هنرهای 
خوب سیدمسعود شجاعی طباطبایی، در بخش کارتون و 
شاخص  هنرمندان  از  آثاری  مجموعه  توانستیم  کاریکاتور 
نمایش  به  جشنواره  بستر  در  و  کنیم  گردآوری  را  جهانی 
فاخری  نمایشگاه  که  گفت  می توان  درمجموع،  بگذاریم. 

تدارک دیده شد.
جشنواره  پانزدهمین  کاریکاتور  و  کارتون  بخش  داور 
هنرهای تجسمی فجر در پاسخ به این پرسش که آیا حضور 
کارتون و کاریکاتور در جشنواره فجر باتوجه به کمرنگ شدن 
کمک  این هنر  به  کاریکاتور در مطبوعات،  و  کارتون  نقش 
کاریکاتور،  و  کارتون  هنر  خاستگاه  گفت:  خیر،  یا  می کند 
جشنواره  بستر  در  مقاطعی  در  هنر  این  است؛  مطبوعات 
هنرهای تجسمی فجر شکوفا شده است اما در حوزه کارتون 
در  داشته ایم.  بنیادی  غفلت  یک  مطبوعاتی  کاریکاتور  و 
مطبوعات  در  بی محابا  به صورت  کاریکاتورها  برخی  دوره ای 
منتشر شدند و مدیران مطبوعات را با چالش مواجه کردند 
و نهایتا کار به جایی رسید که مدیران از خیر انتشار کاریکاتور 
دلیل  همین  به  گذشتند؛  رسانه هایشان  و  روزنامه ها  در 
یا  و  شده  کمرنگ  مطبوعات  در  کاریکاتور  امروز  که  است 
اصال دیده نمی شود. در چنین شرایطی برگزاری جشنواره ها 

و نمایشگاه های هنری می تواند جور این کم کاری را بکشد.
نیرومند تصریح کرد: عموم گونه های هنری به نوعی به 
مدیران  برای  کاریکاتور  وقتی  و  می شوند  مربوط  نشر  حوزه 
مسئول رسانه ها مهم نباشد،  مطبوعات ما به زبان تصویر 
به  رسانه ها  در  اگر  که  صورتی  در  داشت؛  نخواهند  تسلط 
کاریکاتور  رشد  می توانستیم  می شد،  داده  بها  کاریکاتور 
شاهد  را  مطبوعاتی  عکاسی  و  خبری  گرافیک  مطبوعاتی، 
و  نمی بینیم  مطبوعات  در  را  موارد  این   امروزه  اما  باشیم 

فضای مطبوعاتی ما از فضای روز دنیا فاصله دارد.
برداشتن  درباره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
پانزدهمین  جریان  در  رشته ها  برخی  میان  موجود  مرزهای 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: اصطالح میان رشته ای 
یا  کاریکاتورگونه  عکاسی  مثال  که  است  این گونه  هنر  در 
کاریکاتور و گرافیک متحرک داشته باشیم؛ این نوع از هنر، 
جریانی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق افتاده و 
به اعتقاد من، در چنین وضعیتی هنر حالت استقالل گذشته 
را ندارد. البته این محدودیت ها برای اهالی هنر چندان جدی 
نیست و تجربیات جدیدی را به همراه دارد؛ برخی مانند استاد 
ابزارهای  از  اینکه می توانستند  با  کامبیز درم بخش  زنده یاد 
روز استفاده کنند، قلم و مداد برایشان اولویت داشت. من 
معتقدم که هیچ چیزی کاِر دست نمی شود و به شخصه برای  
داشته  ابزار  از  کمتری  استفاده  که  مایلم  خالق تر  کار  انجام 
باشم؛ زیرا باور دارم که اگر مغز، اندیشه و دست کار بیشتری 

انجام دهند، نتیجه رضایت بخش تر خواهد بود.  
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پانزدهمین  کاریکاتور  و  کارتون  بخش  داور  بیژنی،  مازیار 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر  ضمن ارزیابی سطح کیفی 
آثار هنرمندان حاضر در بخش کارتون و کاریکاتور این دوره از 
جشنواره گفت: با توجه به فضای دلسردکننده ای که در حوزه 
کارتون و کاریکاتور کشور شاهد هستیم،  کیفیت آثار رسیده 
به بخش کارتون و کاریکاتور پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی امیدوارکننده و قابل توجه بود و باید این اتفاق را به 

فال نیک گرفت.
وی افزود: متأسفانه باید بپذیریم که کارتون و کاریکاتور 
جایگاه پیشین خود را در مطبوعات کشور از دست داده و 
شرایطی  چنین  در  است.  شده  قبل  از  کمرنگ تر  به مراتب 

مایه خرسندی است که چراغ کارتون و کاریکاتور در جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر روشن است اما این کافی نیست.

جشنواره  پانزدهمین  کاریکاتور  و  کارتون  بخش  داور 
هنرهای تجسمی فجر با اشاره به اهمیت این رخداد هنری 
لزوم حضور جوانان مستعد در بستر جشنواره هنرهای  و 
ی با مختصات 

ّ
تجسمی فجر گفت: اینکه  یک جشنواره مل

جوانان  که  می کند  فراهم  را  امکانی  و  می شود  برگزار  فجر 
مستعد و فعاِل عرصه کارتون و کاریکاتور در آن حضور یابند و 
آثارشان به معرض نمایش عمومی درآید، اتفاق خوبی است 
داشته  مطبوعاتی  و  خبری  بروز  باید  کاریکاتور  و  کارتون  اما 

باشد و جایگاه ویژه ای را در رسانه های مکتوب پیدا کند.
و  کارتون  رشته  حضور  اگرچه  داد:  ادامه  بیژنی  مازیار 
کاریکاتور در جشنواره هنرهای تجسمی فجر می تواند تأثیرات 
اما باید به این  را بر شرایط عمومی این هنر بگذارد  مثبتی 
نکته توجه داشت که ماهیت آثار حاضر در بستر جشنواره ها 
نمی تواند جای کارتون ها و کاریکاتورهای مطبوعاتی را بگیرد؛ 
مخاطب  جنس  از  کاریکاتور  و  کارتون  آثار  مخاطب  چراکه 
خاص است و یکی از دالیل کم سویی چراغ این هنر در دنیا،  

این است که با مخاطب عام روبه رو نیست.
پانزدهمین  جدید  رویکرد  ارزیابی  ضمن  بیژنی  مازیار 
جشنواره هنرهای تجسمی مبنی بر کمرنگ ساختن مرزهای 
موجود میان برخی رشته های هنری ازجمله »حجم« گفت: 
برداشتن مرزهای موجود شاید برای برخی رشته ها مناسب 
رشته ای  بروز  و  ظهور  بودن  کمرنگ   به  توجه  با  اما  باشد 
مانند کارتون و کاریکاتور در فضای عمومی هنرهای تجسمی 
کشور، کمرنگ شدن مرز در این رشته چندان قابل قبول 
نیست و بهتر است که چنین اتفاقی برای کارتون و کاریکاتور 
نسبت  کاریکاتور  و  کارتون  اخیر،   سال های  طی  ندهد.  خ  ر
نقاشی  مانند  تجسمی  هنرهای  حوزه  دیگر  رشته های  به 
به شخصه  بنابراین  است؛  دیده  کمتری  قدر  گرافیک  و 
برای رشته ای  برداشتن مرزهای موجود  از جنس  اقداماتی 
مانند کاریکاتور را مناسب نمی دانم و فکر می کنم که برای 
هنرمندان این عرصه هم چندان جالب نباشد که آثارشان 
مورد  تجسمی  هنرهای  در  موجود  رشته های  سایر  کنار 

داوری و ارزیابی قرار گیرد.  

گفت وگو با 
مازیار بیژنی
داور بخش کارتون و کاریکاتور 

کاریکاتوریست ها 
امیدوارکننده 
ظاهر شدند
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علی بحرینی، داور بخش نقاشی پانزدهمین جشنواره هنرهای 
اهمیت  و  جشنواره  این  برگزاری  لزوم  درباره  فجر  تجسمی 
هنرهای  جشنواره  بی تردید  گفت:  آن  در  هنرمندان  حضور 
کشور  هنری  جامعه  ضروری  نیازهای  از  یکی  فجر  تجسمی 
است؛ همچنان که باید رویدادهای مختلف هنری را در کشور 
هنرهای  حوزه  به  مرتبط  جشنواره های  اما  باشیم.  داشته 
تجسمی بسیار اندک هستند. بنابراین عالوه بر جشنواره فجر 
که جشنواره ای وزین و بجا است، به جشنواره های مشابه 
برای  را  جشنواره ای  می توانیم  حتی  و  داریم  نیاز  نیز  دیگری 
افرادی که نمی توانند در جشنواره های فجر یا جوانان شرکت 
کنند، در نظر بگیریم که در نهایت خروجی های آن به فجر برسد.

وی درباره سطح کیفی آثار پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در بخش نقاشی گفت: آثار خوبی را در بخش 
نقاشی پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شاهد 
آثار مفهومی  بودم. البته انتظارم از نسل جدید این بود که 
آثاری  کردیم  سعی  داوری  جلسه  در  کنند.  خلق  را  بیشتری 
را  آنها وجود دارد  که ایده و پیام داشته و گفتمانی در پس 
که  بودند  معتقد  متفق القول  داوران  همه  کنیم.  انتخاب 
مفهومی  یا  پیام  است  الزم  آثار،  در  زیبایی  وجود  بر  عالوه 
نیز به واسطه آنها به اذهان متبادر شود.  شاید در دوره های 
پیشین برای مفهوم جایگاه چندانی در نظر گرفته نمی شد اما 
امسال، رویکرد جشنواره هنرهای تجسمی فجر این است 
که آثار حاضر، پیام و حرف مشخصی را برای مخاطبان همسو 

با رویکرد جشنواره داشته باشند.  

وی افزود: در جلسه داوری بر این نکته تأکید داشتیم که 
آثار منتخب، محتوامحور و حرفی برای گفتن داشته باشند. 
در کنار آن به تکنیک ها، هارمونی رنگ و فضاسازی نیز توجه 
داشتیم. ترکیب قوی داوران بخش نقاشی باعث شده بود 
که حساسیت های دقیقی در انتخاب آثار وجود داشته باشد؛ 
چراکه می خواستیم آثار جریان سازی به جشنواره راه یابند که 

بتوانند خألهای فرهنگی هنری را پر کنند.
بحرینی اظهار کرد: شاید ناآرامی های کشور و گرانی متریال 
در  ارائه شده  آثار  کمیت  تا  داد  هم  دست  به  دست  هنری 
جشنواره پانزدهم نسبت به دوره های گذشته کمتر باشد. البته 
تأثیر گرانی متریال هنری در ابعاد آثار نیز قابل مشاهده بود. 
زیرا اغلب آثاری که ما دیدیم، در ابعاد کوچک ارائه شده بودند.

بحرینی درباره تفاوت های پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر با دوره های گذشته گفت: جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر یکی از رویدادهای مهمی است که در مقیاس 
ی، آن 

ّ
کشوری برگزار می شود. اگر قبل از برگزاری جشنواره مل

استانی  برگزیدگان  سپس  و  می کردیم  برگزار  استان ها  در  را 
ی راه پیدا می کردند اتفاقات بهتری رخ می داد. 

ّ
به جشنواره مل

از آنجاکه ایران را ام القرای جهان اسالم می دانند، باید بررسی 
کنیم که از نظر فرهنگی هنری، چه تغذیه ای برای جهان اسالم 
داشته ایم. الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا آثار هنر متعهد و 
آئینی ایران اسالمی در جهان دیده شوند. از این منظر جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر می تواند رسانه ای خوب و مناسب برای 
جهانی شدن هنر آئینی انقالب اسالمی باشد. انتظار می رود که 
بتوانیم هنر انقالبی و اصیل مان را به کشورهای همسایه صادر 
کنیم اما هنوز نتوانسته ایم به این مرحله برسیم. از این رو به 
رخدادهای هنری در سطوح مختلف حرفه ای، دانشجویی و گاه 

آماتور نیاز داریم که خروجی  آنها به جشنواره فجر منتهی شود.  

گفت وگو با علی بحرینی
داور بخش نقاشی 

جهانی شدن هنر 
انقالب اسالمی از 
رهگذر جشنواره 

تجسمی فجر
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پانزدهمین  نقاشی  بخش  داور  حسنوند،  محمدکاظم 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره سطح کیفی آثار رسیده 
نقاشی  بخش  به  واصله  آثار  کیفیت  گفت:  بخش  این  به 
ی 

ّ
جشنواره پانزدهم هنوز با استانداردهای یک جشنواره مل

فاصله دارد و این مسئله در دوره های قبل هم مشهود بود. 
با توجه به اینکه جشنواره هنرهای تجسمی فجر نسبت به 
دیگر جشنواره های هنری فجر اعم از تئاتر، فیلم و موسیقی، 
سیاستگذاری،  به واسطه  باید  است،  جوان تر  و  نوظهور 
و  حرفه ای  هنرمندان  با  مناسب  هم افزایی  و  برنامه ریزی 
دانشجویان دانشگاه های مختلف، سطح کیفی آثار هنری را 

در دوره های آتی ارتقا بخشید.
او درباره کم و کیف داوری آثار بخش نقاشی گفت: ما آثار 
را در دو بخش دیدیم. بخشی از آثار که محتواگرا بودند، از نظر 
با عناصر ذهنی داوران همسویی  من بهتر، قابل درک تر و 
محتواگرا  که  آثار  از  دیگری  بخش  اما  داشتند.  بیشتری 
نبودند، اگرچه از لحاظ تکنیکی قابل قبول بودند اما وقتی 
که جز  به استانداردهای جشنواره فجر بنگریم، درمی یابیم 

تعدادی اندک، مابقی آثار از استاندارد فجر برخوردار نبودند.
مرزهای  حذف  سیاست  ارزیابی  ضمن  هنرمند  این 
موجود میان رشته های هنری که امسال برای نخستین بار 
به واسطه ایجاد رشته »حجم« در جشنواره پانزدهم رخ داده 
است، گفت: من موافق برداشتن مرز موجود میان رشته ها 
و  خاص  صورت  به  باید  رشته  هر  معتقدم  چراکه  نیستم؛ 
جداگانه ارزیابی شود تا از این طریق، هنرمندان آن رشته ارتقا 
پیدا کنند. تلفیق رشته ها هم کار داوری آثار را دشوار می کند 
و هم از نگاه غالب هنرمندان و جوامع هنری تخصصی، قابل 

قبول نیست.
بخش  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
در  ارائه شده  آثار  کمیت  ارزیابی  به  خود  سخنان  از  دیگری 

گفت وگو با 
محمدکاظم حسنوند 
داور بخش نقاشی 

لزوم حرکت به 
سوی محتواگرایی
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کمیت  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  و  پرداخت  نقاشی  بخش 
ارسال  حرفه ای  هنرمندان  سوی  از  تماما  اگر  آثار  کنونی 
جشنواره هایی  در  معموال  اما  می آمد  نظر  به  کافی  می شد، 
شرکت  گوناگون  هنری  سطوح  با  هنرمندانی  فجر،  مانند 
می کنند؛ از این رو باید مشارکت بیشتری در جشنواره صورت 

پذیرد تا در نهایت بتوان آثار بهتری را انتخاب کرد.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نقاشی  بخش  داور 
تجسمی فجر ضمن تأکید بر تدارک فراخوان های خاص در 
کرد: برای جشنواره هایی که  کنار فراخوان های عام، تصریح 
ی برگزار می شوند، الزم است عالوه بر انتشار 

ّ
در مقیاس مل

شود.  دیده  تدارک  نیز  خاص  فراخوان های  عام،  فراخوان 
پیشین  دوره های  برگزیدگان  از  که  است  الزم  همچنین 
آثار  کیفیت  تا  آید  عمل  به  دعوت  ویژه  به صورت  جشنواره 

ارائه شده بیش از پیش ارتقا پیدا کند.
هنرهای  جشنواره  برگزاری  لزوم  بر  تأکید  ضمن  وی 
فجر  جشنواره  وجودی  فلسفه  شد:  یادآور  فجر  تجسمی 
بسیار خوب است، زیرا هرساله باید یک همایش یا رویداد 
جوانان  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  تجسمی  عرصه  در  بزرگ 
کنیم، حاصل یک سال تجربه  را دورهم جمع  و حرفه ای ها 
هنرمندان را ببینیم و آن را به نمایش و اشتراک بگذاریم. در 
چنین شرایطی هنرمندان احساس می کنند که برنامه ای برای 
آنها وجود دارد و به واسطه نقد آثارشان، می توانند در کار خود 

رشد کنند.
او بیان کرد: با توجه به اینکه با معضل نبود منتقد منصف 
فعالیت ها  اینگونه  مواجهیم،  تجسمی  هنرهای  عرصه  در 
می تواند زمینه مناسبی را فراهم کند تا کارهای جنبی مثل نقد 
آثار و برگزاری نشست های تخصصی در کنار نمایشگاه، به 

پیشرفت هنرهای تجسمی منجر شود. 
حسنوند ضمن تأکید بر وجوه محتوایی آثار هنری گفت: 

اکنون در دوران پست مدرن قرار داریم و خواه  ناخواه درگیر 
عرصه  در  پست مدرنیسم  مؤلفه های  از  یکی  هستیم.  آن 
رفته  بین  از  مدرنیسم  دوره  در  که  است  محتوا  بیان  هنر، 
آن مبتنی بر  با انقالب اسالمی که اساس  بود. این موضوع 
محتوا و معنویات است، همسویی دارد. به همین دلیل الزم 
است جشنواره هایی نظیر فجر بر این موضوع تأکید شود تا 
هنرمندان و جوانان ما درک کنند اگر می خواهند به اندیشه 
خاصی که جنبه جهانی هم دارد، عمل کنند، بهتر است فرزند 
محتواگرایی  سمت  به  باید  این رو  از  باشند.  خویش  زمان 
حرکت کنیم. خوشبختانه امسال جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر در این زمینه گام های خوبی برداشته است که نیازمند 
محتوایی،  محورهای  در  می تواند  هنرمند  است.  توسعه 
هرچه می خواهد حرف بزند نه اینکه به سمت انتزاع برود، زیرا 
انتزاع، هفتاد سال است که در مرکز ظهور مدرنیستم نیز کنار 

گذاشته شده است.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نقاشی  بخش  داور 
تجسمی فجر در پایان تصریح کرد: متأسفانه در دهه های 
اخیر بسیاری از دانشگاه های ایران انتزاع گرا بوده اند. البته 
فرهنگ  در  شیوه  این  اما  نیستم  انتزاعی  کار  مخالف  من 
مقتضیات  برحسب  باید  فرهنگی  هر  نمی دهد.  جواب  ما 
از  ایرانیان  و ما  بیافریند  روز خود هنر  اجتماعی  نیازهای  و 
و  کاریکاتورگونه  صورت  به  مدرنیسم  که  مقطعی  تا  قدیم 
فرمالیسم  سوی  به  شد،  ایران  وارد  صحیح،  ادراکی  با  نه 
بود.  تعارض  در  نیازهایمان  و  اندیشه ها  با  که  رفتیم 
فجر  تجسمی  جشنواره  در  که  است  این  من  پیشنهاد 
ارزش های  چنانچه  کنیم.  حرکت  محتواگرایی  سمت  به 
انقالبی و اسالمی که هدف این انقالب بوده است را در آثار 
ارزشمندی  اتفاقات  شک،  بدون  کنیم،  ح  مطر هنری مان 

رقم خواهد خورد.    
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جشنواره  پانزدهمین  نقاشی  بخش  داور  خزائی،  محمد 
هنرهای تجسمی فجر ضمن ارزیابی سطح کیفی آثار حاضر 
در این دوره گفت: سطح کیفی کارهای امسال متوسط بود، 
اما بیشتر آثار نقاشی تحت تأثیر آموزش های غیرآکادمیک و 

غیردانشگاهی بودند و اثرات ناشی از این وضعیت در کارهای 
ارائه شده کامًال مشهود بود. آثار بخش نقاشی از نظر تعداد 
کم نبودند، اما به لحاظ کیفیت آن گونه که باید انتظارات مان 
را برآورده نساختند. علت این ضعف را باید در آموزش های 

غلط هنری رایج در جامعه جست وجو کرد. 
وی افزود: هم اکنون برخی آموزشگاه های هنری در کشور 
دایر شده اند که باید نظارت بیشتری بر کار آنها صورت پذیرد 
تا هر آموزشگاه هنری نتواند شیوه غلطی را برای آموزش هنر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  است  الزم  گیرد.  پیش  در 
توجه  و  کند  ورود  مسئله  این  به  هنر  امر  متولی  به عنوان 
بیشتری به مسئله آموزش در آموزشگاه های هنری داشته 

باشد. 
این هنرمند درباره معیارهای انتخاب آثار بخش نقاشی 
در این دوره از جشنواره گفت: ما در داوری با کارهایی آماتور 
و حرفه ای سروکار داشتیم و آثار نهایی بر اساس معیارهایی 
چون رعایت مبانی هنرهای تجسمی، نوآوری، خالقیت و نوع 

موضوعات و مفاهیم انتخاب شدند.
خزائی با اشاره به اهمیت هنرهای تجسمی و لزوم ارتقای 
کرد: هنرهای تجسمی در  سطح سواد بصری جامعه اظهار 
میان همه هنرها از اهمیتی کلیدی برخوردار است و در واقع  
مادر همه هنرها محسوب می شود. از این رو الزم است که به 
این هنر توجه ویژه ای شود تا سواد بصری جامعه ارتقا یابد. 
سواد بصری همان سواد تصویری است و اگر سواد تصویری 
بنابراین  می کند.  رشد  نیز  جامعه  علمی  سطح  رود،  باال 
نهادهای متولی امر هنر باید حساسیت و اهتمام بیشتری 

نسبت به هنرهای تجسمی داشته باشند.
وی بیان کرد: یک عیب یا عادت بد در ایران وجود دارد 
وقتی  اینکه  آن  و  نشدم  آن  منطق  متوجه  هیچ گاه  من  که 
عنوان  و  می رسند  حرفه ای  هنر  از  سطحی  به  هنرمندان 
هنرمند حرفه ای به آنها اطالق می شود، دیگر در جشنواره ها 
شرکت نمی کنند. از این منظر، جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر نیز در بخش رقابتی جای خالی استادان هنر را احساس 
و  حرفه ای  هنرمندان  و  نیست  این گونه  دنیا  در  می کند. 
جشنواره های  رقابتی  بخش  در  نیز  پیشکسوت  اساتید 

هنری مختلف شرکت می کنند.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نقاشی  بخش  داور 
تجسمی فجر یادآور شد: بسیاری بر این باورند که هنرمندان 
تازه کار و جوان باید در جشنواره های هنری شرکت کنند تا 
دیده شوند اما به اعتقاد من این موضوع باید مورد بررسی 
جوانان  تجسمی  هنرهای  جشنواره  ما  کمااینکه  گیرد.  قرار 
ازطریق  جوان  هنرمندان  و  داریم  منظور  این  برای  را  ایران 
به  را  خود  حرکت  مسیر  می توانند  جشنواره  این  در  حضور 

سمت حرفه ای شدن سوق دهند.  

گفت وگو با محمد خزائی
داور بخش نقاشی 

آسیب  آموزش های 
غیرآکادمیک!
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حسین عصمتی، داور بخش نگارگری پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر با اشاره به سطح کیفی آثار رسیده به 
این بخش، گفت: با توجه به این که بنده در دوره قبل هم 
به عنوان داور بخش نگارگری حضور داشتم، می توانم بگویم 
که آثار امسال، در مقایسه با جشنواره چهاردهم از کیفیت 
بهتری برخوردار بودند و شمار آثار با کیفیت، نسبت به دوره 
گذشته افزایش یافته بود. به دلیل کمبود جا ناگزیز شدیم 
برخی آثاری که قابلیت حضور در نمایشگاه را داشتند، نادیده 
بگیریم و به دلیل اینکه فضا برای ارائه آثار بیشتر مهیا نبود، 
این  کنار  در  که  بگویم  هم  را  این  البته  خوردیم.  افسوس 
آثار خوب یک جشنواره  افسوس، خوشحال بودیم. هرچه 
بیشتر باشد، داوران حس وحال بهتری را تجربه می کنند. نظم 
موجود طبیعتا بر جلسات داوری هم اثر گذاشته و موجب 

شد همه مراحل کار به مراتب بهتر از قبل پیش برود.
حضور چهره های جدید و جوان هم از موضوعاتی است 
که اصوال در جشنواره ها مورد توجه قرار می گیرد. وقتی این 
پرسش را با حسین عصمتی در میان می گذاریم، او این گونه 
پاسخ می دهد: با توجه به آثار خوبی که به دبیرخانه جشنواره 
در  مستعدی  جوانان  که  ندارم  شک  شده،  ارسال  پانزدهم 
میان هنرمندان شرکت کننده حضور داشته اند. البته این را 
از  اثر  هم بگویم که در کنار هنرمندان جوان، شاهد ارسال 
سوی هنرمندان بزرگ و پیشکسوت هم بودیم. برای مثال 
دوره  این  در  جدی  به صورت  هم  بدرالسماء«  »رضا  استاد 
از نکات جالب توجه  از جشنواره شرکت کردند و این یکی 

پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است.
است  معتقد  پانزدهم  جشنواره  نگارگری  بخش  داور 
که هنرمندان بخش نقاشی ایرانی نگاهی دقیق به تکنیک 
نگارگری بزرگان این عرصه داشته اند. وی در این باره توضیح 

می دهد: هنرمندان حاضر در بخش نقاشی ایرانی به سراغ 
تجربه، سبک و تکنیک هنرمندان شاخص این عرصه رفته 
بودند و این بدین معناست که تالش کرده اند برای شناخت 
کار خود داشته   سیر هنر نگارگری، نگاهی پژوهشگرانه به 
باشند. در آثار ارسالی نوعی تنوع در شیوه و اجرا دیده می شد 
و  در این میان، شیوه استاد فرشچیان، استاد آقامیری بزرگ، 
استاد تاکستانی و همچنین تالش برای خلق تجربیات جدید 

در طرح های هنرمندان مشهود بود .
کجاست  آثار  در  نوآوری  جای  که  پرسید  می توان  اینک 
بخش  داور  رفته اند.  نوآوری  سمت  به  چقدر  و  هنرمندان 
جوانان،  که  می رسد  نظر  به  می گوید:  این باره  در  نگارگری 
می توان  و  هستند  بیشتری  نوآوری  و  خالقیت  مشتاق 
جوانان  ایرانی  نقاشی  آینده،  سال های  در  که  بود  امیدوار 
خوش فکر و خالق بیشتری داشته باشد که عالوه بر رعایت 
اصول کار و توجه به مسیر استادان بزرگ، خود نیز کارهای 

خالقانه و ارزشمندی ارائه می کنند.
خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  نگارگر  هنرمند  این 
بیان کرد: دغدغه اصلی من نگارگری است. در عصر معاصر 
و  نو  کارهای  انجام  به  را  نگارگران  که  دارد  وجود  رویکردی 
رویکرد،  این  طرفداران  متأسفانه  می کند،  تشویق  خالقانه 
به ما تهمت می زنند که شما متحجر و در حال تکرار کارهای 
و  نو  کارهای  انجام  از  عده  این  منظور  هستید!  گذشتگان 
خالقانه این است که امثال ما کارهایمان را به آثار مدرن غربی 
نزدیک کنیم یا از مبانی فکری و هنری غربی ها بهره ببریم و با 

استفاده از مبانی آنها در زمینه نگارگری کار نو انجام دهیم.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نگارگری  بخش  داور 
تجسمی فجر ادامه داد: ما به چنین ایده ای اعتقاد نداریم 
آثارمان  در  مدرن  ویژگی های  از  چنان چه  نمی کنیم  فکر  و 
این رو  از  شد.   خواهد  خالقانه  و  نو  کارمان  کنیم،  استفاده 
معتقدم باید به سراغ کارهای قدیمی و سنت های نگارگری 
طی  باشیم.  داشته  نوآوری  آنها  بستر  بر  و  برویم  خودمان 
به  را  پیام  این  تا  بوده  این  بر  ما  تالش  گذشته  سال های 
مخاطبان ارائه دهیم که می شود از سنت های اصیل و بومی 
هنر ایرانی بهره برد و در عین حال، کاری نو و به روز خلق کرد که 

کاربردی تازه و متفاوت داشته باشد.  

گفت وگو با حسین عصمتی
داور بخش نگارگری 

یک گام به پیش!
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هنر چون نه پیوست با کردگار
شکست اندر آورد و بربست کار

جشنواره فجر تالش ارزنده و گرانقدری برای دیدن تفکرات و 
مهارت های هنرمندان در زمینه های گوناگون هنری است و 
جای آن دارد، بستری شود برای رشد و توسعه هنرهای ایرانی 
با نگاه ایرانی اسالمی. بی شک اگر این نگاه اصالت پیدا کند، 
و اثرگذار باشد، می تواند به یک نگاه جهانی تبدیل شود. برای 
رواج و گسترش نگاه ایرانی و اینکه جشنواره عامل رشد شود، 
نیاز به برنامه ریزی درازمدت و منسجم تری است. جشنواره 
فجر محفلی برای محک خوردن آثار هنرمندان و ارزیابی و نقد 
آن ها است، و فرصتی برای جوانان تا در این رویداد هنری آثار 
خود را در معرض داوری قرار دهند. لذا برای دست یابی بهتر 
به این هدف یعنی ایجاد این فرصت، ضروری است، بعد از 
هر اختتامیه به صورت منسجم برنامه ریزی برای سال آینده 

شروع شود.   
و  دارد  حضور  فجر  جشنواره  در  که  رشته هایی  از  یکی 
نگارگری  می شود،  شناخته  اسالمی  ایرانی  هنر  عنوان  به 
که  دارد  وجود  نگارگری  حوزه  در  زیادی  قابلیت های  است. 
تأثیر  است.  نشده  گرفته  کافی  بهره  آن  از  یا  و  نشده  دیده 
هنر نگارگری در رشته های دیگر هنری مانند نقاشی، ارتباط 
تصویری و حجم سازی قابل توجه است. با تمام این اوصاف، 
کارگرفته  به  نگارگری  قابلیت های  از  عمده ای  بخش  هنوز 
نشده است. به عنوان مثال ما به صورت جدی توجه فعاالن 
نقاشی متحرک)انیمیشن( برای استفاده از ساختار نگارگری را 

یادداشت
مینا صدری
دبیر بخش نگارگری

حضور چشمگیر 
نگارگران جوان در 
فجر پانزدهم
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نمی بینیم. نکته دیگر در مورد نگارگری این است که، این هنر 
و هنرمند آن، همواره در عرصه تمدن-سازی، و یا گسترش 
کارساز  و  فعال  دیگر،  کشورهای  به  اسالمی  ایرانی  فرهنگ 
بوده است. چنان که هم-اکنون نسخه های مصور متعددی 
نقاشی  عنوان  به  جهان  کشورهای  هنری  گنجینه های  در 
رخدادهای  از  یکی  فجر  جشنوارۀ  می شود.  نگهداری  ایرانی 
کارکرد های  تا  کند  ایجاد  فضایی  می تواند  که،  است  مهمی 
نگارگری احیا و حجم بیشتری از امکانات و قابلیت های آن به 
نمایش درآید. در این سال ها جشنواره فجر، یکی از عوامل 
مهم انگیزشی برای هنرمندان جوان نگارگر بوده تا به خلق 
حضور  جشنواره  در  همیشه  هنرمندان  این  بپردازند.  اثر 
فعالی داشته اند. در جشنواره پانزدهم، علی رغم عدم حضور 
برخی از هنرمندان، مشارکت قابل توجهی همچون سال های 
نگارگری  بخش  در  تعامل  فضای  و  داشت  وجود  پیشین 
این که  جوان  هنرمندان  برای  ذکر  قابل  نکته  بود.  پرتحرک 
تالش های زیادی از طرف استادان و متولیان، صورت می گیرد 
تا فضای مناسب و حمایتی برای حضور هنرمندان جوان و 
فعالیت آن ها به وجود بیاید. اما با عدم حضور در جشنواره، 
جوانان  شدن  دیده  و  حمایت  برای  مهم  امکانات  از  یکی 

هنرمند از دست می رود. 
 در مجموع، کارهای راه یافته به جشنواره از کیفیت باالیی 
برخوردار  تذهیب  و  غ  گل ومر نگارگری،  بخِش  سه  هر  در 
است. البته اگر فضای بیشتری در اختیار نمایشگاه بود، آثار 
بیشتری در جشنواره به نمایش در می آمد. سال هاست در 
نیز چنین بود  آثار فاخری هستیم. امسال  تذهیب شاهد 

در  همچنین  درآمد.  نمایش  به  فاخری  و  زیبا  بسیار  آثار  و 
غ هم شاهد آثار دلنشین و دل انگیزی بودیم که مورد  گل ومر
توجه داوران قرار گرفتند. گرایش نگارگری مقداری با تذهیب 
غ متفاوت است و گاهی با موضوع و روایت گری  و گل و مر
نیاز  و  است  دشوارتر  کار  نگارگران،  برای  لذا  است.  همراه 
به مهارت ها و تجربه های متنوعی دارد. به همین دلیل نزد 
جشنواره و داوران از جایگاه خاصی برخوردار است. در این 

عرصه نیز آثار محتوایی، زیبا و باکیفیتی ارسال شده بود. 
چنان که ذکر شد، حضور جوان ها در این دوره چشمگیر 
دوره،  این  در  نگارگر  هنرمندان  مشارکت  است.  بوده 
و  نگارگری  قبال  در  را  هنری  سیاست گذاران  مسئولیت 
آن دوچندان می کند. اگرچه برخی بر این باورند  هنرمندان 
تعبیری  به  و  باشد  حاکمیت  حمایت  تحت  نباید  هنر  که 
مستقل عمل کند، اما حمایت از هنرمندان از وظایف مهم 
حاکمیت است. اگر نگاهی گذرا به تاریخ هنر شود، همواره 
یا  و  حکومت  حمایت  یا  است.  بوده  حمایت  تحت  هنر 
 بخش خصوصی. 

ً
بخشی از جامعه به عنوان کلیسا و ظاهرا

حمایت های  در  گذشته  از  بیش  نگارگری  می رود  توقع  لذا 
هنری جای بگیرد. در دیپلماسی هنر، نگارگری و هنرمندان 
نگارگر به عنوان هنر اصیل ایرانی خویشکاری جدی دارند. 
تجربه استادان نگارگر بر این است که نگارگری تأثیر جدی 
بر مخاطب غیرایرانی دارد و او را جذب فرهنگ و هنر ایران 
می کند. این اثرگذاری قابلیتی است که باید مورد توجه قرار 
بگیرد و در مراودات فرهنگی و هنری از آن به بهترین شکل 

استفاده شود.  
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در  شرکت کننده  و  داور  به عنوان  که  پیشین  سال های  با 
جشنواره حضور داشتم، می توانم بگویم که امسال در بخش 
تذهیب، شأن و مرتبه آثار ارسالی از سوی هنرمندان خوب 
بود. اگرچه فکر می کنم جای برخی افراد که قلم قوی ای هم 
دارند، خالی بود. با این همه وقتی سایر داوران می گویند آثار 
ارسالی این دوره بهتر از سال قبل بوده، من هم خوشحال 
بهتری  اتفاقات  شاهد  آینده  سال  در  امیدوارم  و  می شوم 

باشیم.
او در ادامه اظهار کرد: ما همه آثار را بررسی کردیم و فکر 
بخش های  سایر  از  تذهیب  کارهای  کیفی  سطح  می کنم 
نقاشی ایرانی باالتر بود. در دیگر بخش ها نیز شاهد حضور 
که  کیفیت بسیار خوب بودیم  با شأن باالی هنری و  آثاری 
داوری این بخش را برایمان به اتفاقی شیرین و جذاب بدل 

پانزدهمین  نگارگری  بخش  داور  آقامیری،  امیرحسین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ضمن ارزیابی آثار هنرمندان 
حاضر در این بخش گفت: امسال تیم داوری تالش داشت 
تا بدون توجه به اسامی و سابقه فعالیت افراد، به کیفیت 
هنری و توانایی های شرکت کنندگان توجه بیشتری داشته 
برخی  که  بودیم  آن  شاهد  آثار،  داوری  جریان  در  باشد. 
هنرمندان جوان آثار حرفه ای و باکیفیتی را ارائه کرده  بودند و 
حضورشان در بخش رقابتی جشنواره اتفاق خوبی محسوب 

می شد.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نگارگری  بخش  داور 
تجسمی فجر ادامه داد: من سال گذشته به عنوان داور در 
کیفی  سطح  درخصوص  بنابراین  نبودم؛  حاضر  جشنواره 
نمایشگاه سال قبل نمی توانم چیزی بگویم اما در قیاس 
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گفت وگو با امیرحسین آقامیری 
داور بخش نگارگری 

اثر خوب جای 
خود را روی 
دیوار پیدا 
می کند

کرده بود. با این حال، جا دارد این نقد را هم مطرح کنم که 
بهتر  باید  هنرمندان  سوی  از  ارسالی  آثار  تصاویر  کیفیت 
می بود. این موضوع در مرحله اول داوری کمی کار ما را دشوار 
کرد، از یک طرف برایمان مهم بود که کارها را دقیق ببینیم و 
حق کسی ضایع نشود و از طرف دیگر کیفیت پایین برخی 

تصاویر ارسالی کارمان را سخت کرده بود.
آثار  بودن  خوب  دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  آقامیری 
آثار  بخش تذهیب را می توان به عدم پیچیدگی در طراحی 
ح خود را پیش می برد  نسبت داد. در تذهیب، هنرمند طر
ح مانند واگیره به مسیر خود ادامه داده و  و پس از آن، طر
تکرار می شود. یکی دیگر از دالیل استقبال باال از تذهیب 
با  می تواند  هنرمند  و  است  کاربردی  هنری  که  است  این 
آموزش این رشته، کسب درآمد هم بکند. تذهیب ازجمله 
خود  مسیر  به  خوشنویسی  کنار  در  که  است  هنرهایی 
هم  هم پای  بسیاری  موارد  در  هنر  دو  این  و  داده  ادامه 

پیش می روند.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  نگارگری  بخش  داور 
تجسمی فجر یادآور شد: در سال های اخیر نمایشگاه های 
که  است  شده  برگزار  امارات  و  ترکیه  در  منظمی  و  رسمی 
هنرمندان خوشنویسی و تذهیب کار را دور هم جمع می کند 
و بهترین آثارشان را به نمایش می گذارد. برای همین تعداد 
هنرمندان عرصه تذهیب بیشتر شده و غالب آثار در زمینه 
تذهیب است. ما هم اگر خواهان پیشرفت بیشتر و ایجاد 
تنوع و خالقیت هستیم، باید بدانیم که کار خالقانه و دارای 

نوآوری منوط به حمایت از هنر و هنرمند است.

و  مراکز  توجه  اخیر  دهه های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کم  ایرانی  اصیل  هنرهای  به  ذیربط  هنری  سازمان های 
شده است و نمایشگاه ها، دوساالنه ها و سایر رویدادهای 
مرتبط با هنرهای کهن ما به صورت منظم و منسجم  برگزار 
نمی شوند. اگر هم برگزار  شوند، داوری خوبی ندارند و معموال 
داوران مورد اعتماد هنرمندان نیستند. از همین رو تمایل 
رویدادهایی  چنین  در  شرکت  برای  رفته رفته  هنرمندان 
بروز  به  هنرمند  گرایش  شرایطی  چنین  در  است.  شده  کم 
خالقیت کم شده و بیشتر به این سمت می رود که معاش 

خودش را تأمین کند.
کرد:  عنوان  خود  اظهارات  پایانی  بخش  در  آقامیری 
از نقاط عطف پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی  یکی 
فجر ترکیب و تعامل داوران بود. خوشبختانه همه داوران 
بخش نگارگری مورد اعتماد هنرمندان بودند و به شکلی 
آثار  تا  کردند  تالش  دوستانه  فضایی  در  هم سو  و  هم فکر 
ارزشمندی را برای ارائه در نمایشگاه انتخاب کنند. همین 
موضوع می تواند امید هنرمندان نسبت به آینده را بیشتر 
کند و به آنها نشان دهد که اثر خوب، جای خودش را روی 
با داوری صحیح،  دیوار پیدا می کند. امیدوارم در این دوره 
باعث افزایش کیفیت هنر شده باشیم و هنرمندان به حق 
خود رسیده باشند. الزم است وزارت فرهنگ برای کمک به 
هنرمندان رشته نگارگری برنامه ریزی کند تا هنرهای اصیل 
ی و چه در مقیاس جهانی عرضه 

ّ
ایرانی را چه در مقیاس مل

همگان  به  را  کشورمان  هنرمندان  باالی  ظرفیت   و  کنیم 
نشان دهیم.  
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پانزدهمین  گرافیک  طراحی  بخش  داور  قربان پور،  حمید 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره تأثیر برگزاری جشنواره 
جشنواره ها  کرد:  عنوان  هنرمندان  برای  انگیزه  ایجاد  در 
و  می گیرند  درنظر  را  جوایزی  هنرمندان  برای  اینکه  لحاظ  از 
هنرمندان با شرکت  در آنها می توانند نام خود را مطرح کنند، 
آثار  اما فکر نمی کنم در تغییر سطح کیفی  انگیزه بخش اند 
هنری تأثیر چشمگیری داشته باشند. در نتیجه، من کارکرد 
انگیزه بخش جشنواره  را عنصر مهم تری می دانم، حتی برای 

هنرمندانی که حضور مکرر و همیشگی در جشنواره دارند.
وی درخصوص نحوه داوری آثار حاضر در این دوره بیان 
کرد: در داوری اولویت با نظرات جمع داوران است و هر داور 
فقط یک نظر دارد، اما مالک های کلی داوری عبارت است از 
اینکه  آثار ارائه شده واجد خالقیت باشند، اتفاِق جدیدی را رقم 
بزنند و یک سر و گردن از سایر کارها باالتر باشند و درمجموع، 
را برقرار کنند.  بتوانند تعادلی که مورد نیاز جشنواره است 
با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  داور 
اشاره به تنوع موضوعی آثار رسیده به بخش پوستر گفت: 
و  عنوان  هر  با  متناسب  کردیم  تالش  داوری  جریان  در  ما 
موضوعی پوستر داشته باشیم؛ از پوسترهای دینی، سیاسی 
چراکه  رادیویی؛  نمایش های  پوستر  تا  گرفته  اجتماعی  و 
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گفت وگو با حمید قربان پور داور بخش طراحی گرافیک

نمایش دستاوردهای انقالب اسالمی 
در جشنواره تجسمی فجر

می خواستیم تنوع موضوعی و مضمونی آثار حاضر در بخش 
نمایشگاه حفظ شود. ضمن اینکه دبیر بخش پوستر هم 

روی این موضوع تأکید بسیاری داشتند.
قربان پور ادامه داد: به دلیل وجود فضای مجازی و ارتباط 
آثار  از  ناخواسته بسیاری  یا  با هنرمندان، خواسته  مستمر 
از شرکت کنندگان  زیادی  را دیده بودیم و نسبت به شمار 
کافی  اطالعات  طراح  درباره  اگر  حتی  داشتیم،  شناخت 
نداشتیم، برخی از آثار او را مشاهده کرده بودیم. این ویژگی 
است.  رؤیت  قابل  و  به روز  که  است  اجتماعی  شبکه های 
پای کار بودِن  پابرجا بودن و  پانزدهم،  اتفاِق مهم جشنواره 
است  مختلف  موضوعات  طرح  برای  هنرمندان  از  بسیاری 
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  قوت  نقاط  از  یکی  این  و 

محسوب می شود.
هنرهای  جشنواره  تفاوت  درباره  طراح  هنرمند  این 
تجسمی فجر با دیگر رویدادهای هنری گفت: دسته بندی 
آثار  بخش ها و موظف ساختن هنرمندان نسبت به اینکه 
خود را در چارچوب موضوعات مطروحه ارائه بدهند، تفاوت 

مهم جشنواره فجر با دیگر رویدادهای هنری مشابه است.
قربان پور ادامه داد: باتوجه به لزوم نمایش دستاوردهایی 
است  الزم  و  شده  حاصل  کشور  در  اخیر  سال های  طی  که 

بنگرند،  دستاوردها  این  به  بیشتری  دقت  با  هنرمندان 
دست  به  است،  مفقوده  حلقه  که  موضوعاتی  امیدوارم 
هنرمندان خلق شود و به رؤیت مخاطبان برسد. به زعم من 
یکی از مهم ترین اهداف جشنواره هنرهای تجسمی فجر این 
است که دستاوردهای انقالب اسالمی را طی سال های اخیر 

به نمایش بگذارد. 
این  در  جوان  هنرمندان  پررنگ  حضور  به  اشاره  با  وی 
به  هنرمندان  آثار  کیفی  سطح  کرد:  اظهار  جشنواره  از  دوره 
لحاظ ایده و خالقیت قابل توجه بود. این درحالی است که 
از شرکت کنندگان سِن کمی داشتتند و همچنان  بسیاری 

جای پیشرفت دارند که این اتفاق بسیار مبارکی است.
قربان پور تأکید کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در جلسه 
داوری رخ داد این بود که به همراه دیگر داوران درباره برخی 
گفت وگوها  کارها به بحث و تبادل نظر   پرداختیم. در این 
و  اجتماعی  اتفاقات  هنجارها،  با  ارائه شده  آثار  نسبت 
بر  آنها  تأثیرگذاری  سطح  کنار  در  جامعه  روز  اقتضائات 
همچنین  قرار  گرفت.  ریشه یابی  و  بررسی  مورد  مخاطبان 
اثر  یک  خلق  به  منجر  که  مواردی  و  موضوعات  از  بسیاری 
هنری می شود را بررسی کردیم که در نوع خود تجربه متمایزی 

بود و امیدوارم تداوم داشته باشد.  
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سطوح  در  که  است  ارزشمند  و  انسانی  ساحتی  هنر، 
با  که  یافت  را  گران سنگی  مجراهای  می توان  آن  مختلف 
توسعه  و  ذهن  تکامل  مفاهیم  عمیق  الیه های  بر  نفوذ 
بینش زیستی، تاثیری شایان توجه بر رشد آدمی می گذارد. 
متنوع  گستره ای  باید  را  تجسمی  هنرهای  این،  باوجود 
و  ارزشی  ابعاد  تقویت  راستای  در  چندوجهی  هنری  و 
کشف  به واسطه  آنها  در  هنرمند  که  آورد  به شمار  انسانی 
در  حاضر  پدیده های  با  خود  مواجهه  فرایند  انعکاس  و 
جهان، احساسی عمومی را خلق می کند. در اصل، هنرهای 
تجسمی با واژه های احساس و مفهوم در ارتباط است و از 
طریق ایجاد حس به کشف معناها و مفاهیم گوناگون در 
چهارچوب های مختلف می پردازد. از این روست که جایگاه 
مهمی در میان هنرها دارد و این یکی از دالیلی است که در 
اقصی نقاط دنیا اقدام به برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های 
که  هنرمندانی  زبان  با  می کنند  تالش  و  کرده  تجسمی 
و  ترویج  به  دارند،  متفاوتی  دید  زاویه  و  زیست  هرکدام 
توسعه مفاهیمی گاه آنی و گاه عمیق در بلندمدت بپردازند.
»جشنواره هنرهای تجسمی فجر« نیز یکی از رویدادهایی 
هنرمندان  قریحه  و  ذوق  فراخواندن  با  هرساله  که  است 
که  را  مسیری  می کند  تالش  تجسمی،  حوزه های  مختلف 
هموارتر  اسالمی  انقالب  ظهور  با  آن  رنسانس  و  پیدایش 
الهام بخش  دنیا  همه جای  در  انقالب ها  کند.  طی  شد، 
هنرمندان حوزه های مختلف بوده اند و از آنجاکه این بستر 
تاریخی را می توان منبعی غنی از مفاهیم و ارزش های واالی 
انسانی دانست، جشنواره هنرهای تجسمی فجر به واسطه 
اجتماعی-انسانی،  فضایل  و  شعائر  با  انکارناپذیر  پیوندی 
را در مقابل هنرمندان  رایج  از سردرگمی های  الگویی خارج 
قرار داده است تا در هر دوره به واسطه تلفیق اهداف انقالب 
و به روز شدن آنها در عبور از ذهن نسل های جدید که خود 
نیازهای بشر  از  برگرفته  کارآمدترین موضوعات  پدیدآورنده 

هستند، به خروجی شایان تأملی دست یابد. 
را  کاستی ها  نباید  راستا  این  در  که  است  طبیعی 
نادیده گرفت، اما ضرورت تبیین اهداف انقالب و ترجمان 
اجتماعی،  وفاق  و  همدلی  همگرایی،  چون  مفاهیمی 
ترویج فرهنگ  و مدنی،  ناهنجاری های سیاسی  بازشناسی 
ایثار و وفاداری، تجسم و تحقق سبک زندگی برگرفته از نگاه 

و  سایه روشن ها  به  پرداختن  و  کشف  و  اسالمی  و  عارفانه 
معضالت گریزناپذیر جامعه جهت ارائه تصویری دلسوزانه 
مدیریت  در  ضروری  امور  اصالح  به منظور  خیرخواهانه  و 
طول  در  ردیابی  قابل  خط مشی هایی  و  سرمشق ها  کشور، 
از ایده ها و نگرش های  ادوار جشنواره ای است که همواره 
نوین هنرمندان استقبال کرده و توانسته است به فضایی 
بدل  آن  مخاطبان  همچنین  و  هنر  اهالی  برای  اتکا  قابل 
شیوه های  در  اصالح  و  ترمیم  جای  همچنان  اگرچه  شود. 
توسعه  این پیوند مبارک وجود دارد. به دیگر بیان، انقالب 
اسالمی از میان هزاران برگ از تاریخ حدوث خود در نتیجه 
پرباری  و  غنی  راه  نقشه  به  مردم،  بینش  رشد  و  آگاهی 
نتیجه  در  که  هرچند  است.  شده  تبدیل  هنرمندان  برای 
با  هنرمندان  میان  تعامل  روند  همچنین  و  تداوم  این 
برگزارکنندگان جشنواره و از طرفی اقبال عمومی نسبت به 
آثار موجود که نمونه های درخشان و اثرگذاری در میان آنها 
وجود دارد، جریان های مخالِف بی منطق که چشم خود را به 
روی تمامی نکات مثبت بسته اند، در تالش اند تا ریسمان 
محکم انقالب و هنرهای تجسمی را که خالصانه و صادقانه 
در هم تنیده شده است و حاصلی امیدوارکننده به همراه 
خود  غیرانسانی  اهداف  استخدام  به  و  بگسلند  را  دارد 
درآورند، غافل از آنکه برگزاری پانزدهمین جشنواره  هنرهای 
تجسمی فجر، حاکی از آن است که لطافت ذاتی هنر اصیل 
با  آن  تلفیق  و  هنرمندان  پاک  روان  و  روح  از  منشعب  که 
است،  اسالمی  انقالب  راهگشای  و  معنوی  دستاوردهای 
نافذتر از هرگونه تیغ مخرب و عداوت جویانه ای است و راه 

به جایی نخواهد برد. 
در پایان، الزم به تأکید مجدد است که همچون تمامی 
برگزار  دنیا  سراسر  در  که  بزرگی  و  کوچک  هنری  رویدادهای 
می شوند، بی تفاتی به انتقادات و کاستی ها و انفعال در ترمیم 
و جبران آنها موجب رکود و نازایی و همچنین نزول عیار کیفی 
جشنواره خواهد شد. بنابراین باید با هوشمندی و پایش 
دقیق و دلسوزانه به رفع کمبودها پرداخت، با پررنگ ساختن 
راهبردهای برگرفته از مکتب انقالب اسالمی پیش رفت، در 
هر دوره گامی اساسی  و مشهودتر برداشت، تنیدگی ریسمان  
بلند انقالب و هنرهای تجسمی را بیش از پیش، مستحکم 

ساخت و به آینده ای درخشان تر از همیشه اندیشید.  

آراستگی »جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر« به زیور انقالب اسالمی

| حسین نفعی |
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سالهای  در  تجسمی  هنرهای  اقتصادی  بازار  به  بی توجهی 
گذشته و نبود راهکار و استراتژی مشخص برای قوام مسیری 
بازار  در  موجود  خالءهای  از  یکی  اقتصاد  حوزه  در  موفق 
هنرهای تجسمی طی سال های اخیر است. هنرمند در کنار 
توجه به ارزش نهادن به جایگاه و شأن هنری خود، همواره 
گوشه چشمی به جریان اقتصادی بازار هنر نیز دارد تا بتواند 
عالوه بر تأمین نیازهای معنوی خود از راه خلق اثر و کمک به 
جریان فرهنگ ساز موجود، ملزومات و منابع مالی کافی را برای 
ادامه حیات هنری اش مهیا کند و با قدرت به مسیر پیش رو 
ادامه دهد. اگر »جشنواره هنرهای تجسمی فجر« را یکی از 
مهم ترین ویترین های موجود در راستای کشف استعدادها و 
همچنین به قضاوت نشستن سطح کیفی آثار هنری قلمداد 
کنیم، باید به حفظ و نگهداری این روند از طریق پیاده سازی 
یک الگوی اقتصادی درآمدزا نیز نگاهی ویژه داشته باشیم. 
نقش  روند  این  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
و  گسترده  فراخوانی  با  جشنواره  این  می کند.  ایفا  را  مهمی 
در پرتو نگاه تخصصی دبیران و داوران حاضر در بخش های 
گوناگون، بهترین ها را کنار یکدیگر جمع کرده تا با پارامترهای 
به  دست  ثانویه،  نگاه  هرگونه  از  دور  به  و  زیبایی شناسانه 
تجسمی  هنرهای  گستردگی  البته  بزند.  بهترین ها  انتخاب 
همه جانبه  الگوی  یک  به  دستیابی  که  می شود  موجب 
فروش  و  بازاریابی  دسته بندی،  شناخت،  درخصوص 
محصوالت هنری با چالش های فراوانی روبه رو باشد، چراکه 
رسیدن به چنین نقشه راهی، مستلزم حضور کارگروه های 
کارشناسی متخصص و چندبعدی در امور هنری و همچنین 
تدوین برنامه اقتصادی منظم و دقیق در زمینه اقتصادی است. 
عنوان  به  را  جشنواره  برگزارکنندگان  نمی توان  بی تردید 
متولیان اصلی ایجاد چنین فضایی مسئول دانست و انتظار 
برگزاری  برای  موجود  دغدغه های  تمامی  کنار  در  که  داشت 
جشنواره ای قدرتمند، به تقویت مرتبه اقتصادی هنرمندان 
جشنواره  این  که  آنجا  از  اما  بپردازند.  نیز  هنری  رشته های 
حیات  جریان  در  انکار  غیرقابل  و  اصلی  پایه های  از  یکی 
راهبرد وزارت فرهنگ و  با  هنرهای تجسمی کشور است و 
زیرمجموعه های آن پا به صحنه می گذارد، انتظار می رود که 
در طول مسیر خود نیم نگاهی به مبحث اقتصاد هنرهای 
طرفی  از  باشد.  داشته  نیز  حوزه  این  هنرمندان  و  تجسمی 

مشارکت نگارخانه داران و بخش خصوصی و همکاری آنها با 
مؤسسات و ارگان های ذی ربط نیز گامی ضروری است و در 
صورت تقسیم کار مناسب و شناخت وظایف و پتانسیل های 
موجود در جناح های مختلف دولتی و غیردولتی، می توان به 

نتایجی درخشان در این زمینه دست یافت. 
توجه به اقتصاد هنرهای تجسمی به قدری حائز اهمیت 
است که با وجود نوپا بودن جریان اقتصاد هنرهای تجسمی 
در کشور و حضور هنرمندان ایرانی و آثار آنها در ایونت ها و 
اکسپوهای مهم منطقه، طی دهه های اخیر درآمدهای قابل 
توجهی در این عرصه حاصل شده و این دستاورد، حاصل 
در  آنها  آثار  و  هنرمندان  از  ناچیزی  بسیار  بخش  حضور 
بازارهای مهم اقتصادی است که بسیاری از آنها نیز در یک 
شبکه ارتباطی خصوصی به ثمر نشسته است. با اطمینان 
می توان گفت که کشور ما با سابقه و پشتوانه عظیمی که در 
زمینه هنرهای تجسمی دارد، هنوز نتوانسته است آنچنان 
که باید از پتانسیل باالی این هنر در مسیر اعتالی اقتصادی 
جشنواره  مزیت  مهم ترین  که  اینجاست  گیرد.  بهره  خود 

هنرهای تجسمی فجر آشکار می شود.
در  جوان  سنی  اقشار  حضور  و  جوانگرایی  به رغم 
می توان  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
موقعیتی را فراهم ساخت که این ویترین گسترده که هزاران 
اثر تجسمی و قابل اعتنا در آن یافت می شود، سرمایه ای بزرگ 
را پیش روی آحاد هنرمندان قرار دهد تا به عرضه و تقاضایی 
قابل قبول در این زمینه رسید. نکته حائز اهمیت این است 
که جشنواره به عنوان یک رویداد ریشه دار فرهنگی در وهله 
اول دست به پاالیش و گزینش آثار و هنرمندانی می زند که 
همسو با نگاهی انسانی و هنرمندانه، به خلق اثر پرداخته اند و 
این تعامل منطقی، می تواند به برگزاری هر چه باشکوه تر و کم 
دغدغه تر جشنواره نیز کمک کند. به این ترتیب، مسئولین امر 
باید بدون وقفه نگاهی دگرگونه به آثار پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر داشته باشند و تمرکز خود را بر استقرار 
هنرمندان و آثار برتر آنها در مسیر شکوفایی اقتصادی بگذارند 
تأثیرگذار حوزه  با بنگاه های  کارگروه ها، تعامل  با تشکیل  و 
اقتصاد و همچنین توجه به تجربه های جهانی هنرمندانی که 
به شکل مستقل از بازارهای انفرادی برخوردار هستند، نقش 

اساسی خود را در این زمینه پررنگ تر از همیشه ایفا کنند.  

بذر شکوفایی اقتصاد
هنرهای تجسمی در جشنواره فجر

| رامین طاهریان |
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در  را  انسـان  تنهایـی  بـه  نتوانسـته  سـالیان  تجربـه  هیـچ گاه 
شـور  طرفـی  از  و  برسـاند  مقصـود  بـه  مختلـف  مسـیرهای 
نـو و  ایده هـای  از میـان  جوانـی و جسـارت و شـهامت عبـور 
را  تنهایـی نمی توانـد هنرمنـد  بـه  نیـز  گاهـی ساختارشـکنانه 
بـه اوج قلـه موفقیـت برسـاند. فهـم ایـن موضـوع بـه نوعـی 
شـاه کلید پیشـرفت در هر زمینه ای اسـت. یکی از ویژگی های 
مثبـت »پانزدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر« کـه با 
گسـتردگی آثـار و هنرمنـدان از سراسـر کشـور مواجـه اسـت، 
سنگینی کفه ترازوی هنرمندان حاضر در جشنواره به سمت 
جوانـان اسـت. در واقـع یـک پوسـت اندازی واضـح و مبرهـن 
کـه فوایـد بسـیاری خواهـد داشـت. اینکـه هـر دوره تاریخـی بـه 
اقتضاء رویدادها و تحوالت درونی و بیرونی و همچنین تغییر 
کیفیـت نـگاه اجتماعـی و سـبک زندگـی، نیـاز بـه پاالیـش و نـو 
کردن فکر و اندیشه خاص خود دارد، نکته ای است که گمان 
مـی رود مسـئوالن برگزارکننده پانزدهمین جشـنواره هنرهای 
تجسـمی فجـر بـه آن واقـف بوده انـد؛ چراکـه بـه گفتـه دبیـرکل 
از جشـنواره غالـب شـرکت کنندگان در جشـنواره  ایـن دوره 
کـه تعـداد آنهـا بـه بیـش از 3800 نفـر رسـیده اسـت، جوانـان 
تازه نفس و هنرمندان نسـل جدید هسـتند که الفبای هنری 
خود را دارند و طبیعی اسـت که در کنار این نگاه نو، جسـارت، 
کـه می توانـد خـون  فاکتورهایـی اسـت  آنهـا  پویایـی  و  دقـت 
تـازه ای را در رگ هـای جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر جـاری 
کنـد. هنرمنـد جـوان و نسـلی کـه در مواجهـه بـا رویدادهـای 
الهام بخش جوامع و جریانات بشـری تحلیل های جسـورانه و 
به روزتـری دارد، همچـون موتـور پردازنده ای پر قدرت مسـیرها 
را در نوردیـده و بـه راحتـی از موانـع و سـختی ها عبـور کـرده و 
آنچـه را کـه از تفکراتـش تـراوش می کنـد را عینیـت می بخشـد 
و در نتیجـه ایـن امـر بـه کلیـت جشـنواره هنرهـای تجسـمی 
را بـه جـاده ای پـر شـور و  فجـر تزریـق شـده و رویـداد مذکـور 
نشـاط هدایـت می کنـد. امـا نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه 
چندیـن  توشـه های  نیـز  بسـیاری  پیشکسـوت  هنرمنـدان 

سـاله خـود را بـه دوش گرفتـه و بـا مکانیزمـی متفاوت تـر در 
جشـنواره حضور دارند تا آن هدف متعالی و مهم که رسـیدن 
بـه حقیقتـی راسـتین از مجـرای تعـادل اسـت، حاصـل شـود. 
پیشکسـوتانی کـه در کوله بار گرانبهایشـان، تجربه، طمأنینه، 
ظرافـت و ژرفـای نـگاه بـه حیـات اجتماعـی دیـده می شـود کـه 
این همه، حاصل عمری است که در راه های ناهموار و پستی 
و بلندی هـا و تلـخ و شـیرین های عرصـه حرفـه ای طـی شـده 
اسـت. باوجود این باید چنین ترکیب برنده و کاملی را به فال 
نیک گرفت. در واقع جوانان عصر جدید با گوشـه چشـمی به 
سرمشق های تکنیکال و احساسی و حرفه ای استادان خود، 
کلید بازگشایی درهای ورود به هنر خود را به دست گرفته اند 
و بـا چـراغ تجربـه  هنرمندانـی کـه پیـش از این به ترجمـه تاریک 
و روشـن رشـته های مختلـف پرداخته انـد، قـدم در راهـی بـزرگ 
فجـر  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  پانزدهمیـن  گذاشـته اند. 
شـاهد ترکیب ایده آلی از هنرمندان و حضور جوانان مختلفی 
تـا 45 سـال  از رده سـنی ۲4  آنهـا  از  باالیـی  کـه درصـد  اسـت 
هسـتند. همچنیـن شـمار قابـل توجـه اسـاتید دانشـگاهی و 
هنرمنـدان پیشکسـوت نیـز پایـه مسـتحکم دیگـری اسـت 
اسـت داشـته   نگـه  اسـتوار  را  مهـم  رویـداد  ایـن  بنـای  کـه 
هنرهـای  روز  علـم  بـا  کـه  دانشـجویانی  پررنـگ  نقـش 
کادمیـک دسـت بـه خلـق اثـر زده و بـا  تجسـمی در مجامـع آ
زبان هـای نویـن و پیشـرو خـود را بـه این رویداد رسـانده اند، 
حاصـل فضایـی اسـت کـه در ایـن دوره فراهـم شـده اسـت 
هنرهـای  پیشکسـوتان  حضـور  ثمـرات  از  یکـی  البتـه  و 
انتقـال  و  گذشـته  هنـری  میـراث  پاسداشـت  نیـز  تجسـمی 
مفاهیم اساسـی و الگوهای ارزشـمند زیسـتی به نسـل های 
جدیـد اسـت کـه چنیـن تعامـل و تفاهـم سـودمندی را بـرای 
جشـنواره ای بـه دنبـال خواهـد داشـت کـه بـه دنبـال اشـاعه 
برقـراری  همچنیـن  و  اسـالمی   - ایرانـی  فرهنگـی  تثبیـت  و 
ارتبـاط مؤثـر بـا مخاطبـان داخلـی و خارجـی از هزارتـوی زبـان 

هنـر اسـت.  

دستاوردی مهم برای پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛

تلفیق جسارت جوانان با ژرفای نگاه 
هنرمندان پیشکسوت

| امیرحسین وطن خواه |
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درباره حذف مرز موجود میان برخی رشته ها در 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

قوام شبکه نظام مند هنرهای تجسمی
با فروریختن دیوارهای میان رشته ای

| علی اسالمی |

تمام  از  غ  فار فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
مسائل و مشکالتی که در دوره جاری پیش رو داشت، توانست 
روی پای خود بایستد و امسال با ایده ای کارآمد و برنامه ای 
مفید پا به میدان اجرا گذاشت. حذف مرزهای موجود میان 
برخی رشته ها که می توانند در جزئیات به بازی های فرمی و 
بهره بردن از تکنیک های الزم برای دستیابی به کلیتی بدیع 
کمک کنند، یکی از اقدامات مبارک و هوشمندانه ای است 
این  است.  شده  برداشته  دوره  این  در  آن  آغازین  گام  که 
استقالل موجود میان رشته ها که سال هاست به راه خود 
ادامه می دهد، نوعی انجماد و رکود را در خلق اثر ایجاد کرده و 
به نوعی با جوهره نامحدود این هنر مغایرت دارد. هنرمندی 
آزادی عمل  که در راه خلق اثر بتواند براساس نیاز خود و با 
در رشته های همگرا و همسو با بخش تخصصی اش، در آمد 
و شد زیبایی شناسانه باشد، پر واضح است که می تواند از 
کلیشه های رایج فاصله بگیرد و جامه ای نو بر اندام اثر هنری 
خود بپوشاند و در نهایت، جشنواره را به یک رویداد کیفی 
سطح باال سوق دهد. برداشتن مرزها در هنرهای مختلف 
امری است که هرگاه اتفاق افتاده، توانسته نتیجه ای درخور 
رشته های  در  که  تجسمی  هنرهای  بر  عالوه  باشد.  داشته 
مختلف آن نظیر حجم، می توان به حذف محدودیت  میان 
گرایش هایی چون سفال و سرامیک، مجسمه و ... پرداخت، 
در رشته های چون گرافیک و تایپوگرافی و نقاشی نیز می توان 
برای  را  تأملی  قابل  خروجی  دقیق،  و  استتیک  پیوندی  با 

هنرمندان و جشنواره ها متصور بود.
حذف مرزها و محدودیت ها که از نگاه نوگرایانه مسئوالن 
جدید  ساختاری  برپایی  برای  پانزدهم  جشنواره  برگزاری 
حاصل شده، نیازمند مراقبت و آزمون هایی است که منجر 
به تداخل های بی رویه و فاقد  معنا نشود. نکته  طبیعی این 
است که اتفاق مذکور باید با عبور از ذهن و تفکر هنرمندی 
که می خواهد چنین تجربه ای را داشته باشد، به اجرا گذاشته 
خلق  معادالت  در  محاسباتی  ضریب  کمترین  با  تا  شود 
یک اثر هنری از جنبه عینی و احساسی مواجه شویم. این 
مراقبت ها می تواند در عناوینی چون دسته بندی درست و 

در  اثر  تولید  فرایند  جزئیات  درنظرداشتن  و  رشته ها  کارآمد 
رشته های مختلف صورت پذیرد تا به بیراهه کشیده نشود. 

به هر روی، این گام مثبت که می توان آن را »حذف مرزهای 
و  چالش  کرد،  قلمداد  نو«  نگاهی  رویش  برای  بینارشته ای 
موقعیت جذابی است که روی کاغد فواید کیفی و عینی قابل 
توجهی دارد و حاال که بذر این جریان در پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر کاشته شده، نیازمند توجهی شایسته 
آتی باشد. بدیهی  آثاری نو در دوره های  است تا حاصل آن، 
است که هنر در هر زمینه ای با محدودیت در تضاد است و 
ذهن سیال و کاوشگر هنرمند نمی تواند صرفا از یک معادله 
و فرمول ثابت تبعیت کرده و در آن محصور شود. همان گونه 
قابل  نیز  موسیقی  و  سینما  و  ادبیات  در  نکته  این  که 
پیگیری بوده و سال های متمادی  است که این رشته ها در 
تعامل و ارتباط با یکدیگر، جریان ارتقاء فرمیک هنر را قوت 
بخشیده اند و دریچه های تکنیکی و احساسی خود را به روی 
همدیگر نبسته اند. مگر امکان دارد که سخن از حجم باشد 
از  اینکه  یا  گرفت  نادیده  مجسمه سازی  در  را  عنصر  این  و 
ارتباط مجسمه سازی با معماری و حتی هنر چیدمان غافل 
بود؟ چگونه می شود از گرافیک سخن به میان آورد و عنصر 
طراحی و نقاشی و جزئیات اجرایی آن را از نظر دور ساخت یا 
اینکه تاپپوگرافی را در جزیره ای مستقل به قضاوت نشست؟ 
میان  ارتباطی  شبکه  تجسمی،  هنرهای  گستردگی 
برای شناخت  که  و ظریف تر می کند  نیز پیچیده   را  رشته ها 
و دسته بندی آنها نیاز به مطالعات و تحلیل های دقیق تری 
داریم. تقویت شناخت فضاسازی ها و هویت اثر و ارتباط آن 
به  ُبعدبخشی  روانشناسانه،  و  جامعه شناسانه  عناوین  با 
ارتقاء  اثر هنری و کمک به برجسته سازی و  مفاهیم درونی 
ارتباط میان  از ماحصل  آثار، تنها بخشی  فاکتورهای بصری 
ذره بینی  با  باید  که  است  یکدیگر  با  تجسمی  رشته های 
مسئوالنه و تخصصی به جاگذاری و هدایت آن در دوره های 
در  تا  اندیشید  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  بعدی 
آینده نزدیک، بالندگی بیش از پیش این عرصه را به نظاره 

بنشینیم. 
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درباره  می شود  که  حرفی  بی اهمیت ترین  شاید  و  کمترین 
»پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر« زد این است 
که با یک نگاه گذرا، می توان ظرفیت میلیاردها دالر کار تجاری 
)یا به قول امروزی ها بیزینس( و اشتغال زایی را در آن دید. از 
تزئینات معماری مدرن گرفته تا صنایع بسته بندی و طراحی 
لباس و حتی تولید کاغذ دیواری! ظرفیت فروش مستقیم 
آثار که جای خود! تازه اگر مواردی چون رابطه جلوه های ویژه 
و دکور و نورپردازی و... در صنعت فیلم سازی را با هنرهای 
صنعت  مالی  )گردش  بگذاریم!  کنار  حجمی  و  تجسمی 
باالتر  هم  سال  در  دالر  میلیارد  صدها  از  گاهی  فیلم سازی 
می زند.( اما آغاز کردن از همین بی اهمیت ترین موضوع نیز 
هنر،  بین  مفقوده  حلقه  درباره  مفصلی  مقدماتی  بحث  به 
مسأله  برخالف  که  موضوعی  دارد.  نیاز  اقتصاد  و  صنعت 
پیوند دانشگاه و صنعت، حتی طرح نیز نمی شود! پس فعال 
آیا  کنیم:  اکتفا  پرسش  همین  مستقیم  طرح  به  مجبوریم 
همان طور که میان دانشگاه و صنعت به حلقه های واسط 

شتاب  اقتصادی  توسعه  نگیرند  شکل  تا  )که  نیازمندیم 
نمی گیرد( بین هنر و توسعه نیز به چنین حلقه های واسطی 
نیاز داریم؟ اگر پاسخ مثبت است، در این مورد باید صنعت 
پا پیش بگذارد یا هنر؟ آیا ممکن است بخشهای مهمی از 
مشکل پیوند دانشگاه و صنعت نیز از جنس فرهنگ و هنر 
باشد؟ )یعنی خود هنر و فرهنگ، همان حلقه مفقوده بین 
دانشگاه و صنعت باشد...( پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر بنابر دالیل مختلف، فرصت خوبی  برای طرح 

چنین پرسش هایی است.
تجسمی  هنرهای  از  می تواند  چطور  ما  ملی  سینمای 
استفاده کرده و متقابال از آن حمایت کند؟ این پرسش نیز 
است.  روشن  تقریبا  نیز  همین قدر  اما  است،  مهم  اگرچه 
یعنی معلوم است که از انیمیشن سازی گرفته تا جلوه های 
هنرهای  به  وابسته  مستقیم  صورت  به  گرافیکی  ویژه 
از  عمده ای  بخش  اساسا  که  همان طور  است.  تجسمی 
هنرهایی  تکامل  حاصل  و  است  تصویر  جنس  از  سینما 

نگاهی به نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

یک رخداد تمدنی
| نعمت هللا سعیدی |
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چون عکاسی، نقاشی و طراحی. اما به نظرم تمامی این موارد 
مربوط به الیه های سطحی تر اتفاقاتی است که در جشنواره 
 ، هست  هرچه  که  اتفاقی  هستیم.  آن  شاهد  پانزدهم 
احساس می شود در الیه های عمیق تِر رابطه میان »کلمه« 
و »تصویر« رخ داده است. چیزی که شاید اجماال بتوانیم آن 
را یک »رخداد تمدنی« بنامیم. از خود طرح پوستر جشنواره 
گرفته که گویی حروف کلمه »فجر« با یک شاخه گل پیوند 
خورده تا آثار متعدد دیگری که سخن گفتن از هرکدام شان 
نخستین  شاید  البته  می طلبد.  را  مبسوط تر  گفتارهایی 
از  بخواهیم  که  است  همین  امسال  جشنواره  به  کم لطفی 
تمامی آثار موجود در یک مقال و مجال بحث کنیم. چیزی 

که نه تنها بی ذوقی ، بلکه بی رحمی خاصی را مطالبه می کند! 
افالطون که یکی از پیشگامان اصلی تفکر فلسفی است، 
در رساله هفتم خود، ایرانیان را نخستین مردمی می داند که 
به قانون گرایی روی آورده اند و هگل که او را خاتم الفالسفه 
نامیده اند )آخرین فیلسوفی که واقعا از یک نظام ساختارمند 
عمدتا  که  او  امثال  و  نیچه  برخالف  بود،  برخوردار  فلسفی 
کتاب  در  داشته اند(  فلسفی  متفرقه  پریشان گویی های 
ایرانیان  به  را  بشری  تاریخمندی  آغاز  خود،  تاریخ«  »فلسفه 
تقریبا  تاریخ«  »فلسفه  کتاب  که  می دانیم  می دهد.  نسبت 
مهم ترین اثر هگل است که در آن مفهوم دیالکتیک تاریخی 
خود را تبیین می کند؛ همان دیالکتیکی که بعدها تبدیل به 
مهم ترین پشتوانه مکتب فکری کمونیسم و مارکسیسم 

از  عمده ای  بخش  قرن  نیم  و  یک  حدود  در  چیزی  و  شد 
جهان معاصر را به آشوب کشید. )قانونی شدن بی قانونی!( 
مهم  جنبه های  از  یکی  نیز  تاریخمندی  اگرچه  حال،  هر  به 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است، اما فعال 
برای طرح موضوع رابطه میان کلمه و تصویر )و بستر یک 

رخداد تمدنی( نیاز به چند مقدمه دیگر داریم.
زنجیره  با  مقایسه  در  مخصوصا  ایران،   57 انقالب 
انقالب های مارکسیستی دهه های پیش از خود که از آمریکای 
التین گرفته تا جنوب اروپا و شرق آسیا، کشورها و ملت های 
بسیاری را درگیر کرده بود، قبل از هر چیز گویی »انقالبی در 
از فرهنگ و  انقالب ها  بود! تمامی  انقالب ها«  خود ماهیت 
آرمان ها و  به  تبدیل  از  آغاز می شوند و پس  ادبیات  و  هنر 
اهداف سیاسی و شکست دادن نظام موجود، جایگزین آن 
می گردند. بنابراین تغییرات سیاسی نخستین اتفاقی است 
که پس از پیروزی هر انقالبی رخ می دهد. سپس آن انقالب 
نظامی،  اقتصادی،  اجتماعی،  عرصه های  در  را  خود  مسیر 
علمی و غیره ادامه داده و اگر بتواند دوباره به سمت رشد 
و شکوفایی فرهنگی، هنری و ادبی بازگشت کند، می توانیم 
بگوییم به نخستین حلقه تمدن سازی خود رسیده است. 
این یعنی آغاز کردن از عرصه های فکری و فرهنگی، بازگشت 
دوباره به آن و خلق آثار جدید هنری و ادبی. اما با یک تفاوت 
آثار هنری و ادبی موجود  آن اینکه حاال دیگر  بسیار مهم و 
در چنین جامعه ای، برعکس پیش از دوران پیروزی انقالب 
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)که بیشتر دارای وجوه سلبی پررنگ تر بوده اند( عمدتا دارای 
وترجمان  بازگوکننده  یعنی  بود؛  خواهند  ایجابی  جنبه های 
آن چیزهایی که آرمان های انقالب مطالبه می کرده اند، نه آن 
چیزهایی که نمی خواسته اند. حرکت از نفی وضع موجود و 

رسیدن به ترسیم وضعیت موعود...
از  خیلی  شاید  که  است  زنجیره ای  و  چرخه  این  البته 
انقالب ها اساسا فاقد ظرفیت ایجاد آن هستند. مثال انقالب 
فرانسه و انقالب روسیه توانسته اند چند حلقه را کامل نموده 
و کم تا زیاد رو به جلو حرکت کنند. اما به عنوان مثال، انقالب 
مردم هند به رهبری گاندی )بر ضد استعمار انگلیس( اگر چه 
از نظر جمعیت و گستره جغرافیایی و حتی تاریخی چشمگیر 
به نظر می رسید، اما هرگز نتوانست حتی یک حلقه را کامل 
که  نمی کنیم  پیدا  را  اثری  بالیوود  سینمای  تمام  )در  کند. 
بتواند ادعا کند چیز زیادی از وضعیت موعود انقالب هند را به 
تصویر کشیده است.( یا انقالب کمونیستی چین به رهبری 
مائو هم متوجه نشد که چه زمانی، چطور و چه اندازه از تفکر 
توان  نه تنها  اساسا  )یعنی  درآورد؟!  سر  سرمایه داری  لیبرال 
بازگشت به عرصه فرهنگی و هنری را نداشت، بلکه بدون 
و  اقتصادی  عرصه های  وارد  نتوانست  نیز  هویتی  استحاله 
اجتماعی شود.( یا انقالب روسیه نیز با وجود اینکه توانسته 
بود دوباره به فرهنگ و هنر و ادبیات بازگردد و آثار متنوع و 
گسترده ای را خلق کند، باز هم به مرحله تمدن سازی نرسید 
و شکست خورد و امروز هیچ ملتی انگیزه ندارد با آرمان های 

کمونیستی انقالب کند. باقی انقالب های ریز و درشت جهان 
نیز اکثرا یا شکست خوردند و یا به شدت استحاله شدند.

تمام  با  نیز  پیروزی  نوع  نظر  از  حتی  ایران   57 انقالب 
انقالب ها  تمام  در  اگر  مثال  داشت.  انقالب های جهان فرق 
پادگان  چند  فتح  یا  پادشاه،  کاخ  سقوط  به  پیروزی  لحظه 
مهم نظامی، یا اشغال یکی از ساختمان های مهم دولتی،  یا 
کسب پیروزی نظامی در یک جبهه، یا ورود نیروهای چریکی 
و مسلح آن انقالب به پایتخت و غیره مربوط می شد، مقطع 
پیروزی انقالب 57 از جنس هیچ یک از اینها نبود. در انقالب 
ایران وقتی همه پذیرفتند که نظام قبلی سقوط کرده و نظام 
و  رادیو  انقالبی  نیروهای  که  است  گرفته  قدرت  جدیدی 
تلویزیون را گرفتند. یعنی حتی ماهیت پیروزی این انقالب 
نیز از جنس رسانه و ابزار فرهنگی بود، نه سیاسی و نظامی. 
انقالبی از جنس شعر و شعور و شعار... و با رهبری که اساسا 
قیام به کالم کرده بود، نه قیام به سیف! )امام خمینی)ره( از 
همان نخستین روزهای نهضت هیچ گاه اجازه نداد ماهیت 
امام)ره(،  سخنرانی  نوارهای  شود...(  مسلحانه  انقالب  این 
اعالمیه ها، شعارها و... انقالب 57 ایران یک انقالب تمام عیار 
با ماهیتی رسانه ای بود. به همین دلیل نیز مقطع پیروزی آن 
مصادف با سقوط رادیو و تلویزیون رژیم قبلی بود؛ مهر تایید 
دیگری که اثبات می کرد در دوران انفجار اطالعات و سیطره 

رسانه ها به سرمی بریم...
اینکه بین رنسانس غربی و تحوالت عرصه نقاشی )در 
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ایتالیا و ونیز و بسیاری از شهرهای مهم اروپایی آن دوره( چه 
رابطه ای وجود دارد، موضوع دیگری است که مجبوریم فعال 
از شرح بیشتر آن صرف نظر کنیم. اما باید کمی اشاره کنیم 
که چرا همین دوره مساوی است با رشد ادبیات و فلسفه و 
عرفان در مشرق زمین و تمدن اسالمی، به ویژه ایران. )یعنی 
قدرت گرفتن کلمه در برابر تصویر!( مثال بسیاری از محققان 
تاریخ و زبانشناسان نیز ایرانیان را نخستین مردمی می دانند 
که واژه و مفهوم »قانون« را که در فارسی باستان به آن »داته« 
می گفتند، ابداع و بکاربرده اند. »دیتا« در زبان انگلیسی )به 
معنای اطالعات( و کلمه »داد« )به معنای عدالت( در فارسی 
امروز، از همین ریشه »داته« محسوب می شوند. مهم ترین 
ویژگی قانون »عمومیت« آن است. )دستورالعمل هایی که 
همه اجرایش کنند و از »هرج و مرج« جلوگیری کند.( درست 
مثل شریعت و احکام دینی. شاید همین جا متوجه شویم 
از یک سو و تمدن و  روابطی میان دیانت و مدنیت  که چه 
قانون گرایی از سوی دیگر وجود دارد. یا چرا پادشاهان بزرگ 
در  رسمی  دین  اعالم  و  تعیین  پیشگامان  نخستین  ایرانی 

داخل مرزهای خود بوده اند؟
مهم ترین  از  یکی  یاد  به  قانون  کلمه  شنیدن  با  البته 
اواخر  تا  حتی  که  می افتیم  نیز  پزشکی  علم  کتاب های 
از  بسیاری  و  آکسفورد  در  نیز  میالدی  هفدهم  سده های 
و  منبع  اصلی ترین  به عنوان  غربی،  پزشکی  دانشکده های 
مرجع این علم تدریس می شد. همچنین همه می دانیم که 

از  دست کمی  نیز  فلسفه  و  منطق  زمینه  در  ابن سینا  تأثیر 
علم پزشکی، داروشناسی، کالبدشناسی، فیزیولوژی و غیره 
یا خیام و  امثال مولوی در عرفان،  که  ندارد. )همان نقشی 
و  شیمی  در  رازی  امثال  و  داشته اند  ریاضیات  در  خوارزمی 
در  نه تنها  نیز  اسالم  از  پس  دوران  در  ایرانیان  یعنی  غیره.( 
تمدن سازی عقب ننشسته اند، بلکه در زمینه علم، فن آوری، 
فرهنگ، ادبیات، اندیشه و... همواره پیشگام بوده اند. اما در 
سه،ذچهار قرن اخیر چه اتفاقی می افتد که ناگهان چشم باز 
می کنیم و می بینیم از قافله تمدن و توسعه به شدت عقب 
مانده ایم؟! آیا ریشه های این موضوع به دور شدن از معیارها 
تنها  آنها؟  تقویت  یا  بازمی گردد  دینی  ارزش های  تضعیف  و 
با پاسخ به چنین پرسش هایی است که می توانیم متوجه 
»معنویت گرایی«  و  »هویت مندی«  چون  ادعاهایی  اهمیت 

در پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شویم.
)که  خویش  الفبای  و  خط  گسترش  به واسطه  ایرانیان 
تکمیل  و  است(  یافته  شهرت  عربی  الفبای  به  مسامحتا 
موارد چهارگانه خوشنویسی، تذهیب، جلدسازی )یا همان 
صحافی( و نقاشی به استقبال دینی رفتند که معجزه اصلی 
مردگان،  احیای  برخالف  که  معجزه ای  بود.  کتاب  یک  آن 
شفای کور مادرزاد، شکافتن رودخانه، تبدیل عصا به اژدها، 
تبدیل صخره به شتر و... نه مکان مند بود و نه زمان مند. 
یعنی در هرجا و همین امروز هم تمام مخلوقات عاجزند از 
اینکه یک کتاب، ده سوره، یا حداقل حتی یک سوره مثل آن 
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را بیاورند! این یعنی یک معجزه جاری، جاوید و زنده. کتابی 
قدرت  آیات  به زودی  »ما  می داد  وعده  پیش  سال   1400 که 
آنها نشان خواهیم  خود را در آفاق و در وجود خودشان به 
آیه  آشکار شود که او حق است.« )فصلت  داد. تا برایشان 
5۲( این پیشگویی قرآن کریم نیز مانند تمام پیشگویی های 
دیگر آن به واقعیت پیوست و چند قرن بعد بشر با کشف 
اتم و وجود کهکشان ها و سلول های بنیادی و... نمونه های 
متعدد مشابهی )در آفاق مثل کشفیات فیزیک و شیمی و 
در انفس مثل موارد زیست شناسی و حتی روانشناسی( از 
آیات الهی را به چشم دید. اما پیروان این دین، مخصوصا 
جنگی  فنون  تا  گرفته  کشورداری  و  سیاست  از  که  ایرانیان 
و...  فلسفه  پزشکی،  معماری،  دریانوردی،  لشکرکشی،  و 
سردمدار اکثر پیشرفتهای تمدنی جهان اسالم و آغاز »عصر 
کتاب« بودند، نتوانستند زودتر از رقبای خود ماشین چاپ را 
اختراع کنند. رنسانس و نوزایی در اروپای جهان غرب شکل 

گرفت...
آنها  متن  به  پرداختن  که  بود  مختصری  تیترهای  اینها 
از  گفتگو  و  نوشتن  برای  را  اصلی  مقدمه  چند  می تواند 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر پایه ریزی کند. مثال سینما 
معجره »مانی« را به شدت ابطال کرده است! پیامبر نقاشی 
که می گویند اطراف یکی از نقاشی هایش پر از سفالینه های 
پر  خیال  به  مردم  که  بود  کوزه هایی  به  مربوط  شکسته 
کردنشان از یک چشمه، آنها را بر زمین کوفته بودند! )احتماال 
با استفاده از پرسپکتیو و باقی فنون نقاشی به گونه ای نقش 
یک چشمه یا جوی آب را بر زمین سنگفرش ترسیم کرده بود 
که آن را با واقعیت اشتباه می گرفته اند! همان اتفاقی که در 
آثاری که تالش  از رنسانس تداوم یافت و  نقاشی های بعد 
می کردند هرچه بیشتر شبیه به خود واقعیت شوند...( این 
را به مراتب بهتر  آن  که صنعت عکاسی  کاری است  همان 
آن است.  انجام می دهد و سینمای »واقعیت مجازی« اوج 
پانزدهمین جشنواره  به  که مثال در بدو ورود  همان چیزی 
هستیم؛  آن  از  نمونه ای  شاهد  نیز  فجر  تجسمی  هنرهای 
اتاقی که سه دیوار آن تبدیل به صفحه نمایش شده است و 
ایستادن در مرکز اتاق، حرکت به سمت کوه دماوند را تداعی 

می کند.
الغرض، تصویر بدون کلمه اوج پوچی و بی معنایی است. 
ذهن  در  نمی تواند  نیز  تصویر  بدون  کلمه  که  همان طور 
تبدیل به معنا شود. ضرب اهلل مثال... خداوند در قرآن کریم 
بارها و بارها مثال می زند. یعنی تبدیل معنا به تصویر و قصه. 
آثار متعددی در پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
وجود دارند که به سمت ایجاد هارمونی میان کلمه و تصویر 
می شوند  تبدیل  مجسم  نگاره های  به  که  کلماتی  رفته اند. 
می کنند.  حرکت  شدن  کلمه  سمت  به  که  نگاره هایی  و 

خوشنویسان و خطاطان ایرانی نخستین مفسران هر متنی-
از شعر گرفته تا آیات و روایات- هستند. زبانشناسان معاصر 
ادعا می کنند با کشف نورون های آینه ای در مغز )نورون هایی 
هنگام  هم  و  می شوند  فعال  دویدن  هنگام  هم  مثال  که 
شنیدن کلمات مربوط به راه رفتن، حرکت یا تصور مفهوم 
این  برده اند.  زبان  ذاتی  استعاره های  ماهیت  به  پی  آنها...( 
ادعایی است که البته باید با دقت بیشتری در آن تأمل کرد 
آگاهی و  کدام نورون ها مسئول  که بألخره  )تا معلوم شود 
فعل درک کردن هستند؟ خوِد همین نورون های آینه ای؟ یا 
تسلسلی بی معنا از یک سری نورون به نورون های بعدی... 
برای درک معنا؟!( اما کلمه و تصویر از یکدیگر جدا نیستند. 
زبان، خانه وجودی ما انسان هاست و جهانی که در آن زندگی 
می کنیم. چیزی غیر از »کلمه« برای فهمیدن وجود ندارد. چه 
ارجاع داده  از همین جهان  به تصاویری  نهایتا  کلمات  این 
شوند و چه فراتر از مرزهای آن حرکت کنند. در پانزدهمین 
را  متعددی  نگاره های  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
می توان دید که گویی می خواهند فراتر از مرزهای این جهان 
را به تصویر بکشند. گل ها و نگاره هایی که »مثل« و شبیه 
اما  نیستند  ما  پیرامون  واقعی  دنیای  گل های  از  هیچ یک 
ممکن  »مثل شناسی«  بدون  قرآن  اعجاز  درک  هستند! 

نیست...
و  زیبایی  بین  رابطه  به  اندکی  که  بودم  مایل  بسیار 
کنیم  که دقت  کنم. دست کم همین مقدار  نیز اشاره  هنر 
نیستند.  یکی  لزوما  دو  این  اولیه(  توقع  و  تصور  )برخالف 
مثال به تصویر کشیدن یک وزق یا سوسک )با تمام جزئیات 
اما  باشد،  هنرمندانه  کامال  است  ممکن  چندش آورشان!( 
غربی  هنر  تاریخچه ای،  چه  با  و  چرا  حاال  نیست.  زیبا  لزوما 
همین  در  به ویژه  و  بعد  به  رنسانس  همین  از  )مخصوصا 
هنرهای تجسمی( به تدریج از زیبایی فاصله می گیرد و مثال 
در سبک ها و مکاتبی چون کوبیسم، امپرسیونیسم، پست 
و...  ابستراکسپرسیونیسم   ، سورئالیسم  امپرسیونیسم، 
رسما به سمت »زشت نمایی« می روند، خود، حکایت مثنوی 
هفت من است! اما همین قدر اشاره کنیم که در هنر شرقی 
و مخصوصا ایرانی _اسالمی، زیبایی یک مطلوب ذاتی است. 
برای  مقدمه ای  زیبایی  خلق  نیست  الزم  که  معنا  این  )به 
رسیدن به مطلوب های دیگر باشد.( یعنی همواره این طور 
نیست که مثل مجموعه آثار پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر، هنر و زیبایی یکی شده و تبدیل به نمایشگاه 
»هنرهای زیبا« شده باشند. حاال خود همین مطلب چرا و 
چقدر اهمیت دارد، بماند. اما برای اثباتش مدارک متنوع و 
متعددی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر وجود دارد که 
غ«ها به عنوان شاهد مثال آن  فقط یک نمونه از »گل و مر

کفایت می کند.  
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رضا بدرالسماء/ 1328 اصفهان 
را  خود  اصفهانی،  شیرین سخن  و  خوش قریحه  هنرمند 
متولد ۲۲ بهمن 57 می داند. او حدود نیم قرن از عمرش را به 
نگارگری گذرانده و هنری که خود، ریشه  در فرهنگ اسالمی -
پیوند  آئینی  و  دینی  روایت های  و  قصه ها  به  را  دارد  ایرانی 
از این فراتر گذاشته و به فراخور  گام  زده است. بدرالسماء 
مسائل و مقتضیات روز اجتماعی و سیاسی، روایات تصویری 
دست اولی را نیز ارائه کرده است که ازجمله آنها می توان به 
»مکتب  و  ظهور«  »مسیر  منا«،  فاجعه  »شهدای  تابلوهای 
شهید سلیمانی« اشاره کرد. تصویرسازی قصص قرآن کریم 
موالنا،  مثنوی  حافظ،  غزلیات   ، خیام  رباعیات  کتاب های  و 
دوبیتی های باباطاهر، جلد شاهنامه فردوسی، دیوان پروین 
اعتصامی و... ازجمله فعالیت های هنری اوست. بدرالسماء 
یکی از مفاخر آسمان هنرهای تجسمی ایران به شمار می آید.  

بخشی از سوابق و افتخارات: 
دریافت نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

میناکاری چندین در و ضریح مطهر عتبات عالیات
انتخاب به عنوان خادم قرآن کریم

مقام اول جشنواره بین المللی مینیاتور و تذهیب الجزیره 
برگزاری 50 نمایشگاه انفرادی و بیش از 300 نمایشگاه گروهی 

داخلی و خارجی ازجمله: 
نمایشگاه نگارگری در پاریس فرانسه 

نمایشگاه نگارگری در فلورانس ایتالیا 
نمایشگاه آثار نگارگری و آبرنگ در برلین آلمان 

نمایشگاه آثار نگارگری )هفته فرهنگی ایران در سنگال(
نمایشگاه آثار نگارگری )هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان(

نمایشگاه آثار نگارگری )هفته فرهنگی ایران در مالی(
) نمایشگاه آثار نگارگری )هفته فرهنگی اصفهان در الجزایر

نمایشگاه آثار نگارگری در مسکو روسیه
و...

مفاخر پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

محمد طاها بهبهانی  / 1326 تهران 
او تا ده سالگی نقاشی را نزد پدرش آموخت و در ادامه شاگرد 
استادانی چون علی اکبر خان نجم آبادی و رفیع حالتی شد. 
تحصیالتش در زمینه نقاشی، مجسمه سازی و دکور سینما، 
تلویزیون و تئاتر است و از سال 6۲ تاکنون صرفا به نقاشی 
تاها  آثار  است.  مشغول  خود  آتلیه  در  مجسمه سازی  و 
ایران،  کشورهای  از  مجموعه دارانی  کلکسیون  در  بهبهانی 
آمریکا،  نیوزلند،  انگلستان،  ژاپن،  هلند،  آلمان،  فرانسه، 
نیم  به  قریب  او  می شود.  نگهداری  و...  سوییس  بلژیک، 
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قرن است که روی بوم نقاشی به »پرندگان« جان می بخشد 
و از سال 1350 آثار خود را با عنوان »پرندگان تاها« به نمایش 
به فرم و محتوا  آثارش  گذاشته است. بهبهانی همواره در 
همچون دو بال یک پرنده نگریسته و کوشیده است هر دو را 
در عین تازگی و پختگی، به شکل توأمان پیش ببرد. پرندگان 
او نمادی از انسان امروز هستند و اگر قفلی بر بال یا پا دارند، 
همچنان استوار و باوقار ایستاده  اند. او یکی از مفاخر آسمان 

هنرهای تجسمی ایران محسوب می شود. 

بخشی از سوابق و افتخارات: 
دارای نشان درجه یک هنری در رشته مجسمه سازی

برگزیده دوساالنه پکن در سال های ۲010 و ۲0۲۲
ایران  خالق  هنرهای  ملی  کمیته  اجرایی  هیأت مدیره  عضو 

وابسته به یونسکو 
کشورهای  سایر  و  ایران  در  هنری  نمایشگاه  ده ها  برگزاری 

جهان ازجمله:
نمایشگاه انفرادی در پاریس، فرانسه 199۲ و 1993

نمایشگاه بزرگداشت موالنا در مقر سازمان یونسکو ۲008
نمایشگاه نسیمی از باغ های پارس در واشنگتن دی سی، 

فیالدلفیا، لوس آنجلس و آتالنتا ۲001
هنرهای  موزه ی  در  فرشته«  »رویای  انفرادی،  نمایشگاه 

معاصر تهران 1378
هشتصدمین  بزرگداشت  مناسبت  به  گروهی  نمایشگاه 

زادروز مولوی در یونسکو، پاریس 1386
نمایشگاه مجسمه های برنزی تاها بهبهانی با عنوان »هو: 

تاج رضایت بر سرم«، نگارخانه اکو دیپلماتیک، تهران 1390
داور دوساالنه ونیز

انتشار کتاب و مقاالت متعدد

محمدعلی جدیداالسالم / 1331تبریز
در  تبریز.  انگج  میدان  سیدحسین  حاج  کوچه  متولد 
خانواده ای به دنیا آمد که با هنر انس و الفتی دیرین داشت. 

دستی  بود،  شهر  معروف  عکاس  اینکه  بر  عالوه  پدرش 
باعث  همین  و  داشت  موسیقی  و  خوشنویسی  آتش  بر 
عنوان  به  پرتره اش  شد.  عکاسی  هنر  به  محمدعلی  عالقه  
نخستین مجموعه دار دوربین عکاسی در آلبوم تاریخ ایران 
هزاران  فعالیت اش،  پربار  سالیان  طول  در  خود،  و  ماندگار 
عکس از مشاهیر و چهره های گوناگون در حافظه تاریخ به 
ثبت رسانده است. جدیداالسالم تاکنون بیش از  1500 پرتره 
او در  کرده  است.  باکو عکاسی  و  تبریز، تهران  از هنرمندان 
حوادث ۲9 بهمن تبریز 1356 نیز حاضر بود و موفق به ثبت 
آسمان  مفاخر  از  یکی  او  شد.  واقعه  آن  از  عکس  تعدادی 

هنرهای تجسمی ایران محسوب می شود. 

بخشی از سوابق و افتخارات:
ریاست انجمن عکاسان آذربایجان شرقی

برگزاری بیش از 50 نمایشگاه عکاسی
بیش از 10 عنوان تألیف و ترجمه

کسب بیش از 7 مقام در جشنواره های گوناگون فرهنگی و 
هنری

و...

فرهاد جمشیدی / 13۴۹ تهران
از کودکی به بصری سازی کتاب های داستان عالقه مند بود 
فرهاد  می اندیشید.  کودکان  برای  تصویرگری  به  همواره  و 
و  طالقانی  هنرستان های  در  را  تحصیالتش  جمشیدی 
را  خود  حرفه ای   فعالیت   1374 سال  از  گذراند.  مالک اشتر 
در زمینه تصویرسازی برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد و با 
از دفتر فعالیت های  تازه ای  بنیادالرضا)ع( فصل  در  حضور 
به   ، تصویرساز به عنوان  مدتی  از  پس  خورد.  ورق  او  هنری 
ادامه  در  و  شد  مشغول  هم کالسی  انتشارات  با  همکاری 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  و  مدرسه  انتشارات  با 
نوجوانان کار کرد. جمشیدی در طول سال ها فعالیت هنری 
پربار خود، قریب به 500 جلد کتاب را مصور ساخته که غالبا 
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فرهاد  دربرمی گیرند.  را  نوجوان  و  کودک  حوزه   موضوعات 
ایران  تجسمی  هنرهای  آسمان  مفاخر  زمره  در  جمشیدی 

محسوب می شود.

بخشی از سوابق و افتخارات: 
کسب مقام اول دوساالنه تصویرسازی کتاب های درسی در 

سال های 1373، 1374 و 1376
برگزیده نخستین دوره جایزه کتاب سال عاشورا 

برگزیده چهارمین دوساالنه نشان شیرازه برای تصویرسازی 
فرهنگنامه تاریخ ایران 1399

انتشار اثر »جادو در شهربازی« در کاتالوگ نمایشگاه 
براتیسالوای اسلواکی

تصویرسازی کتاب ها و مجالت مختلف ازجمله: 
دانسـتنی های تاریـخ انقـالب اسـالمی ایـران، مهمانـی دیوهـا، 
مـال  عیـد  عیـده  بچه هـا  پـاره،  مـاه   ،۲ پیش دبسـتانی  علـوم 
شماسـت، جـان بابـا و جیـن بـی بـی، دنیـا پـس از تـو نباشـد، 

لیلـی و مجنـون، ایـن تـری زی، آن تـری زی

بخشی از سوابق و افتخارات : 
برنده جایزه نقاشی و کاریکاتور مسابقه بین المللی حرم امن 1367
برنده جایزه مسابقه بین المللی کاریکاتور توطئه شیطانی 137۲

برنده نمایشگاه نقاشی روزنه ای به باغ بهشت 1386 
برنده رویداد بزرگ هنر ایثار 1386

عضو هیأت علمی و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران 1375-1377

عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس از 
1377 تاکنون

استاد نمونه و تالش گر دانشگاه تربیت  مدرس در سال های 
 1387 -1385 -1380

عضو هیأت موسس و نایب رئیس انجمن علمی هنرهای 
تجسمی ایران 1390 تا 1394

هنر  علمی  انجمن  رئیس  نایب  و  موسس  هیأت  عضو 
اسالمی ایران 139۲-1396

مدیر گروه های نقاشی و هنر اسالمی )گرایش نقاشی ایرانی( 
دانشگاه تربیت مدرس

عضو گروه پژوهش هنری فرهنگستان هنر 1384 تا 1388
برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعدد در 

ی و بین المللی
ّ
سطوح مختلف مل

عضویت در کمیته های گوناگون و شوراهای تخصصی هنری
انتشار ده ها مقاله علمی پژوهشی در زمینه هنر 

محمدکاظم حسنوند / 13۴۰ آبادان
از  )نقاشی(  هنری  آفرینش های  دکتری  مدرک  دارای  او 
دانشگاه »ولونگونگ« استرالیا است و عالوه بر اینکه خود، 
شرکت  بین المللی  و  ی 

ّ
مل معتبر  هنری  نمایشگاه های  در 

به واسطه  شده،  بسیاری  جوایز  کسب  به  موفق  و  کرده 
پرورش  و  تربیت  به  دانشگاه،  در  مستمر  و  پررنگ  حضور 
شکل گیری  بانی  و  گماشته  همت  نیز  بسیاری  شاگردان 
و  کتاب  پایان نامه،  قالب  در  ارزنده ای  هنری  پژوهش های 
سیاق  و  سبک  نقاشی  در  حسنوند  است.  شده  مقاالت 
خاص خود را دارد و محتوامحوری و مضمون گرایی به ویژه در 
قلمرو موضوعات دینی و آئینی در آثار او نمود چشمگیری 
ایران  تجسمی  هنرهای  آسمان  مفاخر  از  یکی  او  می یابد. 

به شمار می آید.  

محمد علی کشاورز / 1328 تهران
شناخته شده  کمتر  و  تأثیرگذار  هنری  چهره های  ازجمله  او 
در سپهر هنرهای تجسمی است. تحصیالت دوره متوسطه 
اتمام  به  تهران  پسران  زیبای  هنرهای  هنرستان  در  را  خود 
کسوت دانشجو به دانشکده  که در  نپایید  رساند و دیری 
در  و  گذاشت  پای  کنونی(  هنر  )دانشگاه  تزئینی  هنرهای 
رشته گرافیک مشغول تحصیل شد. به موازات تحصیل در 
علوی  دبستان  دانش آموزان  به  طراحی  تدریس  دانشگاه، 
مراکز  مهم ترین  از  یکی  که  تاریخ سازی  دبستان  کرد.  آغاز  را 
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مبارزه علیه رژیم طاغوت به شمار می آمد و امام خمینی)ره( 
یافتند.  حضور  آن  در  اسالمی  انقالب  آغازین  سال های  در 
معلم  مقطع،  همان  در  کشاورز  علی  محمد  آنکه  جالب 
مدرسه علوی بود. او سال های متمادی از عمر خود را صرف 
تألیف و پژوهش  در زمینه های گوناگون طراحی گرافیک کرد 
و کتاب های بسیاری را متناسب با نیازهای روز دانش آموزان 
عرصه  سپیدموی  پیر  آراست.  طبع  زیور  به  دانشجویان  و 
از مفاخر  طراحی گرافیک به رغم گمنامی خودخواسته، یکی 

بنام آسمان هنرهای تجسمی ایران محسوب می شود.

بخشی از سوابق و افتخارات: 
جشنواره  در  تجسمی  هنرهای  بخش  نخست  برگزیده 

کتاب های کمک آموزشی 
مشارکت در تألیف کتاب  »آموزش هنر« برای مقاطع اول تا سوم 
دوره راهنمایی تحصیلی و مدیریت هنری و اجرایی آن کتاب ها

مدیریت گروه گرافیک دانشگاه هنر
معاون مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی 

مدیرعامل انتشارات »محراب قلم« 
عضو شورای انتشارات »مدرسه« از بدو تأسیس 

عضویت داوری در دوساالنه های گرافیک
عضویت در هیأت انتخاب دوساالنه تصویرگری

حضور بی شمار در داوری های طراحی نشان و پوستر
مدیر فنی و هنری مجالت رشد، عروة الوثقی، رشد آموزش هنر و...
مدیر هنری نشر افق، انتشارات قدیانی، انتشارات محراب 

قلم، نشر پیدایش و...
و  هنر  دانشگاه  الزهرا)س(،  دانشگاه های  در  تدریس 

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
ارتباط  رشته  دانشجویان  از  نفر   15 پایان نامه  راهنمایی 

تصویری در دانشگاه هنر 
هنرهای  آموزش  زمینه های  در  کتاب  جلد   35 حدود  تألیف 
تجسمی برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن ازجمله: گرافیک 
بیان  رنگینه ها،  قدم،  به  قدم  طراحی  نور،  نشانه های  رشد، 
غ باغ  تصویری، تصویرسازی با شکل های هندسی، کارت های مر
ملکوت، آموزش نقاشی و کاردستی، نشان نوشتاری، رنگارنگ و...

تصویرسازی حدود ۲5 کتاب برای کودکان و نوجوانان
طراحی و اجرای تعداد زیادی پوستر، نشان، صفحه آرایی، جلد 

کتاب، مجله و... 

هنر به خصوص نقاشی با آبرنگ عالقه مند بوده  و به واسطه 
سال های  در  پررنگش  مبارزاتی  و  سیاسی  فعالیت های 
در  را  خود  انقالبی  اندیشه های  و  دغدغه ها  انقالب،  آغازین 
قالب یک مجموعه نمایشگاهی با ۲00 اثر گرافیک به تصویر 
کشید و تا سال 65، بارها و بارها در تاالر وحدت، برج آزادی، 
فرهنگسرای نیاوران تهران و همچنین مراکز سایر استان ها 
به نمایش درآمد. او در سال های پس از انقالب، به تنفس 
و  مدارج  توانست  و  داد  ادامه  تجسمی  هنرهای  فضای  در 
افتخارات بسیاری را در زمینه طراحی گرافیک کسب کند. او 
یکی از مفاخر آسمان هنرهای تجسمی ایران به شمار می آید. 

بخشی از سوابق و افتخارات: 
چهره ماندگار استان اصفهان در رشته هنر 1388

دریافت نشان درجه یك هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان 
کشور 1380

رتبه اول پنجمین و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری 
فجر در بخش گرافیک 1367 و 1368

در  امن  حرم  هنری  فرهنگی  بین المللی  مسابقات  برگزیده 
بخش گرافیكـ  1367

بین المللی  نمایشگاه  سومین  در  نقاشیخط  اّول  برگزیده 
قرآن کریم 1374

برگزیده دومین جشنواره فرهنگی هنری مهر 1380
ی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی 

ّ
برگزیده جشنواره مل

اصفهان 1378
ی یک نقش و صد نشان )طراحی نشانه با 

ّ
برگزیده مسابقه مل

الهام از نقوش مسجد جورجیر اصفهان( 1388
برگزیده در بیش از  30 مسابقه طراحی آرم 

سایر  و  ایران  در  گروهی  و  انفرادی  نمایشگاه  ده ها  برگزاری 
کتیبه های  مجموعه  نمایشگاه  ازجمله  جهان  کشورهای 
ماندگار در ایران و کشورهای پاکستان، کنیا، هند، مراکش، 

چین و لبنان
انتشار مقاالت و کتاب های متعدد هنری . 

محمد موحدیان عطــار / 1328 اصفهان 
نه  می گوید  که  اصفهانی  خوش ذوق  خوشنویس  و  طراح 
رشته تحصیلی اش هنر بوده و نه پیش از بهمن 57  فعالیت 
هنری داشته است. او از همان سال های آغازین کودکی به کار 
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بدرود
دایی

رحیم...

زنده یاد عبدالرحیم سیاهکارزاده در سال 134۵ در اهواز به دنیا آمد. 
سال های نوجوانی و جوانی اش با آغاز انقالب و دفاع مقدس قرین 
بود و همین تقارن باعث شد که او خیلی زود به خیل رزمندگان 
جنگ تحمیلی بپیوندد و در جبهه های نبرد حق علیه باطل به افتخار 
جانبازی نائل شود. 
مرحوم سیاهکارزاده از همان سال های آغازین جوانی با پذیرش 
مسئولیت  در سطوح مختلف فرهنگی و هنری، منشاء خدمات 
گوناگونی در عرصه فرهنگ و هنر کشور شد که ازجمله آنها می توان به 
حضور چهارده ساله اش در  کسوت مدیر مؤسسه توسعه هنرهای 
تجسمی معاصر اشاره کرد.

، تفاوتی اساسی با  پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
، بدون  دوره های پیشین خود داشت و آن اینکه برای نخستین بار
حضور عبدالرحیم سیاهکارزاده به ایستگاه پایانی رسید. در مجال 
پیش رو به قدر بضاعت، کوشیده ایم یاد و خاطره دبیر اجرایی فقید 
فجر پانزدهم را گرامی بداریم. 
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اواخر آذر 1394 که کمتر از ۲ ماه به برگزاری هشتمین جشنواره 
آقایان  دعوت  به  بود،  باقی  زمان  فجر  تجسمی  هنرهای 
فرهنگ  وزارت  هنری  وقت  معاون  مرادخانی  علی  زنده یاد 
تجسمی،  مدیرکل  مالنوروزی  مجید  و  اسالمی  ارشاد  و 
با  که  جشنواره ای  پذیرفتم.  را  جشنواره  دبیری  مسئولیت 
همه مختصاتش، آن را مجالی مغتنم برای نمایش عرصه های 
و  کشور  تجسمی  هنرهای  برخورداِر  البته  و  متکثر  متنوع، 
امکانی برای به چالش کشیدن فرصت های کمتر بروزیافته 
از  می دانستم.  ایران  هنر  از  وجه  این  شدۀ   دیده  کمتر  یا 
را  پشتوانه  دارای  و  منظم  جوان،  جشنواره  این  سو  دیگر 
فرصتی مغتنم تر برای بازتعریفی امروزین  و پررنگ تر ساختن 
شاخصه های هنری، متناسب با گفتمان امروز جهان از هنر 

این سرزمین دیرپا می پنداشتم. 
طبعا برای این همه، فرصت ضیق بود و بی اطالع از تیمی 
که در مرحله اجرا می بایست همراه باشد، به دبیرخانه ثابتی 
که نه تنها این جشنواره بلکه دوساالنه ها و سایر رخدادهای 
صحنه ای حوزه تجسمی را مجری بود، مراجعه کردم. سال ها 
پیش به  واسطه حضور در رخدادهای موزه هنرهای معاصر 
مراجعاتی  دبیرخانه  این  به  عکس  دوساالنه های  دبیری  و 
داشتم و طبعا بسیاری از کارکنان آن تغییر کرده بودند؛ ازجمله 
شبیه  قبال  بود.  جالب  پرسیدم.  را  نامش  مجموعه.  مدیر 
نامش را نشنیده بودم و البته با او آشنایی قبلی هم نداشتم.

نخستین مالقات حضوری که رخ داد، چهره اش نیز برایم 
جالب  آمد. رد و نشانی پررنگ از چهره های خونگرم جنوب. 
برخورد اول، رسمی بود و نسبتا سرد. نگاهش پرمکث بود 
و کنجکاو و شاید مردد، و کالمش اندک بود وگویی تمایل 
و  می کند  براندازم  کردم  حس  بشنود.  بیشتر  که  داشت 
ذهنش پر است از سوال و اما و اگر، الاقل چهره اش این گونه 
دو  از  انتظاراتی  و  شد  صحبت  کلیاتی  بود،  هرچه  می نمود. 
طرف برای جشنواره در قالب طرح های اجرایی مورد انتظار و 

البته در ظرف زمانی بشدت محدودی که پیش رو بود.
دوستانه  گرم  روابط  زیور  به  اداری  مراودات  اندک  اندک 
آقای  با  نشست  از  که  اولیهای  حس  آن  و  شد  مزین 
سیاهکارزاده )که اکنون به محبت و بی تکلف حاج رحیم یا آقا 
رحیم خوانده می شد( در خاطرم مانده بود، به کلی رنگ باخته 
و فضای دلنشینی از دوستی و غیرت به انجام مطلوب کارها 

جایش را گرفته بود.
دورانی که دست کم در حوزه تجربه فردی و تخصصی ام، 
پرخاطره است و شیرین. شیرین از الفت ها و مهربانی ها و 
برخی اوقات به اقتضای کار، مشاجره ها و بگومگوهایی البته 
باز هم دوستانه و مشفقانه و در دوره های بعد که دوستان 
گرانقدر دیگری کسوت دبیری جشنواره را عهده دار شدند، 

رفاقت ها همچنان پایدار و...
گلو و اشکی حلقه بسته  بر دل و بغضی در  و حسرتی 
در چشم از خبر فقدانش که به یکباره رسید... باز هم دور 
گردون گرد، آموخت ما را که دوران و خاطرات را ما می سازیم 
البته  و  همدیگر  با  همراهی  و  همکالمی  و  همنشینی  در 
همدلی که گاه خوش تر از هر همزبانی است و آنچه به امور 

اصالت می دهد روابط نیک انسانی است و...
دبیرخانه  اجرایی  دبیر  با  شد  این گونه  بگویم  بی تکلف 
فجر که نامش رحیم سیاهکارزاده بود و در کالم و مراوداتمان 

به حاج رحیم ارتقا یافته بود.
فجر  تجسمی  جشنواره  دبیرخانه  از  آنچه  کالم،  یک  در 
از دوستان و  پانوراما  یادگار مانده، تصویری است  به  برایم 
یکی  در  که  یاران  و  همکاران  ایده ها،  هنرمندان،  همراهان، 
این تصویر، حاج رحیم سیاهکارزاده، نقش  از نقاط طالیی 

بسته در زمینه ای سفید و روشن. 
یاد او و همه رفقا را گرامی می دارم و عزیز.  

مجتبی آقایی
دبیر اسبق جشنواره هنرهای تجسمی فجر

نقش بسته در زمینه ای سفید 
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موثر  عوامل  از  و  فرهنگی  مدیری  سیاهکارزاده  عبدالرحیم 
توسعه فعالیت های تجسمی در جامعه  هنری ایران است. 
در کمتر از سه دهه ی گذشته با افزایش دامنه و گستره ی 
فعالیت هنرمندان و تشکل های هنرِی مستقل و مردم نهاد، 
دولت  سوی  از  هنری  فعالیت های  و  جریان ها  از  حمایت 
بتدریج از تصدی گری، هدایت و اجرا به واگذاری و همراهی با 
غ  هنرمندان و انجمن ها منجر شد و »موسسه توسعه« فار
از اهداف اساسنامه و شرح وظایف آن با عبور از چالش های 
و  نظارت  تعامل،  ارتباط،  این  برقراری  به  نسبت  پیشِ روی، 
همکاری نزدیک با هنرمندان موفق بود و خود نیز کم وبیش 
در نزد جامعه ی تجسمی و هنرمندان ایرانی پذیرفته شد و 

توسعه یافت.
موسسه در اکثر سال های دو دهه گذشته با حضور و 
مدیریت عبدالرحیم سیاهکارزاده این مسیر را ترسیم و به 
دشواری پیموده است. سیاهکارزاده بتدریج با ویژگی های 
هنرمندان، فضای روبه رشد هنر و جامعه ی هنری ایران آشنا 

شد و آموخت که چگونه با مهارت، نسبت به طراحی، ساخت، 
ترمیم و مدیریت سه ضلع مفروض »مثلث موسسه« یعنی: 
)مدیریت  کارکنان  )مردم(  )دولت(هنرمندان  ارشاد  وزارت 

منابع انسانی( اقدام کند. 
وی در ادامه در هر سه جبهه ی کاری به کارآیی الزم دست 

یافت، زیرا:
از  مطلع  و  آگاه  آشنا،  و  می آمد  ارشاد  وزارت  درون  از   .1

فرصت ها و تهدید های اجرایی درون و بدنه ی دولت بود.
همسویی،  گفتگو،  موثر،  ارتباِط  برقرارِی  شیوه ی   .۲
همراهی و همکاری با هنرمندان را می دانست و بیشتر نیز 
در این سال ها با این امِر کلیدی و مهم آشنا شد و بیش از 
بیش آموخت و بتدریج دانست که در جان و دل هنرمندان 
ایرانی چه دغدغه ای است و درون جامعه ی هنری ایران چه 

می گذرد.
از تجربه ی مدیران، مشاوران و کارکنان  3. با بهره گیری 
موسسه نسبت به جذب و آموزش مستقیم و غیرمستقیم 
افزایش  به  رو  اجرایی  نیازهای  و  کرد  اقدام  کارآمد  کارکنانی 
تخصیص  در  را  هنری  تشکل های  و  نهادها  و  هنرمندان 
اعتبارات الزم و تسهیالت اجرایی برای برگزاری مناسبت ها، 
در  و  کشور  سطح  در  هنری  دوساالنه های  و  ساالنه ها 

عرصه های بین المللی پوشش و توسعه داد. 
در هر حال، وجه تمایز و نقطه ی قوت او نه در آشنایی با 
دولت و نه در مدیریت کارکنانش، بلکه در شیوه ی تعامل 

صمیمانه ی او با هنرمندان تجسمی بود. 
خواسته  نگاه،  نخستین  در  و  ابتدا  در  که  هنرمندانی 
در  گسترده  ارتباطاتی  با  و  دولتی  مدیری  را  او  ناخواسته  یا 
ارشاد می دانستند! اما با عبدالرحیم سیاهکارزاده ای مواجه 
با  و  داشت  سبزه  پوستی  و  نافذ  چشمانی  که  می شدند 
لهجه ای جنوبی از منطقه ای در خوزستان احوالپرسی، گفتگو 
آنان  از  و  می گفت  آبادانی ها  ویژگی های  از  می کرد،  مذاکره  و 
اهل  احتماًال  که  می فهمیدی  پایان  در  و  می کرد  قول  نقِل 
دزفول است که البته بود و در نهایت می دانستی که در سال 
1365 با بدنی زخم خورده و مجروح از میان مسافران ابدی 

جزیره مجنون »جامانده« است.
ایران  هنر  و  فرهنگ  اهل  جمع  در  امروز  رحیم«،  »جای 

خالی است!  

محمدمهدی رحیمیان
دبیر هنری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

صمیمانه با هنرمندان
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زنده یاد عبدالرحیم سیاهکارزاده زمانی که در سنین نوجوانی 
قرار داشت، شاید قریب به 8۲ ماه از عمر خود را برای دفاع 
از خاک وطن در جبهه های حق علیه باطل گذراند. باوجود 
جبهه   در  خانوده اش  اعضای  سایر  و  برادران   ، پدر اینکه 
حضور داشتند، خود را مبرا ندانست و در راه دفاع از میهن 
به درجه رفیع جانبازی نائل شد.  او در مقطعی در مجموعه 
با توجه به  سپاه پاسداران انقالب اسالمی خدمت کرد اما 
به واسطه  و  شد  جدا  مجموعه  این  از  جسمی اش  شرایط 
دست  به  تحمیلی  جنگ  در  حضور  از  که  ارزنده ای  تجارب 
آورده بود، تالش کرد در دیگر حوزه ها از این تجربه گرانبها 

استفاده کند.
به  نظامی  فردی  اینکه  وجود  با  سیاهکارزاده،  مرحوم 
حساب می آمد اما روحیه  لطیفی داشت، نسبت به خانواده، 
موارد  در  ما  و  بود  مهربان  و  رئوف  بسیار  مردم  و  اطرافیان 
زمینه  در  مثال  برای  بودیم؛  روحیه  این  شاهد  مختلف 
معامالت، خرید و فروش و به طور کلی تعامل با مردم، نسبت 
به طرف مقابل برخوردی عطوف، بخشنده و ازخودگذشته 
داشت؛ به نحوی که تحمل این روحیه گاهی برای ما دشوار 
خود  حق  از  که  می کردیم  احساس  جاهایی  در  و  می شد 

می گذرد. در واقع، خصوصیات شخصیتی او ملهم از ذخایر 
روحی و معنوی حاصله از دوران دفاع مقدس بود. 

و  عالقه مندی  ایشان،  شخصیتی  ویژگی های  دیگر  از 
تواضع نسبت به دیگران به ویژه اعضای خانواده بود. برای 
بود.  قائل  بسیاری  اهمیت  اقوام،  به  زدن  سر  و  رحم  صله 
بازدیدها مترصد حل مشکالت دوستان  و  همواره در دید 
میان  در  وحدت بخش  و  محوری  عنصری  و  بود  آشنایان  و 
می کرد  تالش  همواره  می آمد.  حساب  به  اقوام  و  خانواده 
همه را کنار هم جمع کند و به نوعی بانی دورهمی ها باشد.
تا  معموال  بود.  متمرکز  و  دقیق  کاری اش،  حوزه  در 
دیروقت کار می کرد و به جایگاه و مسئولیتی که بر دوشش 
بود، اهمیت بسیاری می داد. باوجود اینکه همزمان چندین 
همواره،  داشت،  برعهده  را  سنگین  اجرایی  مسئولیت 
آرامش خاصی در وجنات و سکناتش دیده می شد. نسبت 
بضاعت  حد  در  و  داشت  توجه  و  مالحظه  همکارانش  به 

موجود، در امور آنها مساعدت و رسیدگی می کرد. 
او  حضور  نعمت  از  زود  خیلی  که  بود  این  الهی  تقدیر 
آن  اما اطمینان داریم که جایگاه ویژه ای در  محروم شویم، 
دنیا خواهد داشت. داغ او بر دل هایمان ماند اما خاطره اش 

در همه لحظات زندگی همراه ما خواهد بود.  
در پایان، یاد دو برادر ایشان که در دوران دفاع مقدس 
عزیزم  عموی  برای  و  داشته  گرامی  را  رسیدند  شهادت  به 
آرزوی رحمت و مغفرت می کنم. امیدوارم یاران و هم رزمان 

شهیدش دست او را بگیرند.  

از خصوصیاتـی برخـوردار  زنده یـاد عبدالرحیـم سـیاهکارزاده 
بود که مختص خودش بود. همچون نامش، بسـیار رئوف، 
خواسـته های  بـرای  بـود،  خوش رفتـار  و  خوشـرو  مهربـان، 
کسـی  سـینه  بـه  رد  دسـت  و  بـود  قائـل  ارزش  همـگان 
نمـی زد. بـه همـه احتـرام خاصـی می گذاشـت و همیشـه بـرای 
برون رفت از مشـکالت، راه حلی داشـت. »دایی« تکه کالمش 
بـود و بسـیاری از مسـائل را بـا همیـن یـک کلمـه حـل می کرد. 
لبخندی همیشـگی روی لب داشـت که شـیرین و دلنشـین 
بـود و همـواره افـراد را بـه هم نشـینی با او ترغیب می سـاخت.
داشـت  زیـادی  بسـیار  حساسـیت های   ، کار حیطـه  در 
تـا همـه کارهـا به موقـع، درسـت و بـه بهتریـن نحـو ممکـن 
از قلـم نیفتـد. هنـگام تصمیم گیـری  انجـام شـود و چیـزی 

محبوب و مردم دار
| سجاد سیاهکارزاده |

جعفر واحدی /  رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

مدیری که دست رد به سینه کسی نمی زد
بهتریـن  نهایـت،  در  و  می شـنید  را  همـه  نظـرات  و  ایـده 
بسـیار   ، امـور صحیـح  پیشـبرد  بـرای  می گرفـت.  را  تصمیـم 
مصمـم بـود و هیـچ بهانـه ای را بـرای کـم کاری نمی پذیرفت. 
انجـام کارهـا بـه شـیوه ای درسـت و باکیفیـت از مهم تریـن 
بهتـر  هرچـه  پیشـرفت  راسـتای  در  و  بـود  دغدغه هایـش 
چـک  همـکاران  بـا  را  مـوارد  ریزتریـن  بارهـا  و  بارهـا   ، امـور

می کـرد.
عمـوم  بـه  گذاشـتن  احتـرام  سـیاهکارزاده  زنده یـاد 
کار خـود و  را سـرلوحه  تـازه کار  اسـتادان و حتـی هنرمنـدان 
همکارانش در مؤسسـه توسـعه هنرهای تجسـمی معاصر 
قـرار داده بـود و بی تردیـد، یـاد او تـا همیشـه در خاطـر اهالـی 

مانـد... خواهـد  زنـده  تجسـمی  هنرهـای 
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زنده یاد حبیب اهلل صادقی یکی از همراهان 
همیشگی و ثابت قدم جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر بود. او در دوره های گوناگون به عنوان داور 
و عضو شورای سیاستگذاری با جشنواره فجر 
همکاری داشت و در همه این سال ها سودای رشد 
و تعالی هنرهای تجسمی و هنرمندان آن را از رهگذر 
برگزاری این آوردگاه هنری در سر می پروراند.

فجر پانزدهم، نخستین فجری است که بدون 
حضور حبیب صادقی برگزار می شود. در مجال 
مختصر پیش رو، کوشیده ایم ادای دینی هرچند 
ناچیز به سال های متمادی حضور و ممارست او 
در ادوار مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
داشته باشیم.
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که  هنگامی  می گوید  آیه 3۲  نحل  مبارکه  سوره  در  خداوند 
»سالم  می گویند:  می شوند،  همنشین  مومنین  با  مالئک 
علیکم، بفرمایید وارد بهشت شوید.« چند روز پس از مرگ 
دوست هنرمندمان زنده یاد حبیب اهلل صادقی، دلم گرفته 
آمد. ناخواسته  آیه  بود که قرآن را به نیتش باز کردم و این 
لبخند زدم... حبیب هر جا که وارد می شد با لبخند و گرمی 
روبه رو می شد. مهربانی بزرگ او نمی گذاشت هیچ جا سردی و 
دلخوری ای باقی بماند. حبیب، رفیقی بود که همواره موجب 
دلگرمی و همبستگی دوستانش می شد و اگر کوچک ترین 
و  برطرف  را  آن  که داشت  با مهارتی  اختالفی پیش می آمد، 
دوستان را دور هم جمع و به کار گروهی هدایت می کرد. از 
این رو در نظرم عادی جلوه کرد که فرشتگان به او خوش آمد 
بگویند. او هنرمندی دغدغه مند بود که جوشش بسیاری 
آثار حبیب، حاصل فرهنگ  داشت. یادمان نرود که تمامی 
کنیم،  تبیین  را  حبیب  می خواهیم  اگر  است.  او  ایمان  و 
باید روی ایمان و غایت نورانی  که به آن چشم دوخته بود، 
کار کنیم. بی شک هر کسی به این غایت نورانی و الهی نظر 

داشته باشد، همانند حبیب ناآرام می شود.
در یکی از آخرین دیدارهایمان، او مشغول کار روی تابلوی 
صد متری اش بود. وقتی داشت درباره اش توضیح می داد، 
سعی کردم بیشتر به خود حبیب نگاه کنم تا از انرژی ای که 
حبیب از همنشینی با آن موضوعات کسب کرده بود، بهره 
بگیرم. وقتی به بخش غواص ها و داستان ظلم داعشی ها رسید 
آن چنان با احساس صحبت می کرد که قابل وصف نیست. 
که  را  چیزهایی  هنرمندان  اینکه  معرفتی  نکته  یک 
نمی توانند  نشنوند  و  نبینند  تا  و  می کنند  خلق  می بینند 

را  عاشورا  حبیب،  وجود  همه  که  همچنان  کنند؛  اثر  خلق 
می شود.  دیده  کامًال  آثارش  در  درک  این  و  بود  کرده  درک 
توصیف  کالم  چند  در  و  است  پیچیده ای  موجود  هنرمند، 
نمی شود. نگاه حبیب چنان اعال بود که عاشورا را در آثارش 
با تمام  آفرید. حبیب، صداقت بسیاری داشت و  این گونه 
ارادت می ورزید و امکان  وجود به اهل بیت علیهم السالم 
نداشت حرف از عاشورا شود و گریه نکند. غیرممکن است 
هنرمندی با تمام وجود مطلبی را حس نکند و به خوبی آن 

را اجرا کند.
گاهی به این فکر می کنم که ما چقدر حرف های ناگفته 
داریم که اگر می شد آنها را بیان کرد، مسیری نورانی گشوده 
و  کرده ایم  کوتاهی  تبیین  در  که  سال هاست  ما  می شد. 
و  کنکاش  را  انقالب  شگفت انگیز  صحنه های  و  مفاهیم 
آنها  که  مسیری  نه  و  انقالب  هنرمندان  نه  نکردیم.  تبیین 
زودتر  قرار نداده ایم. هرچه  و واکاوی  تبیین  را مورد  رفته اند 
می شود.  دیر  زود  چراکه  است،  بهتر  بپردازیم  کار  این  به 
برای ما  امام خمینی)ره(  که حضرت  طبق دورنمای عظیمی 
تببین کرد، هنوز خیلی کار داریم و وقت بسیار تنگ است. 
مشکلی که ما نسبت به فرهیختگانمان داریم این است که 
خودشان را در خودشان محصور می کنیم. حبیب، جوشش، 
انگیزه و دغدغه زیادی برای کار داشت. همه آثار حبیب، تبعه 
فرهنگ حبیب و فرهنگ او تبعه ایمانیات حبیب است. اگر 
می خواهیم او را تبیین کنیم، سعی کنیم از غایتی که در ذهن 
داشت صحبت کنیم. درباره آن ایمانیات نورانی و بزرگی که 
داشت و اجازه نمی داد آرام بگیرد، صحبت کنیم. هرکس به 

این غایت برسد، همواره در تب و تاب خواهد بود.  

عبدالحمید قدیریان / هنرمند نقاش

ایمانیات نورانی حبیب
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وقتی  می کند.  آینه گردانی  فرشته  مسلمان،  هنرمند  برای 
فرشته  آینه گردانی می کند، مسلما جلوه های ربانی وجودمان 
آینه گردانی می کند، چه  را مشاهده می کنیم. وقتی شیطان 
شیطان،  از  بدتر  آینه گردان  جدید  دوره  این  در  و  می شود؟ 
قرار  حقیقت  مقابل  در  را  ما  است.  انسانی  اماره  نفس 
این  می بینیم.  خدایگانی  مقام  در  را  خودمان  و  می دهد 
گرفته  بر  در  را  عالم  غرب زده  هنر  امروز،  خدایگانی  توهم 
مرتضی  چلیپا،  کاظم  صادقی،  حبیب  مثل  افرادی  است. 
هم  کنار  تعمدا  را  اسم ها  این  گودرزی...  مصطفی  اسدی، 
می آورم، این ها ابعاد یک وجودند. در کدام آینه نگاه کردند... 
تابلوهایشان را ببینیم... ابتدای انقالب، آثار حبیب صادقی 
کشور  بزرگ  هنرمندان  امروز،  همه  دوستانش،  سایر  و 
آینه در  آینه رحمان نگاه کردند و این  ما هستند. این ها در 

دست فرشته بود.
بکند،  دل  اثرش  از  هنرمند  اگر  هنر  عالم  در  می گویند 
دیگر نمی تواند کار کند. حبیب ما، عزیز ما همه وجودش را 
گذاشت و از کار دل نمی کند. کار تمام شد و او هم با کار تمام 
شد. آنچه که باید در این عالم انجام می داد را انجام داد. قرار 
نیست که ما هزاران اثر داشته باشیم. هرگز تعداد آثار نشان 
دهنده هنرمندی هنرمند نیست. هنرمند در یک جا آنچنان 
آخرین کارش است. حبیب اهلل  می ایستد که انگار اولین و 
این  از  تصویر  عالم  با  و  کرد  زندگی  تصویر  عالم  در  صادقی 
دنیای تصویر گذشت. ماندن در عالم تصویر جایگاه چنین 
چگونه  اما  گذشت.  آن  از  باید  و  نیست  بزرگی  هنرمندان 

گذشت؟
دکتر حبیب اهلل صادقی، نه دکتر بودن برایش افتخاری 
که در  به همان معنایی  نام دیگری جز هنر؛  نه هیچ  و  بود 
فرهنگ ما به معنای انسان نیک است. حبیب اهلل صادقی 
نیک نفس بود و این اولین شرط کار هنری است. استادان 
نیک نفس ما گفتند که شرط اول صفاست و براساس صفا 
هنر شما صاحب شأن می شود. اصل صفا و شأن به عنوان 

می کند،  تجلی  آن  در  خداوند  که  اثری  تجلی  مرحله   آخرین 
شناخته شده است.

حقیقتی  هیچ  والیت  بدون  که  می دانست  حبیب اهلل 
روزی  امیدوارم  می گفت.  بارها  را  این  و  نمی کند  پیدا  تجلی 
باشد که بتوانیم مضامین آثار او را بازخوانی کنیم. هنر، زبان 
هر  احواالت  تاریخ  واقع  در  و  هست  هم  دوره ای  هر  حاِل 
دوره ای را هنر بیان می کند. مقام معظم رهبری فرمودند که 
بگذارید هنرمندان کار کنند چراکه فردا جوان های ما، مردم 
ما اسناد را می خوانند، اما نمی دانند چگونه اتفاق افتاد؟ این 
را فقط هنرمندان  و حال  گذشت  یعنی چه حالی  چگونگی 
بیان می کنند. حبیب صادقی برای حالی که گذشت، اثری از 

خود باقی گذاشت و کارش جاودانه شد.
حبیب هرگز تا آخرین لحظه از پای نایستاد و جلوه های 
مختلفی را کار کرد. در زمان کرونا و خدمات کادر درمان نیز 
او وارد شد و تعالیمی را بیان کرد. هنرمند انقالب اسالمی، 
به  و  خداوند  والیت  و  خداوند  به  متعهد  است  هنرمندی 
دوست  می داند.  متعهد  را  خودش  والیت،  ریشه  واسطه 
دارم آخرین اثر حبیب اهلل یک رونمایی معنوی داشته باشد 
و اول خدمت مقام معظم رهبری ببرم. من بگویم، ایشان 
بگوید و اثر بگوید. حبیب برای رونمایی ابتدا می خواست که 
خانواده های شهدا کار را ببینند و تصمیم داشت این کار را 
در مکانی که متعلق به شهدای هفتم تیر است، به نمایش 
استاد  که  کسی  کنند.  افتتاح  شهدا  خانواده های  و  بگذارد 
فاخر هنرهای تجسمی است، معلم بسیار موفق و استاد 
با  بزرگان این هنر شریف است. همه دوستان عزیز ما که 
کار  هنری  ارزش  خوبی  به  بودند  همکار  و  هم درس  ایشان 
حبیب را می دانند. زمانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی ما 
شروع به کار کردیم، آقای حبیب اهلل صادقی عزیز ما از همان 
ابتدا پای کار بودند و بنیان یک تفکر را گذاشتند که در یک 
جمله می توان آن را چنین نامید: هنر اصیل و شریف انقالب 

اسالمی.  

محمدعلی رجبی دوانی / هنرمند نگارگر

حبیِب عزیِز ما 
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اسالمی  انقالب  نقاشان  نسل  از  مردی  صادقی  حبیب اهلل 
است. مردی که با درگذشتش، جهانی از شعر و شوریدگی 
و رنگ و خاطره را با خود به جهانی دیگر برد. نه خاطراتش را 
جایی نوشت و نه روایتی از تجربیات و خاطرات او از سال های 
هرچند  است.  دست  در  جنگ،  و  اسالمی  انقالب  آغازین 
او یک نقاش-راوی بود و در تابلوهایش لحظات بسیاری را 
روایت کرد، اما حتما می توانست در بیان آن روزها با بهره گیری 
از واژه ها نیز گنجینه ارزشمندی را بر جای بگذارد.  امروز اما ما 
مانده ایم و آثاری که از او به جا مانده. قضاوت های ما و آیندگان 
نیز با نگاه به همین آثار رخ خواهد داد و البته این معتبرترین 
مواجهه ای  داشت؛  هنری  آثار  به  می شود  که  است  نگاهی 
بی واسطه میان مخاطب و اثر. ایستادن در نقطه ای که خود 
چندان  هست،  هم  اگر  حتی  و  نیست  دیگر  هم  هنرمند 
می زند.  حرف  مخاطب  با  او  اثر  نیست.  نیازی  وجودش  به 

هنرمند کنشگر
زنده یاد صادقی هنرمندی است کنشگر که از اتفاقات جامعه 
روایت می کند.  را روی بوم نقاشی اش  آنها  و  تأثیر می پذیرد 
مانده،  ذهن ها  در  که  هنرمند  این  آثار  نخستین  از  یکی 
واکنش به اتفاقات مدرسه فیضیه است. او در ادامه همواره 
با انقالب، جنگ و اتفاقات پس آن همراه و در تابلوهایش 
بودند  ماند.  انقالبی  اینکه  مهم تر  البته  و  بود  انقالبی  یک 
برخی هنرمندان انقالبی که بعدها رویه ای دیگر پیش گرفتند 
و یا انتقادات خود را به برخی اتفاقات اعالم کردند، اما صادقی 

با همه نقدهایی که داشت، انقالبی ماند. 
همه آنهایی که با این هنرمند آشنایی داشتند، می گویند 
و  نمی کرد  سکوت  ظلمی  هیچ  به  نسبت  صادقی  زنده یاد 

همواره رویکردی کنشگرایانه داشت. پرداختن به موضوعاتی 
حوادث  داعش،  جنایت های  سپتامبر،  یازده  حادثه  چون 
شیمیایی  بمباران  عراق،  افغانستان،  هرزگوین،  و  بوسنی 
سردشت و...  گواه روشنی بر این مدعا است. خود در این باره 
می گوید: » من باور دارم همانطور که قرآن، اندیشه و معرفت 
جهانی است، ما نیز باید بتوانیم برای جهان و رنج های بشر 
کاری کنیم. رنج بشری جزو رنج هایی است که من را پشت 

سه پایه ام به وجدان و کار دعوت می کند«.
این  سراغ  زیست -جهانش  واسطه  به  صادقی 
سفارش دهنده  وجدانش  و  قلب  جز  می رفت.  موضوعات 
دیگری نداشت و از این رو است که نقاشی هایش ساختمانی 
نظام مند و تصاویری عاطفی را بازتاب می دهد. او هم جهان 
نقاشی را به درستی می شناخت و هم ماهرانه هنری متعهد 
که  بود  نقاشانی  مهم ترین  از  صادقی  می کشید.  پیش  را 
در  کند.  بازنمایی  عزتمندانه   شکلی  به  عاشورا  توانست 
نقاشی های عاشورایی او امام حسین )ع( و یارانش در موضع 
قدرت و عزت هستند و این رویکرد امیدبخش و انقالبی در 

تمام دوره های کاری صادقی مستتر است. 

سبک هنری خاص 
که  می کرد  پیگیری  را  خود  مستقِل  هنری  سبک  صادقی 
آرمانی از سبک  قش ترکیبی 

ّ
شاید بتوان گفت در ذهن خال

البته  انقالبیگرِی خودش بود.  نگارگری فرشچیان و سبک 
تابلوهای  در  تصویرآفرینی  سبک  او  خوِد   ، بهتر  زبان  به 
جای  به  اما  می خواند.  اکسپرسیونیسم  را  نقاشی اش 
رنگ های گرم و کسالت آور به شکل استادانه ای از رنگ های 
عنصر  که  نحوی  به  می کرد،  استفاده  امپرسیونیست ها 

نگاهی به زندگی
نقاشی و احواالت هنرمندی

که مثل خودش زندگی و فکر می کرد
| زینب مرتضایی فرد |
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آثارش،  در  ناب  رنگ های  از  حاصل  چشمگیرِی  و  زیبایی 
این  در  او  می داد.  نوازش  را  بیننده  نگاِه  هرچیز  از  پیش 
اواخر آبستره هم کار می کرد و در دنیای نوگرایان نیز خوش 
با  روایی  از حیث  آخرش  تابلوهای طوالنِی  در  اما  درخشید. 

دیگر به اکسپرسیونیسم بازگشت.
 او در سال های اخیر به موازات حرکت به سمت انتزاع 
به  بود،  قبلی اش  کارهای  مضمون  که  انسان  موضوع  از 
طبیعت متمایل شده بود و از آثارش مفاهیمی نظیر رویش، 
از  بهره گیری  با  صادقی  می شد.  استنباط  رشد  و  شکوفایی 
آرام،  تلّقِی  نشان دهنده  که  سفید  حتی  روشن،  رنگ های 
کمتر  گویی  بود،  کارش  در  بیشتر  معنویِت  و  امیدبخش 
می خواست قضاوت  و واکنش  به اوضاع اجتماعی و شرایط 
مفاهیم  به  بیشتر  و  دهد  قرار  خود  کار  موضوع  را  انسانی 

بنیادیِن هستی و هنر متمایل بود.

هنرمند فّنان 
آنچه آثار صادقی را برجسته می کند، تکنیک کارش است. او 
به مقوله مهم تکنیک تسلط بسیار خوبی داشت و این ُبعد 
در آثارش برجسته تر است. دریافت های باطنی او در مقایسه 
با اشرافی که به تکنیک دارد، در مرحله بعدی قرار می گیرد. 
وقتی مقابل آثار این هنرمند بایستیم، ابتدا جذب تکنیک 
کارش می شویم و در مرحله بعد به پیام اثر، باطن آن و ابعاد 
به  ابتدا  او  چون  چرا؟  می کنیم.  توجه  زیبایی شناختی اش 
موضوع توجه داشته و در مرحله بعد به دیگر مسائل توجه 
دارد. اما از آنجا که در تکنیک قوی است، توجه مخاطب ابتدا 
به عبارت بهتر هرچند  او جلب می شود.  کار  از  این وجه  به 
ناخواسته  اما  است،  روایت  یا  بیان  پی  در  بیشتر  صادقی 

مدنظر  محتوای  و  روایت  و  می شویم  مواجه  تکنیکش  با 
هنرمند، در الیه های بعدی توجه مان را به خود جلب می کند. 
عنصر خیال درکارهای زنده یاد صادقی پررنگ نیست. او 
مهارت دارد، نقاش خوبی است، رنگ و تکنیک را می شناسد 
اما ایدئولوژی مدنظر خود را ارائه کرده و بیننده را آزاد می گذارد 
روایت گر  صادقی  بگیرد.  ارتباط  و  شود  مواجه  اثر  با  خود  تا 
است و در تابلوهایش هم برش هایی از واقعیت یک دوره 
را گنجانده است. نمی توانیم بگوییم خوب است یا بد و باید 
تکنیک و اجرایش را قضاوت کنیم اما می دانیم کارش را بلد 
بود، رنگ را می فهمید، طراحی می دانست و مهم تر از همه 

این که بلد بود باورهایش را در قالب آثارش ارائه کند. 
اگر  است.  هنرمند  باور  هنری  اثر  یک  ویژگی  مهم ترین 
که  است  طبیعی  ندارد.  اصالت  هنری  اثر  نباشد،  صداقت 
بسیاری با باور یک هنرمند همراه نباشند، اما با اثرش همراه 
می شوند و آن را می خرند حتی... چرا؟ چون اثر، اصیل است 
و نمی توان از کنارش گذشت. چیزی به نام باور در آن وجود 

دارد و همین آن را ارزشمند و درخور تأمل می کند. 
هنری  جریان های  امتداد  زیبایی شناسی  لحاظ  به  او 
پرده نگاری،  مثل  جریان هایی  ادامه  است،  ایران  قبلی 
شمایل نگاری، نقاشی های قهوه خانه ای و... حبیب صادقی 
را باید در قاب خودش دید و کشف کرد. هنرمندی صادق که 
باورها و کارهای خودش را دارد و در عرصه هنر سوار بر هیچ 
دانه ای  نشد. دنیایی اصیل و به دور از خودباختگی 

ّ
موج مقل

داشت و کشف و فهم این نکات در روزگار یکه تازی تابلوهای 
دکوراتیو دشوار است... هرچند می توان اطمینان داشت که 
در آینده بارها به کارهایش بازمی گردند تا ببینند یک هنرمند 

انقالبی در پی چه بوده و چه می خواسته است...   

صفحه 93



برگزیدگان و تقدیرشدگان جشنواره

طوبای زرین
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بخش ویژه قله ها

بخش جهاد تبیین
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بخش »تجسم هنر« در بستر پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، فرصت و امکان مناسبی برای 
عرضه و جلوه گری رشته های مختلف هنرهای تجسمی فراهم آورد و ظرفیت های ارزنده هنرمندان عرصه 

هنرهای تجسمی را در سطح استان های سراسر کشور به نمایش گذاشت.
این بخش در دوره های ماضی به شکلی پراکنده یا جنبی به موازات دیگر بخش های جشنواره برگزار می شد 
اما در دوره چهاردهم، هویتی مستقل یافت و در جشنواره پانزدهم به شکلی فراگیر به شکوفایی و بالندگی رسید. 
آغاز شد و سپس  ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها  با  ابتدا فرایند مکاتبه  بر این اساس، 
مدیران هنری از سوی ادارات کل استان ها معرفی شدند. این امر موجب پویایی و تحرک مضاعف جریان 
با  هنری  مدیران  خوب  ارتباط  و  تعامل  شد.  استان ها  مقیاس  در  هنری  فعالیت های  پیشرفت  و  هنر 
هنرمندان جوان و پیشکسوت استانها باعث همسویی و هم آهنگی مناسب هنرمندان شد و زمینه الزم 
برای شبکه سازی و تعامل خوب هنرمندان استان ها با ستاد مرکزی جشنواره را مهیا ساخت. این مهم در 

امتداد سیاست ها و برنامه های تمرکززدایی از پایتخت صورت گرفت. 
از اهداف مهم بخش »تجسم هنر« شناسایی و کشف استعدادهای هنری در سطح استان ها  یکی 
است. این بخش تالش می کند تا زمینه مناسبی برای ظهور و بروز آثار هنرمندان به ویژه هنرمندان نسل 
جواِن عرصه هنرهای تجسمی فراهم کند. بخش »تجسم هنر« در این دوره ضمن تکریم پیشکسوتان حوزه 
هنرهای تجسمی و نمایش آثار ایشان، به دنبال ترغیب و تشویق هنرمندان نسل جوان و تجلی آثار آنها بود. 
حضور 3۲ استان از سراسر کشور در پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سند و گواه روشنی بر 
استقبال بی نظیر هنرمندان عزیز و گرامی استان ها از برگزاری این بخش است. مشارکت بالغ بر 550 هنرمند و 
ارسال حدود 1500 اثر در این دوره، حاکی از توسعه و رشد بخش »تجسم هنر« در مقایسه با دوره پیش است. 
در یک نگاه، بخش »تجسم هنر« پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نگارخانه ای به وسعت 

میهن عزیزمان ایران است .

سید مصطفی زراوندیان دبیر بخش »تجسم هنر«

بالندگی »تجسم هنر« 
در جشنواره پانزدهم
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تبریز در برخی رشته ها جزو قطب های هنرهای تجسمی کشور 
از  بسیاری  خوشنویسی  حوزه  در  مثال  می شود.  محسوب 
اساتید بنام تاریخ، تبریزی هستند؛ استاد »میرعلی تبریزی« که 
واضع خط نستعلیق هستند و »میرزا طاهر خوشنویس« که 
اهل تبریز بوده اند. تبریز هم اکنون هم در حوزه خوشنویسی 
آن، جشنواره بین المللی  جایگاه بسیار خوبی دارد که جلوه 
خوشنویسی غدیر است. ما در حوزه هایی چون خوشنویسی، 
اما در بعضی  گرافیک و طراحی پوستر، جایگاه خوبی داریم 
کاریکاتور به وضعیت مطلوبی نرسیده ایم.  از رشته ها مثل 
قطب  مهم ترین  دوره،  یک  در  تبریز  که  است  درحالی  این 
فیزیکی  زیرساخت های  لحاظ  از  بوده است.  ایران  کاریکاتور 
هم نگارخانه هایی وجود دارد اما پاسخگوی نیاز هنرمندان ما 
نیست. امیدواریم که بتوانیم این زیرساخت ها را توسعه دهیم.
نمایشـگاه آثـار منتخـب هنرمنـدان از هفتـم بهمـن مـاه 
آغـاز شـد و تـا بیسـت ویکم ادامـه پیـدا کـرد. رویکـرد مـا در ایـن 
دوره از جشـنواره، اسـتفاده از جوانانـی بـود کـه در ایـن چنـد 

آذربایجان شرقی

هنرمندان تجسم هنر در آذربایجان شرقی
رامین ایرانی / مینا نیک رزم / شهرام روحی حاجی خواجه لو / سعید قاسمی / داود دلدار / امیرمحمد کریمیان

 ابراهیم نظری / حمیده عابدی / پارال صبور / اسماعیل بیداردل / میالد رفیعی / رحیم عظیمی

مدیر هنری
محمد محمودی اصل

در  یافته انـد.  رشـد  و  کـرده  ورود  تجسـمی  هنرهـای  بـه  سـال 
میانگیـن  داشـتیم،  امسـال  نمایشـگاه  در  کـه  رشـته ای   1۲
سـنی شـرکت کنندگان مان زیـر 40 سـال بـود. در کنـار رویکـرد 
جوان گرایـی، برنامـه تجلیـل از سـه نفـر از پیشکسـوتان را نیـز 
داشـتیم کـه آثـار ایـن اسـتادان در بخـش ویـژه نمایشـگاه بـه 

درآمـد. نمایـش 
بـا  شـرقی  آذربایجـان  هنـری  معاونـت  خوشـبختانه 
دوسـتان مان در سـتاد و وزارتخانـه و همچنیـن بـا هنرمنـدان، 
کمتریـن  مـا  کـه  بخش هایـی  از  یکـی  و  دارنـد  خوبـی  ارتبـاط 
چالـش را در آن داریـم، هنرهـای تجسـمی اسـت. فکـر می کنـم 
جشـنواره هنرهای تجسـمی فجر، دو کارکرد بسـیار مهم دارد؛ 
یکـی جـذب جوانـان از طریـق جذاب سـازی جشـنواره و ترغیب 
آنهـا بـه سـمت هنرهـای اصیـل تجسـمی کـه البتـه بایـد نمـود 
بیشـتری پیـدا کنـد و دوم اثبـات ایـن نکتـه کـه الزم اسـت برای 
جوانـان کارهـای بیشـتری صـورت پذیـرد؛ مخصوصـا در حـوزه 

هنـر انقـالب اسـالمی بایـد اقدامـات جدی تـری انجـام شـود.  

سید محمد حسین بالغی مبین
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی

کارکردهای مهم جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر
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در استان آذربایجان غربی، هنرمندان و اساتید بسیار خوبی را 
در رشته های مختلف هنری مانند نقاشی، خطاطی و نگارگری 
به ویژه  نگارخانه،  کمبود  مشکل  با  متاسفانه  اما  داریم 
روبه رو  هنرمندانمان  آثار  ارائه  برای  استاندارد  نگارخانه های 
هستیم. تنها نگارخانه های موجود در سطح استان، آنهایی 
است که در مجتمع فرهنگی هنری ما وجود دارد و متاسفانه 
بخش خصوصی مطلقا به حوزه ایجاد و یا مدیریت نگارخانه 
در استان وارد نشده است. درحالی که آموزشگاه های خوبی 
برای آموزش هنرجوها و همچنین موسسات هنری تجسمی 

خوبی در سطح استان وجود دارد.
هنـری  دبیـر  متفـاوت،  نگاهـی  بـا  کردیـم  سـعی  امسـال 
آقـای »حمیـد بهجـت« چهـره ای  انتخـاب کنیـم.  را  جشـنواره 
در  کـه  ارومیه انـد  هنـر  و  معمـاری  دانشـکده  در  دانشـگاهی 
رشـته های مجسمه سـازی، فیلم سـازی، عکاسـی و همچنین 
هنـری  چهـره  ایشـان  می کننـد.  فعالیـت  چـوب  صنایـع 

شناخته شـدهای در میـان مـردم هسـتند کـه بـا جدیـت تمام، 
گرفته انـد.  پیـش  در  را  متفاوتـی  سیسـتم 

هنرمندان  از  نفر   1۲ از  متشکل  امسال،  نمایشگاه   
سال های  در  است.  هنری  مختلف  رشته های  در  عزیزمان 
گذشته، برخی رشته ها غالب بودند اما امسال از هر رشته، 
هنرمندی را انتخاب کردیم. در این دوره از جشنواره، مراسم 
تجلیل از هنرمندان پیشکسوت را در دستورکار قرار دادیم تا 
از نام آوران و منتخبین جشنواره های مختلف هنری در سال 

1401 تجلیل به عمل آید. 
دبیرخانه  اعضای  هم  و  هنرمندان  هم  خوشبختانه 
استان، تعامل خوبی با دبیرخانه جشنواره برقرار کردند. به رغم 
جشنواره های  تحریم  در خصوص  اظهارنظرها  از  برخی  بیان 
فجر، باید گفت که در استان آذربایجان غربی این نگاه وجود 
در  هنری  رشته های  تمامی  از  ما  عزیز  هنرمندان  و  نداشته 

جشنواره شرکت کردند.  

علیرضا نوروزی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی

هنر و هنرمند داریم، نگارخانه نه! 

آذربایجان غربی

هنرمندان تجسم هنر در آذربایجان غربی
شهره نقی زاده  / سعید خوش منش / فاطمه صبری / علی رحیم زاده / سمیه سلیمانی آقبالغ / کاوه شیخی

میر عسگر ایل دوستی /سمیرا اشعری / مریم اسماعیل زاد قلقاچی / رامین بهحت / رومینا نقی لو / بهزاد نعلبند رضائیه

مدیر هنری
حمید بهجت

صفحه 111









هنرمندان  سوی  از  خوبی  استقبال  امسال،  خوشبختانه 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  در  حضور  برای 
فجر صورت گرفت. پس از دریافت آثار و داوری آنها، ۲7 اثر 
تصویرسازی،  مختلف  رشته های  در  منتخب  هنرمند   9 از 
 ، سفالگری، خوشنویسی، طراحی گرافیک، عکاسی، کاریکاتور
نمایش  به  نمایشگاه  در  و  شد  انتخاب  نگارگری  و  نقاشی 

درآمد.  
امسال در انتخاب آثار بنا را بر انتخاب آثار دارای کیفیت 
باال گذاشتیم. درباره رویکرد داوری در رشته های مربوط به این 
رویداد هنری و میزان سخت گیری در انتخاب آثار، باید بگویم 
از ابتدا اعالم کرده بودیم که اصال کفی برای انتخاب آثار در نظر 
نگرفته ایم. یعنی کیفیت و نبوغ آثار هنرمندان برایمان مهم 
بود. حتی پس از بررسی آثار دریافتی، در یک رشته هیچ اثری 

انتخاب نشد.
برای داوری آثار در بعضی از رشته ها می توان به تصویر اثر 
متکی بود، بنابراین کیفیت تصویر ارسالی نیز اهمیت زیادی 

رزومه  و  بیوگرافی  و  هنرمندان  قبلی  آثار  همچنین  داشت. 
به ویژه  باشد.  مؤثر  می توانست  مواردی  در  نیز  آن ها  کاری 
وقتی داوران درباره بعضی از آثار اختالف نظر دارند، می توانند با 
مراجعه به سابقه کاری هنرمند تصمیم بهتری گرفته و انتخاب 

بهتری انجام دهند.
اهمیت  کنم،  تأکید  آن  بر  می خواهم  که  دیگری  نکته 
هویت بصری جشنواره هنرهای تجسمی فجر و خروجی های 
آن است. در حوزه هنر معاصر دیگر با  گرافیکی  تصویری و 
را  تصاویر  از  مجموعه ای  بلکه  نیستیم،  مواجه  تصویر  یک 
در کنار هم می بینیم. هویت بصری از کل فضای نمایشگاه 
جدا نیست، بلکه جزئی از کل رویداد است. بنابراین باید در 
آن همراهی و سنخیت با نگاه کلی به جشنواره وجود داشته 
باشد. هویت بصری به کل رویداد معنا می دهد و از این نظر 
اهمیت ویژه ای دارد. در جشنواره امسال نیز تم رنگی خاصی 
مشخص شد و عناصر گوناگون برای تولیدات بصری انتخاب 

شدند.   

رسول حاجی زاده
 مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان اردبیل

بنا را بر انتخاب آثار باکیفیت گذاشتیم

اردبیل

هنرمندان تجسم هنر در اردبیل
احمد شیخ زاده / محمد عباس زاده / نیما میرجوادی / عسگر حقی / عبدالرحمان مجرد / ثمینه خوشلحن حسینی آرام 

عالیی / نرگس سلطان زاده سلطان آباد/ زهرا اصالنی تپراقلو

مدیر کل استان
امیر رجبی 
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هر حوزه ای از هنر مخاطبان خاص خود را دارد و هر بخشی 
می شود،  اضافه  هنری  رویدادهای  و  جشنواره ها  به  که 
مجموعه ای از مخاطبان را همراه خود به عرصه هنر می  افزاید. 
وقتی می خواهیم پیامی را گسترش دهیم و زوایای مختلف آن 
را کشف کنیم، می توانیم با گسترش آن به زبان هنر و در قالب 
هنر به هدف خود برسیم. در این بین باید توجه مان به انواع 
از زاویه ای متفاوت می تواند  هنرها هم باشد، زیرا هر هنری 

پیام مورد نظر را منتقل و مخاطبان متفاوتی را جذب کند.
و  تجسمی  هنرهای  آن  در  که  است  استانی  اصفهان،   
صنایع دستی از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند، هنرمندان 
دارند،  فراوانی  قابلیتهای  عرصه ها  این  در  صنعتگران  و 
چنین  کردستان  در  موسیقی  مثال،  به طور  که  همان گونه 
این  گرفتن  جدی تر  با  که  است  این  سخن  دارد.  وضعیتی 

را رقم زد،  هنرها در استان اصفهان می توان اتفاقات خوبی 
چراکه بستر رشد چنین هنرهایی مهیاست و ایجاد فضای 
انگیزه  با  را  استانی  هنرمندان  می تواند  کار  برای  مطلوب 
بیشتری به سوی کار هنری سوق داده و استعدادها و تفکرات 

هنری شان را شکوفاتر کند.
است  جشنواره ای  یکی  داریم؛  جشنواره  نوع  دو  ما   
دیگری  و  می شود  برگزار  هنری  عرصه ای  تعالی  برای  که 
وجوه  در  را  هنر  اصالت  می خواهد  که  است  جشنواره ای 
هنرهای  جشنواره  دهد.  تعمیق  یا  گسترش  آن  مختلف 
است.  موضوع مند  رخدادی  و  دوم  نوع  از  فجر  تجسمی 
 این قسم جشنواره ها با گسترش ایده های مختلف 

ً
طبیعتا

هنری، چه به صورت مسابقه و چه به  اشکال دیگر می توانند 
مفید و موفق باشند.  

حسین تحویلیان
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان اصفهان

چرا باید اصفهان را جدی گرفت؟

اصفهان

هنرمندان تجسم هنر در اصفهان
محمد موحدیان عطار / زهرا بابا احمدی / وحید ساعدی مرغملکی / مهین رحمان درچه / شاهین دهقانی سامانی سمانه 

افیونی زاده اصفهانی / رضا کیان ظهرشیری / زهره حکیم نیک

مدیر کل استان
علی تمنایی

صفحه 119









استان البرز به عنوان میزبان بخش »تجسم هنر«، بسیاری 
می تواند  و  دارد  خود  در  را  فرهنگ ها  خرده  و  فرهنگ ها  از 
بومی  رسوم  آداب  و  گردهم آوری  باشد.  ایران  کل  از  برشی 
باعث  پایتخت،  به  نزدیکی  و  استان  این  در  منطقه ای  و 
شده است که هنرمندان نامداری در حوزه های مختلف به 

خصوص هنرهای تجسمی در این اقلیم زندگی کنند.
 به عنوان مهم ترین ظرفیت فرهنگی استان می توان با 
افتخار از حضور هنرمندان بنام و پیشکسوت و همچنین 
وجود کارگاه های تخصصی در این دیار یاد کرد. ظرفیت مراکز 
آموزشی استان به قدری باالست که در کشور زبانزد است. 
ظرفیت های  از  دیگر  یکی  نیز  فعال  نگارخانه های  شمار 
تجسمی استان است اما کمبود اعتبار و بودجه الزم برای 
پیشبرد رویدادهای هنری به ویژه در حوزه تجسمی نیازمند 
بودجه  اختصاص  است.  مسئولین  ویژه  توجه  و  بازنگری 
مناسب به هنر، عالوه بر بازدهی اقتصادی تأثیر به سزایی 

در رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر خواهد داشت.
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  کلی  سیاست های 
از  تجسمی  هنرهای  توسعه  و  همه جانبه  ارتقای  مبنای  بر 
حمایت  و  برتر  آثار  معرفی  است.  جشنواره  برگزاری  طریق 
نشست های  برگزاری  متعهد،  و  جوان  استعدادهای  از 
اساتید  با  محدود  کارگاهی  فضای  ایجاد  تخصصی، 
 ، کم برخوردار مناطق  در  هنرمندان  از  حمایت  دانشگاهی، 
از  استفاده  مدارس،  در  تجسمی  هنرهای  توسعه 
دانش آموزان  بکارگیری  استان،  هنرستان های  ظرفیت 
ارائه  برای  برنامه ریزی  و  جشنواره  جنبی  بخش های  در 
در  و  منتخب  آثار  نمایشگاه  تشکیل  دانش آموزان،  آثار 
آثار هنرمندان، ازجمله سیاست های  صورت امکان، خرید 
راستای  در  که  بود  جشنواره  از  دوره  این  در  البرز  استان 
سیاست های کلی پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر صورت پذیرفته است.  

سعید جابری انصاری
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

جشنواره ای برای همه

البرز

هنرمندان تجسم هنر در البرز
ع / افروزه دانش پناه ع /شبنم شهالیی / مهتاب نجات مهراب / مهدی فیرو ززار سکینه سلیمانی غزاله فیروز زار

نگین دراج / مهدی پارسیانی /سوزان آذری /محبوبه شعیری / آزیتا صادقی / لیال فخرآبادی

مدیر هنری
زهرا کمالی اقدم
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بهترین و غنی ترین فرصتی که ما به منظور ارائه آثار هنرهای 
تجسمی در ایالم داریم، استفاده از فضایی وسیع برای ارائه 
متاسفانه  است.  اربعین  ایام  در  تجسمی  میدانی  کارهای 
با  هم  آن  که  دارد  مناسب  نگارخانه  یک  تنها  ایالم  استان 
استانداردهای روز ایران فاصله دارد. به بیان دیگر ما در این 
استان نگارخانه هایی که از نظر آکوستیک، زیبایی شناختی و 

ظرفیت، مناسب باشند، در اختیار نداریم. 
 به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و به میمنت این عدد سعی کردیم چهل و چهار اثر 
را در حوزه های عکس، تصویرسازی، نقاشی  فاخر تجسمی 
از  دوره  این  در  خوشبختانه  کنیم.  انتخاب  خوشنویسی  و 
جشنواره، 16 هنرمند برجسته استان مشارکت کردند. با توجه 

به فضای همدلی و نوع دوستی که در میان هنرمندان استان 
صورت  پانزدهم  جشنواره  از  خوبی  استقبال  است،  حاکم 
گرفت که نوید برگزاری نمایشگاهی ارزشمند و اتفاق خوب در 

حوزه هنرهای تجسمی را می داد. 
هنرهای  جشنواره  کار  که  است  این  بنده  پیشنهاد 
، خالصه و محدود به این مقطع نشود. الزم  تجسمی فجر
آثار برگزیده، قدرت آمد و شد  است فضایی ایجاد شود تا 
هنری و تبادل فرهنگی داشته باشند. بهتر است که این 
در میان استان ها  به صورت درون استانی و هم  فضا هم 
ارائه  برای  ملی  فرصت  یک  به  نهایت،  در  تا  بگیرد  شکل 
تبدیل  تجسمی  هنرهای  زمینه  در  برگزیده  آثار  معرفی  و 

شود.  

علی هوشمند
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم 

جشنواره محدود به مقطع خاصی نباشد

ایالم

هنرمندان تجسم هنر در ایالم
مهدی کاظمی / مهدی اعالئی نژاد / جواد عبدالحسینی / یداله پاکسرشت / لیال رشنوادی / مهتاب قبادیان / نریمان خلیلی /

وحید اسدی نیا / احد صباحی کیا /معصومه صفایی نیا / امیر / علی علی محمدی / آذر نوش گیالنی

مدیر هنری
فرهاد جعفری

صفحه 1۲7
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نقطه قوت حوزه تجسمی در استان بوشهر، وجود هنرمندان 
در  است.  حوزه  این  در  فوق العاده  هنری  استعدادهای  و 
نقطه به نقطه استان از وجود هنرمندان توانمندی برخورداریم 
و باید فرایند شناسایی و تبلور این استعدادها را در سطح 
در  جدی  مسئله  اولین  ببخشیم.  بهبود  هنری  جامعه 
و  استعدادیابی  شامل  که  است  برنامه  داشتن  هنر،  حوزه 
توانمند سازی هنرمندان از طریق ارائه آموزش های تخصصی 
الزامات  برخی  نیازمند  هنرمندان  ساختن  توانمند  است. 
است که یکی از آنها، وجود مراکز و مجتمع های آموزشی مجهز 
به ابزار و اقالم تخصصی هر رشته است برای اینکه بتوانیم 
آنها را در اختیار نوجوانان و جوانان قرار دهیم. در وهله بعدی 
نیازمند تماشاخانه ها و نگارخانه هایی هستیم که هنرمندان 

بتوانند آثار خود را در آنها عرضه کنند.
از جدی ترین سیاست های ما در این دوره، فراهم  یکی 
ساختن عرصه برای حضور همه هنرمندان بود، اما به دلیل 
محدودیتی که در برپایی نمایشگاه وجود داشت، این الزام را 

داشتیم که کیفیت آثار هنرمندان را مدنظر قرار دهیم تا با رأی 
مدیر هنری و دیگر صاحب نظران، آثار منتخب در نمایشگاه 

به نمایش درآیند.
هنرمندان ما استقبال خیلی خوبی از جشنواره پانزدهم 
داشتند و مانند دیگر حوزه های هنر اعم از موسیقی، تئاتر، 
نیز  تجسمی  هنرمندان  عرصه ها،  دیگر  و  خوشنویسی 
کامال همراه شدند اما به دلیل وجود محدودیت در فضای 
متعدد  آثار  پذیرای  باید  که  آنچنان  نتوانستیم  نمایشگاه، 

هنرمندان باشیم. 
برای برگزاری بهتر جشنواره باید مسیری را تعریف کنیم. 
در  و  تخصصی  کارگاه های  برگزاری  مسیرها،  بهترین  از  یکی 
ادامه آن، برگزاری رویدادهایی است که باعث ایجاد یک فضای 
رقابتی بین هنرمندان اقصی نقاط کشور شود. این سیاست 
موجب  هم  و  داشت  خواهد  پی  در  را  هنرمندان  رشد  هم 
هم افزایی و تبادل سالیق و اطالعات گوناگون در این حوزه 

می شود.  

عبدالرحیم افروغ 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 

کار خوب زیاد داریم و فضای ارائه کم!

بوشهر

هنرمندان تجسم هنر در بوشهر
ریحانه ابراهیمی / الناز  احمد زاده  / صدیقه اقتداری / سعید جوانمرد / عصمت نظری / فرشته خوشابی

زهرا )ندا( رنگین کمان / حامد شاه حسینی / اصغر علمداری / محمد علی نادری

مدیر هنری
ابوالقاسم طحانیان
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هویت ها  این  است.  متکثر  هویت های  از  بازنمایی  ایران، 
ذیل قومیت ها، ادیان، جغرافیا و سنت های عمیق تاریخی 
داده اند.  ادامه  زیستن  به  یکدیگر  کنار  در  سال  سالیان 
مشخص  قلمرویی  درون  مردمان،  جمعِی  روح  ایران، 
و  سیاستگذاران  توجه  نیازمند  جمعی  روح  این  است. 
اندیشمندان دولتی است. هر استعداد هنری باید در همان 
اقلیم فرهنگی- جغرافیایی اش فرصت رشد  و نمو داشته 
و  اعتبارات  توزیع  از  فضایی  ایجاد  همین  جهت،  به   باشد. 
جشنواره ها در سراسر کشور خواهد توانست نسل جدیدی 
از هنرمندان را وارد گفتماِن رسمی از مفهوم ایران کند و از 
تشتت نیروهای مذکور و جذب آنان در مداِر نیروهای گریز 

از مرکز، مؤثر باشد. 
بودن،  ایران  پایتخت  امتیاز  واسطه  به  تهران  استان 
طی سالیان متمادی مرکز جریان های هنری در کشور بوده 
است؛ حضور نگارخانه های متعدد و حرفه ای، دانشگاه ها و 
آموزشگاه های مهم هنری در این استان باعث شده است 

که عالقه مندان هنرهای تجسمی برای فراگیری و شکوفایی 
استعدادهای خود در تهران، اقدام به مهاجرت به این استان 
کل  هنرمندان  از  چکیده ای  تهران،  استان  اصل،  در  کنند. 
کشور را در خود جای داده و به نسبت دیگر استان ها دیدگاه 

بومی کمرنگ تری به هنرمندان دارد. 
در این دوره از هنرمندان فعال رشته های تصویرسازی 
آنها  آثار  براساس  تا  آمد  عمل  به  دعوت  تهران  گرافیک  و 
بگیرد.  شکل  تهران  استان  نمایشگاه  ایران،  موضوع  با 
دیگر  استان های  از  پیشینه ای  با  هرکدام  هنرمندان  این 
در تهران مشغول به فعالیت بوده و در این دوره تمرکز بر 
هنرمندان فعال و مرتبط با موضوع نمایشگاه بوده است. 
از  فراروی  نیازمند  بدیعی،  دیدگاه های  چنین  برقراری  لزوم 
گفتمان مرکزگرای غالب است. ایران را باید به گونه ای دیگر 
جشنواره هایی  چنین  از  می تواند  آن  شروع  و  کنیم  تعریف 
باشد. سیاست های جدید و اهداف بدیعی باید داشت تا 

بتوان آینده ای پویا را رقم زد.  

نصیر بشیری
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان تهران

فضایی برای بازنمایی هویت های 
متکثر ایرانی

تهران

هنرمندان تجسم هنر در تهران
نعیمه فاضلی قلعه ماکانی / سید زهرا حسینی / سپیده حسین جواد / عطیه خان حسین آبادی/ کمیل پور اکبر

لیلی تیموری نژاد / اسماعیل خدابنده / سید محّمدرضاحسینی / حسن علیپور / مهدی فرخی / نوید اچگان/ مرتضی رحمتی

مدیر کل استان
محمد خراسانی زاده
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جنوب کرمان

هنرمندان تجسم هنر در کرمان
شیوا خسروی / جالل مرتضوی / فاطمه ساالری / حبیبه شریف / نرگس فرامرزپور / سمانه رنجبر 

نسیم موالیی مقبلی / مهران سیفعلی پور / پروین مرتضوی / خدیجه افضلی پور / صدیقه وزیری / محسن عادلی

مدیر هنری
جالل مرتضوی

در  بی بدیـل  و  اساسـی  نقشـی  حائـز  تجسـمی  هنرهـای 
روح بخـش  معمـاران  هنرمنـدان،  هسـتند.  هویت سـازی 
ثـار هنـری، مفاهیـم عمیقـی را مـردم  جامعه انـد کـه بـا خلـق آ
سـمت  بـه  احسـاس  از  پلـی  هنرمنـد،  می کننـد.  منتقـل 
هـزاران  بـا  برابـر  هنـری  عکـس  قطعـه  هـر  می زنـد.  مفهـوم 
کلمـه اسـت و در عصـر ارتباطـات نقـش هنرهـای تجسـمی 
تجسـمی  هنرهـای  نیسـت.  نمایـش  و  ادبیـات  از  کمتـر 
بـه جامعـه  بـدون کالم  را  واقعیت هـای جامعـه  قـادر اسـت 
جشـنواره  برگـزاری   140۲ سـال  در  مـا  اولویـت  کنـد.  منتقـل 
داریـم  قصـد  بـود.  خواهـد  تجسـمی  هنرهـای  نمایشـگاه  و 
کل فرهنـگ  اداره  و نوسـازی سـاختمان قدیمـی  بـا تعمیـر 
هنرهـای  نگارخانـه  جیرفـت،  شهرسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و 

کنیـم. راه انـدازی  نیـز  را  تجسـمی 
همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره تجسمی فجر، 

در  کرمان  جنوب  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  دومین 
جیرفت برگزار شد. بر این اساس، پس از اعالم فراخوان، بیش 
گرافیک،  نقاشی،  رشته های  گوناگون  هنرمندان  از  اثر   70 از 
خوشنویسی، تذهیب طراحی ارم، عکاسی، طراحی دیوارکوب 
آثار  میان  از  شد.  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  مجسمه  و 
ارسال شده 50 اثر از 1۲ نفر از هنرمندان پذیرفته شدند و به 

نمایشگاه راه پیدا کردند.
فجر  دهه  ایام اهلل  در  اجرا  برای  جشنواره  سه  امسال 
هنرهای  جشنواره  تعداد،  این  از  که  بود  شده  برنامه ریزی 
از  نیز  تجسمی و تئاتر فجر برگزار شد و جشنواره موسیقی 
۲8 بهمن ماه تا 3 اسفندماه در میدان امام حسین )ع( شهر 
تکمیل  با   140۲ سال  در  امیدواریم  می شود.  برگزار  جیرفت 
جیرفت،  هنری  فرهنگی  مجتمع  در  الزم،  زیرساخت های 

فرهنگسرا راه اندازی شود.  

بهرام مسلمی مهنی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان

هنرهای هویت ساز تجسمی
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قدمتی  بختیاری  چهارمحال  و  استان  در  تجسمی  هنرهای 
به  ویژه  نگاه  به واسطه  اخیر،  سال های  در  دارد.  دیرینه 
کارآفرینی در حوزه هنر، صنایع هنری ویژه ای همچون مینا و 
خاتم در برخی از روستاهای استان رونق خاصی گرفته اند. سایر 
هنرهای تجسمی از نقاشی و عکاسی تا سفال و خوشنویسی 
و... هم در اقصی نقاط استان با حضور هنرمندان و هنرجویان 
این رشته ها پیش می رود. یکی از عمده چالش های پیش روی 
هنرمندان، کمبود نگارخانه  و در کنار آن موزه هنرهای معاصر 
آثار فاخر با  است که اساتید استان را در زمینه نگهداشت 

چالش روبه رو کرده است. 
در کنار اشتیاق خوب جوانان استان به هنرهای تجسمی، 
شرایط اقتصادی خانواده ها مانع از رشد و اعتالی هنری شده 
و نبود بازار مناسب برای تولیدات هنری به عنوان یک عامل 
ضد تبلیغی بزرگ، هنر، هنرمندان و خانواده های هنرجویان 
را به چالش کشیده است. در چنین شرایطی رونق بخشی به 
هنرهای تجسمی به واسطه حمایت های ادارات و نهادهای 
ارشاد  و  فرهنگ  مجموعه  در  بود.  خواهد  ممکن  دولتی 
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری با در اختیار قرار دادن 

ظرفیت های زیرساختی و حمایت هایی که در توان داشتیم، 
در خدمت عموم هنرمندان بوده ایم و امیدواریم سایر ادارات 
هنرهای  به  گرانمایه  هنرمندان  این  آثار  خرید  با  نیز  دولتی 

تجسمی استان رونق بیشتری بخشند.
چهارمحال  و  استان  در  شده  انجام  سیاست گذاری  
باال و  با سطح کیفی  برگزاری نمایشگاهی  بختیاری مبتنی بر 
استفاده از تمامی ظرفیت های هنرهای تجسمی و در کنار آن، 
حضور مقامات استانی در نمایشگاه و ترغیب ایشان برای 
حمایت هرچه بیشتر از این هنر است. در جشنواره امسال، 
دو حوزه محتوایی مفهومی و هنری را همزمان پیش بردیم و 
استقبال خوب هنرمندان از تمامی رشته های مربوط به حوزه 
هنرهای تجسمی، نویدبخش یک جشنواره گرم در زمستان 

است.
و  پایتخت  در  فجر  تجسمی  جشنواره  همزمان  برگزاری 
مراکز استان ها فرصتی ویژه  برای هنرمندانی است که مجال 
شرکت در جشنواره سراسری را نیافته اند. این اقدام به دلیل 
چرخه  به  آنها  ساختن  وارد  و  هنرمندان  به  انگیزه بخشی 

رقابت، جای قدردانی و تشکر دارد.   

پیام احمدی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال  و بختیاری 

یک جشنواره گرم زمستانی!

چهارمحال بختیاری

هنرمندان تجسم هنر در چهارمحال بختیاری
اله یار  اکبری / امین  پاسی شیرازی / صفورا  کریمی / مینو کیومرثی /محمد رسول   عسگری / سید علیرضا امامیان
سحر   شمسی پور / حمزه علی  قادری / پیمان  رفیعی  / پدرام   فرخ نیا / محمد رضا یدالهی  فارسانی / عباس  امانی

مدیر هنری
بهرام شمسی پور
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یکی از مهم ترین کاستی های ما در حوزه هنرهای تجسمی به 
بحث آموزش بازمی گردد. انتظار داریم مسئولین محترم توجه 
ویژه ای به این موضوع داشته باشند و اساتید خوب و بنامی 
را برای ارائه آموزش های هنری به استان معرفی کنند. در زمینه 
زیرساخت ها هنوز برخی شهرستان های ما نگارخانه  مناسبی 
آثار هنری خود ندارند، البته ما در  برای به نمایش گذاشتن 
ابتدای سال چهار نگارخانه را در سطح استان راه اندازی و آنها 
را تکمیل و تجهیز کرده ایم. اکنون به تجهیزات دیگری هم نیاز 
داریم که درخواست آن را به مسئولین ذیربط ارائه داده ایم و 

هم چنان منتظر پاسخ هستیم.
در زمینه انتخاب هنرمندان و برگزاری نمایشگاه، روال کار 

به این صورت است که دبیرخانه به طور مستقیم با هنرمند 
این صورت  به  ارتباط می گیرد. در سال های قبل،  نظر  مورد 
آثار را برای استان ها به نمایش  بود که دبیرخانه منتخبی از 
می گذاشت، اما در سال گذشته و امسال این اتفاق نیفتاد و با 
بهره گیری از توان هنرمندان بومی استان، نمایشگاهی برپا شد. 
آثار برگزیده جشنواره به استان ها  در سال های گذشته 
ارسال می شد که در نوع خود اتفاق مثبتی بود و هنرمندان 
استانی که توان دیدن آثار را در تهران نداشتند، می توانستند 
در استان خودشان به تماشای آثار بنشینند و با آثار  روز هنری 
آشنا شوند. این اتفاق در نوع خود، اقدامی مفید و پربار بود و 

امیدواریم باز هم تکرار شود.  

سید علی زمزم 
معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی

مسئولین موضوع آموزش را دریابند

خراسان جنوبی

هنرمندان تجسم هنر در خراسان جنوبی
محمود دلخوش  / محمد رزوینی / لطف اهلل قائمی  / حمیدرضا سجاد زاده  /ریحانه صحرانورد  / سید حمید حقی

 امیرحسین نبوی  / وحید فنودی  / آسیه رمضانی  / فرشته رحمانی  / منصور سلیمانی  / غالمرضا بی باک 

مدیر هنری
امیر اکبرپور
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هرکس با هر مسئولیت و توانی که دارد موظف است جریان 
هنر متعهد و حقیقی را در جامعه ساری و جاری سازد. هنرهای 
تجسمی به عنوان یکی از پر مخاطب ترین هنرها از اهمیت 
وجود  واسطه  به  شمالی  خراسان  است.  برخوردار  ویژه ای 
استعدادها، هنرستان ها و رشته های هنری در دانشگاه های 
هنرهای  بین المللی  و  ملی  جشنواره های  در  همواره  خود 
تجسمی، صاحب رتبه و مقام بوده است و این نشان  می دهد 
نگارخانه های  نبود  این حوزه فعال اند.  در  ما  که هنرمندان 
عنوان  به  تجسمی  هنرهای  اقتصاد  رونق  عدم  و  خصوصی 
و  برنامه ریزی  با  منطقه،  در  هنری  آثار  تولید  برای  محرکی 
قابل  همسو،  دولتی  ادارات  و  خصوصی  بخش  مشارکت 

بررسی و رفع خواهد بود.
باتوجه به وجود استعدادهای گوناگون در شهرستان های 

استان، امسال در جشنواره به گونه ای برنامه ریزی شد که همه 
»تجسم  بخش  باشند.  داشته  موثری  نقش  شهرستان ها 
هنر« جشنواره که به نمایش آثار هنرمندان استان تعلق دارد، 
استان ها  در فعال ساختن هنرمندان  نقش بسیار موثری 
داشته است. با توجه به اینکه امسال در خراسان شمالی، 
برنامه ریزی فراگیری صورت گرفته و همه شهرستان ها درگیر 
این رویداد شده اند، هنرمندان استقبال خوبی از جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر داشته اند. باید برنامه ریزی الزم جهت 
حضور اساتید بنام کشوری در رشته های مختلف تجسمی 
کارگاه های  برگزاری  صورتی که  در  همچنین  پذیرد.  صورت 
تخصصی در دستور کار استان ها قرار گیرد، هم به تولید اثر 
منجر می شود و هم به روزرسانی اطالعات هنرمندان فعال در 

این حوزه انجام خواهد شد.  

تقی صادقی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی

چگونه کمبودها را برطرف کنیم؟

خراسان شمالی

هنرمندان تجسم هنر در خراسان شمالی
حسین معمری / مینا اخالقی / حسن نجاری اول / داریوش ثاقبی / سحر عبداالهیان مقدم / مسعود بهشتی

مبین یزدانی / ایمان اصغری / اعظم طالبی / عفت بهاری/ زهره بابایی / شمسی فرسوده ثانی

مدیر هنری
مسعود بهشتی
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جشنواره هنرهای تجسمی فجر جزو جشنواره هایی است 
که به دلیل ماهیت، تنوع در رشته ها و همچنین امکاناتی که 
هنرمندان تجسمی در مقایسه با سایر هنرمندان نیاز دارند، 
گستره و فراگیری بیشتری دارد. همین امر سبب می شود تا 
یك هنرمند از راه  دور هم که شده بتواند آثار خود در زمینه 
در  فرصتی  موضوع،  این  و  کند  ارسال  را  تجسمی  هنرهای 

راستای تبیین و توسعه عدالت فرهنگی است.
همان طور که برنامه ریزی کرده بودیم، نقش آفرینی استان 
هنرمندان  آثار  ارائه  هدف  با  جشنواره  در  رضوی  خراسان 
در  شهرستان ها  ساکن  هنرمندان  به خصوص  و  استانی 
با  همراهی  و  همکاری  به واسطه  و  گرفت  قرار  دستورکار 
واحدهای دانشگاهی، مسیر خوبی رقم خورد. ما تالش کردیم 
به طور مستمر نه فقط با هنرمندان که با استادان دانشگاه 

نیز جلسه و ارتباط داشته باشیم تا بتوانیم بهترین ها را برای 
حضور در جشن پیروزی انقالب اسالمی گرد هم آوریم. 

و  فعـاالن  سـازمان ها،  نهادهـا،  همـه  از  اسـت  الزم 
مسسـر  ایـن  در  کـه  اسـتان  هنـری  و  فرهنگـی  متخصصـان 
خراسـان  اسـتان  حضـور  کنـم.  تشـکر  بودنـد،  همراه مـان 
به واسـطه  فجـر  تجسـمی  هنرهـای  جشـنواره  در  رضـوی 
آنهـا صـورت گرفتـه و امیـد اسـت اسـت  مشـارکت و کمـک 
بـا تـداوم همکاری هـای درخشـان، در آینـده اتفاقـات بهتـری 
را رقـم بزنیـم. سـعی مـا بـر ایـن اسـت کـه در همـه ایـام سـال 
دانشـگاه ها،  نگارخانه هـای  ظرفیـت  از  بهره گیـری  ضمـن 
نگارخانه های موجود در سـطح شـهر مشـهد مقدس و حتی 
فضاهـای عمومی تـری ماننـد مسـاجد، رابطه اقشـار گوناگون 

مـردم را بـا هنرهـای تجسـمی تقویـت کنیـم.   

محمد حسین زاده عیش آبادى
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی

توسعه عدالت فرهنگى

خراسان رضوی

هنرمندان تجسم هنر در خراسان رضوی
محسن توسلی / حسین طالبی / هاشم طالئیان بجستانی / الله خرازیان / مهدی اشراقی / جلیل صابری محمودی

هادی خورشیدی / امیر عنایتی / هادی دربان حسینی / محمد حسین ماستیانی / حسین نیک طلب / امین هنر تبار 
حسین نقیب

مدیر هنری
حسین رزاقی
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برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، فرصت مناسبی برای 
تعامل و ارتباط هر چه بهتر جامعه هنری بوده و مهم ترین 
دستاورد آن ارتقای آگاهی هنرمندان و  رشد هنر معاصر ایران 
است. جشنواره تجسمی فجر باید دارای کارکرد الهام بخشی 
و انگیزه بخشی به دیگر جشنواره های مهم کشور و  الگویی 
راه های  از  یکی  این که  ضمن  باشد.  آنها  برای  مطلوب 
تداوم بخشی به این رویداد مهم فرهنگی هنری، ارتقای کیفی 
آثار بر اساس مؤلفه های فرهنگی دوران معاصر کشور است .
ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، همگام 
با تقویم اجرایی جشنواره در سطح کشور نسبت به تشکیل 
آثار هنرمندان  ستاد برگزاری، انتخاب دبیر هنری، جمع آوری 
آن به دبیرخانه مرکزی اقدام کردیم و خوشبختانه  و ارسال 
مشارکت  با  رویداد  این  باشکوه تر  هرچه  برگزاری  مقدمات 
طی  استان  برنامه های  مهم ترین  شد.   فراهم  هنرمندان 
برگزاری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، برگزاری 

عرصه   برگزیده های  و  افتخارآفرینان  از  تقدیر  نمایشگاه، 
همچنین  و  گذشته(  سال  )در  استان  تجسمی  هنری های 

تجلیل از مفاخر هنر استان بود. 
استان خوزستان به رغم بهره مندی از پیشینه ای بسیار 
از  برخورداری  با  ضمن  و  تجسمی  هنرهای  عرصه  در  غنی 
استعدادهای درخشان، با مشکالت و چالش های عدیده ای 
مواجه است. واگذاری غیر کارشناسی موزه هنرهای معاصر 
اهواز به بخش خصوصی در دوره مدیران قبلی به موضوعی 
امر،  همین  و  شده  تبدیل  استان  سطح  در  چالش برانگیز 
موجب آسیب بخش های زیادی از ساختمان موزه و تعطیلی 
تجسمی  هنرمندان  پناهگاه  بزرگ ترین  و  تنهاترین  کامل 
استان از سال 94 تاکنون شده است. یکی از مشکالت کنونی 
ما در شهر اهواز، کمبود شدید فضای فرهنگی و هنری است، 
درخور  و  استاندارد  نگارخانه ای  فاقد  اهواز  شهر  هم اکنون 

شأن هنرمندان استان است.  

رضا کاله کج 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان 

نگارخانه استاندارد نداریم

خوزستان

هنرمندان تجسم هنر در خوزستان
منوچهرایلیایی / مهدی ساکی / آرش نیک نژاد / فهیمه کریمیان / سعاد حاتمی نیا / عبدالقهار عامریان

بختیار سامه / مژگان زمانی  / احمد سعدونی / ابراهیم دالوران / مهران شیدا / رضا زدوار

مدیر هنری
امیر عبیداوی
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هنر و هنرمند همواره بر جامعه اثرات مثبتی داشته اند و هر 
 در همین مسیر حرکت 

ً
رویداد هنری  که برگزار می شود، طبعا

می کند. برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر در هر استان، 
 
ً
اتفاقی را به وسعت ایران رقم زده است. این رویداد مسلما
برای هنرمندان و به خصوص هنرمندان جوان تر انگیزه  ایجاد 
می کند تا به خلق اثر هنری بپردازند و آفرینش آثار هنری در 
جامعه ما به عنوان یک چرخه مثبت و البته اثرگذار بر روند 
جشنواره ها  بماند.  باقی  خود  قوت  به  هنرمندان  هنری  کار 
هنری اش،  مسیر  و  هنرمند  بر  اثرگذاری  بر  عالوه  می توانند 
بر جامعه هم تأثیرات مثبتی بگذارند و توجه عموم را به هنر 

جلب کنند.  
اتفاقات  از  یکی  باید  را  هنر«  »تجسم  بخش  این رو  از 
امیدبخش جشنواره دانست که نشان می دهد مسئوالن 
تهران  برای  و  تهران  در  همه چیز  که  هست  حواسشان 

نیست و تمرکززدایی، نیاز مهم عرصه هنر در کشور است. 
بار  و  بود  هم  آموزشی  کارگاه  یک  شبیه  البته  بخش  این 
ارزشمند  و  مهم  بسیار  جوان  هنرمندان  برای  آن  آموزشی 
که  می آ موزند  یکدیگر  آثار  مشاهده  با  هنرمندان  است. 
و  باشند  داشته  اثر  خلق  برای  بهتری  هنری  دید  چگونه 
همچنین با شیوه های متفاوت اندیشیدن به هنر و خلق 
ج  اثر آشنا می شوند. هنرمندان در این گردهمایی از انزوا خار
شده و ضمن مواجهه با پیشکسوتان هنری و هنرمندان 
جوان، حال وهوایشان عوض می شود و در آینده آثار بهتری 
این موارد، نکته قابل توجه  کنار همه  را خلق می کنند. در 
این است که فجر، توانسته هنر ملی ما را به برهه  مهمی از 
تاریخ پیوند بزند و با بکارگیری رویکردی مثبت در راستای 
کشف استعدادهای جوان و بررسی داشته های هنری مان، 

اجتماعی ارزشمند ایجاد کند.  

محمد مهدی ولیزاده
مدیر هنری بحش »تجسم هنر« استان زنجان

تمرکززدایی؛ نیاز مهم هنر کشور

زنجان

هنرمندان تجسم هنر در زنجان
فاطمه بیات / مسعود تاران / سیده کبری حسینی / بهرامعلی حمیدی / مهدی خدایی / محمد رحیمی 

ایرج شاهمرادی / صبا صحبت لو / مهسا محبوبی اصل / ناصر محمدی / رضا نجفلو

مدیر کل استان
امر اله حسنی
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استان گوهرخیز سمنان، استانی کویری است که مردمان آن 
از قدیم با ساخت آثار و صنایع دستی برآمده از خشت و گل 
و سفال مأنوس بوده اند. شهر دامغان نیز با چند هزار سال 
پیشینه، در زمینه هنرهای تجسمی بسیار فعال است. در 
نصب شده  عناصر  شاهرود،  مانند  استان  شهرستان های 
ذائقه  جزو  هنردوستی،  که  می دهد  نشان  شهر  سطح  در 
در  خالقی  طراحان  و  مجسمه ساز  هنرمندان  و  است  مردم 
این دیار زندگی می کنند. همچنین وجود کارخانه های متعدد 
چاپخانه های  کنار  در  بسته بندی  و  ِالمان  طرح،  ارائه دهنده 
فراوان باعث شده است که استان سمنان در زمینه گرافیک 
نیز پیشرو و دارای سوابقی درخشان باشد. در ارزیابی و آمایش 
هنری که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده، 
گرفته  نام  سمنان به عنوان استانی خالق در عرصه سفال 
است. شاید در این زمینه آوازه بعضی شهرها مثل الله جین 
و میبد بیشتر شنیده شده باشد اما سمنان در حوزه سفال 

بی نظیر است.
و 100  تولید سفال در شهر سمنان  کارگاه  هم اکنون 100 
کارگاه در شاهرود، فعال هستند و آثار تولیدی آنها به هیچ 
تولید می کنند.  ندارد و فقط سفال هنری  بازاری  وجه جنبه 
تفاوت سفال بازاری و هنری در این است که سفال بازاری در 

قالب ظروف قابل مصرف ساخته می شود اما سفال هنری 
شامل مجسمه و تابلو است. در زمینه ساخت سفال هنری، 
هنرمندان بسیار سرشناسی در شاهرود و سمنان مشغول 

فعالیت هستند.
رشته های  در  هنرمندان مان  توانمندی  به  اتکا  با  ما 
هنری مختلف به ویژه در زمینه سفال و سرامیک، جشنواره 
داریم  نظر  در  و  می کنیم  طراحی  را  فجر  تجسمی  هنرهای 
شود.  ایجاد  عرصه  این  هنرمندان  میان  جمعی  نشاطی 
آثار  و  سرامیک  سفال،  زمینه  در  هنری  آثار  تولیدکنندگان 
اندیشمندان و فرهیختگان جامعه به  از  گرافیکی، جملگی 
حساب می آیند. در تالشیم با حضور در چنین رویدادهایی، 
سطح  و  شود  فراهم  هنرمندان  میان  تجربه  تبادل  امکان 
استعدادیابی  همچنین  کند.  پیدا  افزایش  آثار  کیفی 
داریم. مدنظر  که  است  مهمی  اهداف  از  دیگر  یکی  هنری 

تلفیق  آموزشی  کارگاه های  با  باید  هنری  جشنواره های 
شوند. در کنار بحث جشنواره، موضوع برگزاری کارگاه هایی که 
از ِقبل آنها بتوان به آموزش نیرو های جوان پرداخت، اتفاق 
مهمی است. الزم است در کنار جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر، جشنواره های هنری دیگری نیز شکل بگیرد تا بیش از 

پیش به ارتقای انگیزه هنرمندان منجر شود.  

فرشید فالح الله زاری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 

ظرفیت های شناخته نشده استان سمنان

سمنان

هنرمندان تجسم هنر در سمنان
اسماعیل طحان/ رضا حمیدی مطلق / حبیب اهلل برزجا ن/ مینا مختا ریان / علیرضا صداقتی

زهره پازوکی / ا شرف مختا ری

مدیر هنری
مهدی پازوکی
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پانزدهمین  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  هنرمندان 
جشنواره تجسمی فجر حضور پررنگی داشتند. این حضور که 
نشان از روحیه انقالبی هنرمندان دارد، همیشگی بوده و آنها 
همواره نشان داده اند که با حفظ همین روحیه پای انقالب 
از  یکی  هم  هنر«  »تجسم  بخش  ایستاده اند.   هنرشان  و 
بخش های خوب جشنواره است که نشان می دهد مسئوالن 
تالش دارند هنرمندان استانی را در سراسر کشور فعال نگه 
دارند و به آنها فضایی برای ارائه کارهایشان اختصاص دهند. 
دهد.  رخ  رقابت  قالب  در   

ً
حتما اتفاق،  این  که  نیست  الزم 

همین که هنرمندان بدانند این امکان وجود دارد که نتیجه 
یک  عمر کار و فعالیت هنری خود را در فضایی نمایش داده و 

دیده شوند، بسیار ارزشمند است.
سیستان و بلوچستان استانی پهناور است. اگرچه هنر 
در آن قدمتی دیرینه دارد و هنرمندان بسیاری هم دارد، اما 

دور بودن از مرکز و کمبود امکانات الزم، ازجمله معضالتی 
باعث  وضعیت  این  مواجهیم.  آن   با  همواره  که  است 
شده است که کارهای هنرمندان خوب استان در پستوی 
ارائه و جایی در مارکت  برای  خانه هایشان  بماند و فضایی 
هنر کشور نداشته باشند. از مسئوالن کشور تقاضا داریم 
که به استان سیستان و بلوچستان و کمبود امکانات آن 
توجه بیشتری داشته باشند و به ما کمک کنند تا بخشی 
از کمبودها را برطرف کرده و موانع را از پیش پای هنرمندان 

استان برداریم.
ارزشمند  و  مهم  بسیار  ما  برای  این رو  از  هنر«  »تجسم 
است که فضایی برای حرف زدن، تماشای هنر و ایجاد ارتباط 
ایجاد می کند. همچنین امیدوارمان می کند به این که با کمک 
مسئوالن بتوانیم اوضاع هنر را در استانمان بهبود بخشیم. 

امیدوار می مانیم...  

حمیده یعقوبی
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان سیستان و بلوچستان  

آثار هنری در پستو مانده اند!

سیستان و بلوچستان

هنرمندان تجسم هنر در سیستان و بلوچستان
سعید محمد شه بخش  / مهدی نجار پیشه  /حسن اصغری  / ابوالقاسم نعمت شهر بابکی  /محبوبه کشته گر 

مهدی شریفی  / ادهم بلوچ نژاد  / صادق سوری  / احمد بستانی  / علی پیران  / بهروز بربار  / محمود میر یزرگ

مدیر کل استان
علی سرگزی
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فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  فراخوان  اینکه  از  پس 
منتشر شد، از طریق تشکل های تجسمی استان با همکاری 
فراخوان  هنری،  فعاالن  از  دیگری  جمع  و  هنرمندان  بسیج 
کردیم.  منتشر  و  توزیع  هنرمندان  مختلف  گروه های  در  را 
جزء  و  بود  توجه  قابل  ارسال شده  آثار  شمار  خوشبختانه 
استان هایی هستیم که بیشترین تعداد آثار را ارسال کرده اند. 
باعث شد  این سازمان یافتگی در عرصه هنرهای تجسمی 
راحت تر  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  در  ما  کار  که 
استان ها  مراکز  به  جشنواره   از  بخش هایی  این که  شود. 
منتقل شده، باعث می شود شور و هیجان بیشتری میان 
تعداد  استان ها  برخی  در  ازآنجاکه  شود.  ایجاد  عالقه مندان 
هنرمندان فعال در عرصه هنرهای تجسمی قابل توجه است، 
انتقال بخش هایی از جشنواره به مراکز استان به برگزاری بهتر 

این رخداد هنری کمک خواهد کرد.

هنرهای تجسمی در استان فارس از دیرباز به طور جدی 
دنبال شده و از نظر کمیت هنرمندان و سطح کیفی آثار هنری 
بسیار غنی هستیم. در فارس، 37 شهرستان داریم که در هر 
شهرستان حداقل 1 یا ۲ هنرمند در عرصه هنرهای تجسمی 
اعم از خوشنویسی، نقاشی خط و سایر شاخه های مربوط به 
هنرهای تجسمی فعالیت می کنند. شهر شیراز نیز به طور 
به واسطه  و  بوده  فعال  تجسمی  هنرهای  زمینه  در  خاص 
وجود تشکل های سازمان یافته ای مثل خانه طراحان انقالب 
اسالمی و انجمن تجسمی استان، همواره حرف های جدی 
شهر  در  خصوصی  نگارخانه های  است.  داشته  گفتن  برای 
شیراز بسیار زیاد است اما یکی از چالش های ما در استان، 
مسئله نگارخانه های دولتی است که با استفاده از ظرفیت 
آنها بتوانیم به هنرمندان نوپا خدمات ارزان ارائه دهیم تا از 

این طریق، برای فعالیتهای حرفه ای مهیا شوند.  

حمیدرضا قانعی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 

چالش های هنرمندان نوپا و 
نگارخانه های دولتی

فارس

هنرمندان تجسم هنر در فارس
مجید رستگار / محسن زرکش / محمد اوجی نژاد / مهرنوش دشتی زاده / امیرحسین عبادیان / محسن گل آرایش

ع شیبانی احمدرضا سهرابی / محمدحسین اکبری / آمنه محسنی / علیرضا عباسی / صولت اله باصری / معصومه زار

مدیر هنری
ع مهذبیه محمدجواد زار
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تالش ما همواره بر این بوده که به هنرمندان جوان میدان 
کنیم،  هموارتر  هنری شان  مسیر  ادامه  برای  را  راه  و  بدهیم 
اما صرفا به این موضوع اکتفا نکرده ایم و حواسمان بوده که 
جشنواره جای جوان های حرفه ای است. همه می دانیم که قرار 
نیست در جشنواره ها فقط هنرمندانی که سن پایینی دارند 
شرکت کنند، بلکه باید تالش کرد سطح حرفه ای جشنواره ای 
به  و  شود  حفظ  فجر،  تجسمی  هنرهای  سابقه  و  بزرگی  به 
هنرمندانی فضای کار داد که عیار هنرشان نسبتا باال باشد.
همچنین تالش کردیم چشم انداز و نگاهمان صرفا به 
هنرمندان جوان شناخته شده محدود نشود و در پی یافتن 
استعدادهای تازه و چهره های جدید هم باشیم. ازاین رو حتی 
اتفاقا  و  زدیم  سر  هم  روستایی  خوش قریحه  هنرمندان  به 
آن ها توجه ویژه ای داشتیم. البته در چند رشته هم  آثار  به 
نتوانستیم هنرمند جوان شاخص را پیدا کنیم و برای حفظ 
کیفیت آثاری که ارائه می شود، سراغ هنرمندان شناخته شده و 
به اصطالح چهره  هم رفتیم؛ یعنی هم تالش کردیم جوان گرایی 
و  نرویم  استان  مطرح  افراد  سراغ  به  صرفا  و  کنیم  لحاظ  را 
نکردیم. جوان گرایی  شعار  فدای  را  کیفیت  راه،  این  در  هم 

به لطف خدا آثاری در جشنواره ارائه شد که کار هنرمندان 
حرفه ای است. هنرمندانی که از رده سنی زیر 30 سال تا سنین 
آنها تاکنون  از  آن ها دیده می شوند. بسیاری  باالتر در میان 
موفقیت هایی در عرصه فعالیت خود نیز داشته اند و برخی در 

دوره های گذشته »طوبای زرین فجر« را هم دریافت کرده اند.
یکی از سیاست های ما این بود که به جای معرفی ١٢ نفر 
با ١٢ اثر، 1۲ فضا را در یك نگارخانه مطلوب در اختیار هنرمندان 
قرار دهیم. بنابر این شد که به طور تقریبی به هر هنرمند یك 
فضای 4 متری تخصیص داده شود تا کارهایش را به نمایش 
بگذارد. این اتفاق، هم به نمایشگاه تنوع می دهد، هم برای 
مخاطب حظ بصری دارد و هم سطح هنر استان و بهترین آثار 

هنری را در یک فضا کنار هم جمع می کند. 
همچنین در چنین فضایی هنرمندان رشته های مختلف 
بیشتر با هم آشنا می شوند و طبیعتا این آشنایی می تواند به 
افزایش سطح تعامل میان آنها و تقویت روحیه کار فرهنگی و 
هنری در استان بینجامد. همدلی بیشتر میان هنرمندان باعث 
می شود که به امید خدا در دوره های بعدی با دست پرتری 

در جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضور داشته باشیم.  

علی کاظم لو 
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان قزوین

میدان در سیطره جوان ها

قزوین

هنرمندان تجسم هنر در قزوین
حمیده سبحانی فرد / محمد جمالی / مسعود امامقلی / محمد تواره / فاطمه شفیعی ها / محمد رازقی / بهادر پگاه

 بهروز مقدم / بهنام شیر محمدی / جعفر ربیعی / امیر محمد محمد رحیمی / زهرا دوستی

مدیر کل استان
محمد حسین فائزی
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با توجه به موقعیتی که قم؛ شهر کریمه اهل بیت )ع( دارد، 
رویکرد هنری هنرمندان تجسمی،  با  تلفیق فضای معنوی 
زمینه ای را فراهم می کند که آثار هنرمندان ماندگارتر شود و به 
بیان دیگر، آثار خلق شده، تلفیقی از معنویت، هنر و معرفت 
باشد. بخش »تجسم هنر« تعامل بسیار مطلوبی با اداره کل 
ما داشته و جا دارد که از عوامل و دست اندرکاران آن تشکر 
و قدردانی کنیم. اخیرا توافقی ضمنی نیز صورت گرفته که بر 
مبنای آن، ما فضاهایی را در اطراف حرم حضرت معصومه)س( 
در نظر داشته باشیم که با حضور برخی از هنرمندان استان قم 
و تهران و هنرمندان مطرح ملی در آن فضا، طی چند روز چند 
اثر ماندگار و دائمی در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی بر 

در و دیوار حریم حرم شکل بگیرد.
تجسمی،  هنرهای  به ویژه  مختلف  حوزه های  در  ما 
جشنواره  وارد  حرفه ای  صورت  به  که  داریم  را  هنرمندانی 

رویکرد  یک  رویکردمان  بگوییم  می توانیم  زمانی  شده اند. 
روشن و قوی است که عقبه سازی کنیم. باید مثل جشنواره 
فیلم فجر، هنرمندان را در سطوح مختلف ارزیابی کنیم؛ مثال 
هنرمندان نیمه حرفه ای و حرفه ای. در این صورت هر سال، 

آثار قابل استفاده بهتری ارائه می شود. 
است.  آموزش  تجسمی،  هنرهای  حوزه  در  دوم  بحث 
آموزش های  باید  آموزش رشته های تخصصی، بلکه  نه تنها 
تجسمی  هنرهای  زمینه  در  را  فلسفی  و  فرهنگی  فکری، 
افزایش دهیم. برای مثال اگر هنرمندی بخواهد مجسمه ای 
حماسی برای تقویت روحیه حماسی مردم بسازد باید حدأقل 
یکبار شاهنامه را از ابتدا تا انتها خوانده باشد و آن حس را در 
درون خود ایجاد کرده باشد. الزم است این نکته را لحاظ کنیم 
که هنر، معرفت و شناخت باید با یکدیگر عجین شوند تا 

هنرمندان بتوانند آثار قابل قبولی را ارائه کنند.  

امیرعلی عموزاده
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 

حرم و هنر 

قم

هنرمندان تجسم هنر در قم
زهرا میبدی  / حسین چمن خواه / سیدعلی قافله باشی / زهرا ارشادی حسن عزیزی / نفیسه تقوی / مریم پیروزمهر 

جالل محدثی / روح اله پروین / مصطفی احمدی میاندشتی / مازیار بیژنی / مسعود شجاعی طباطبایی

مدیر هنری
ابراهیم سلیمانی فرکی
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مقیاس  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  برگزاری 
غالب  وقتی  است.  خوبی  بسیار  فکر  و  ایده  استان ها 
رویدادهای ملی در سطح پایتخت و مرکز برگزار می شوند، 
به  را  هنری  رویدادهای  و  بشکنیم  را  تمرکز  است  الزم 
استان ها  برای  مثبتی  دستاورد  چراکه  بیاوریم،  استان ها 
خواهد داشت. باید یادآور شوم که در حوزه های فرهنگی 
و هنری استان کردستان، استعدادهای زیادی وجود دارد 
برگزاری  خوب  اثرات  از  یکی  مانده اند،  ناشناخته  هنوز  که 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان کردستان، کمک 
به  کشف استعدادهای  پنهان استان است. این رویداد 
می تواند ما را در مسیر رسیدن به  ظرفیت های فرهنگی و 
پنهان  گنجینه های  کند. در روستاهای استان  یاری  هنری 
هنری و فرهنگی وجود دارد که برگزاری  این رویداد  سبب 
می شود ما ظرفیت های پنهان استانمان را بیابیم و از این 

بهره  استان  هنر  و  فرهنگ  تعالی  راستای  در  ظرفیت ها 
ببریم.

همدان،  استان  فجر  تجسمی  هنرهای  نمایشگاه  در 
55 اثر از 18 هنرمند در رشته های تذهیب، نقاشی، عکاسی، 
در  مجسمه سازی  و  تصویرسازی  گرافیک،  خوشنویسی، 
نگارخانه سوره به نمایش درآمد. ظرفیت های هنری استان 
رویدادهای  که  این است و ضرورت دارد  از  کردستان بیش 
نمایشگاه  در  بیایند.  استان  این  به  فجر  مانند  ملی  هنری 
کمی  که عدد  اثر به نمایش در می آید  »تجسم هنر« ما 55 
نیست و می تواند در سال های آینده افزایش پیدا کند. از آقای 
»مهدی توکلی« مدیر هنری مان که با پیگیری و تالش  مستمر 
باعث شد  بخش »تجسم فجر« در استان کردستان کار خود 
اگر تالش های ایشان نبود، ما  آغاز کند، قدردانی می کنم.  را 

نمی توانستیم میزبان فجر استانی باشیم.    

علی اصغر دریایی
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان 

کشف ظرفیت های هنر استان

کردستان

هنرمندان تجسم هنر در کردستان
فواد نگهدار / سامان صولی / مهنا منوچهری / محمد عبدی / روناک مروتی / پیمان گله داری / سروه قادری

مریم اصالنی / اسمعیل خانی / معین شریفی /فرید نازاری / فاطمه مروتی

مدیر هنری
مهدی توکلی
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از چند جهت در هنرهای تجسمی پیشتاز و  استان کرمان 
صنعتی  معاصر  هنرهای  موزه  وجود  است.  ظرفیت  دارای 
استاد  مانند:  کشور  در  تجسمی  عرصه  نام آوران  حضور  و 
صنعتی، استاد قهاری و استاد خسروی، گواه روشنی بر این 
فعال  دانشکده  و  هنرستان  چند  ما  استان  در  مدعاست. 
پویایی  همچنین  دارد.  وجود  تجسمی  هنرهای  حوزه  در 
نگارخانه ها و فعالیت هنرمندان بنام در استان را می توان جزو 

نقاط قوت هنرهای تجسمی در  استان کرمان به شمار آورد.
جشنواره  استانی  بخش  که  هنر«  »تجسم  بخش 
هنرهای تجسمی فجر است، در دو سال گذشته به شیوه ای 
جدید مدیریت و برگزار شده است. در این دوره نیز ابتدا با 
انتخاب مدیر هنری استان به انتخاب هنرمندان برتر و فعال 
نقاشیخط،  خوشنویسی،  نقاشی،  عکاسی،  بخش های  در 
هنر جدید، گرافیک، کاریکاتور، تذهیب و نگارگری پرداختیم 
که مجموعه آثار منتخب از تاریخ 6 بهمن تا 6 اسفندماه در 

محل موزه هنرهای معاصر صنعتی در معرض نمایش قرار 
جانبی  برنامه های  نمایشگاه،  این  کنار  .در  داشت  خواهد 
برتر،  آموزشگاه  برتر،  نگارخانه  برتر،  هنرمندان  از  تقدیر 
کارگاه های  آموزشی و رونمایی از کتاب و شب شعر انقالب 
نیز برنامه ریزی شد. هرچند هنرمندان استان در جشنواره 
و  کرده اند  شرکت  گذشته،  سال های  و  امسال  تجسمی 
از  یکی  اما  شده اند،  مقام   کسب  به  موفق  هم  مواردی  در 
برنامه های پیش روی ما، سوق دادن هنرمندان برای شرکت 
از  آتی است.  در تمامی بخش های جشنواره طی سال های 
آتی می توان  برای دوره های  اقدامات پیش بینی شده  دیگر 
به برگزاری دوره های آموزشی استانی جهت تقویت تولیدات 
موضوعی در بخش های مختلف هنرهای تجسمی، تالش 
برای تمرکززدایی از پایتخت و برگزاری جشنواره در استان های 
نمایشگاه  در  برگزیده  آثار  نهایت،  در  تا  کرد  اشاره  کشور 

»تجسم هنر« به نمایش درآیند.  

محسن روحی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان  

استان کرمان در هنرهای تجسمی 
پیشتاز است

کرمان

هنرمندان تجسم هنر در کرمان
سیدمجید هاشمی / حمیدرضا روحانی / فرزاد میرحسینی / فائزه پایور / مهری سپیدکار / مرضیه غالم شاه

منا صفی زاده / دنیا امام حسینی / هدی شهیدی / محمدصالح رزم حسینی / مهال میرزایی باغینی / زهرا تیموری

مدیر هنری
میثم ثمر رخی
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دو سال است که جشنواره هنرهای تجسمی فجر به صورت 
گذشته  سال  می شود.  برگزار  استان ها  در  نمایشگاهی 
برگزار  مفهومی  هنرهای  حوزه  در  هنر«  »تجسم  نمایشگاه 
شد و امسال، شاهد بسط و تسری آن به سایر شاخه های 
هنرهای تجسمی هستیم. سال گذشته 1۲ نفر از هنرمندان 
اما خوشبختانه امسال، شمار  کردند  در نمایشگاه شرکت 
هنرمندان به ۲7 نفر رسید و در مجموع، 57 اثر به نمایشگاه 

راه یافت. 
شامل 13  استانی  فجر  نمایشگاه  در  نمایش یافته  آثار 
اثر در حوزه مجسمه سازی،  اثر در زمینه خوشنویسی، سه 
سه اثر در زمینه گرافیک، سه اثر در حوزه نقاشی، چهار اثر در 
زمینه کاریکاتور، دو اثر در حوزه تذهیب و نگارگری، یک اثر در 
زمینه مجسمه و یک اثر مربوط به کاغذهای آهار مهره است. 
این تنوع حاکی از ظرفیت باالی هنرمندان استان کرمانشاه 

کیفی  لحاظ  به  آثار  این  است.  تجسمی  هنرهای  حوزه  در 
بسیار غنی و با ارزش اند. بی تردید، برگزاری جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در مقیاس استان ها باعث رونق هنر و دیده 
شدن ظرفیت های هنری استان ها در حوزه هنرهای تجسمی 
و  تداوم  باید  که  است  خوبی  بسیار  حرکت  این  می شود. 

گسترش پیدا کند. 
هنری  ظرفیت  از  کرمانشاه  استان  در  ما  خوشبختانه 
بسیار باالیی برخورداریم و بر اساس همین ظرفیت، قصد 
رشته  هر  استادان  از  امسال  فجر  جشنواره  در  داشتیم 
دعوت کنیم تا به صورت جداگانه و همزمان، نمایشگاهی 
استان  در  نگارخانه  کمبود  متاسفانه  اما  کنند،  برگزار  را 
کرمانشاه باعث شد که نتوانیم چنین اتفاقی را رقم بزنیم. 
این  رفع  برای  آینده تمهیدی جدی  امیدوارم در سال های 

مشکل اندیشیده شود.   

مرتضی باقری
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان کرمانشاه

با کمبود نگارخانه مواجهیم

کرمانشاه

هنرمندان تجسم هنر در کرمانشاه
عبداله جواری / محمد طاهر رفیعی / محمدعلی کلوندی / مرتضی ابراهیمی / رامین دارابی / اردشیر اکبرپور

سعید نجف زاده / جواد ایزدی / بهرام عسگری / فریبرز سلیمی / فریبرز فیروزی /عباس الفتی

مدیر کل استان
علی صفدری
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باعث  می تواند  استان ها  در  فجر  ملی  جشنواره  برگزاری 
ایجاد انگیزه و دانش افزایی هنرمندان و هنرجویان هنرهای 
تجسمی شود. استان کهگیلویه  و بویراحمد به لحاظ وسعت 
کوچکی است. در دهه شصت و هفتاد  و جمعیت استان 
این  در  تجسمی  هنرهای  هنرجویان  از  بسیاری  خورشیدی 
استان برای آموزش هنر به استان های همجوار و شهرهای 
همیشگی  تکاپوی  و  تالش  اما  می رفتند  اصفهان  و  شیراز 
شرایط  که  کشاند  سو  این  به  هم  را  مسئوالن  هنرمندان، 
بهتری را برایشان فراهم کنند. هنرستان های هنرهای زیبا از 
اوایل دهه هشتاد خورشیدی در استان ما تأسیس شدند و 
همین باعث شد که طی دو دهه گذشته، هنرهای تجسمی در 

استان کهگیلویه و بویر احمد رشد خوبی داشته باشد.
به  اما  است  کم  استان  هنرمندان  تعداد  اکنون  اگرچه 

استان  و  داریم  خوبی  شرایط  کیفی  رشد  و  آثار  تعداد  لحاظ 
زیادی  حرفهای  کاریکاتور  و  گرافیک  چون  رشته هایی  در  ما 
در  کاریکاتور  رشته  در  ما  هنرمندان  برخی  دارد.  گفتن  برای 

جشنواره های جهانی نیز شرکت می کنند.  
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در  برگزاری 
استان کهگیلویه و بویر احمد از یک سو باعث ارتقای دانش 
سوی  از  و  هنری  رشته های  هنرجویان  در  انگیزه  ایجاد  و 
دیگر موجب افزایش سطح سواد بصری مردم و هنرمندان 
 وقتی مردم اثر خوبی ببینند، سواد بصری شان 

ً
می شود. قطعا

هنرمندان  از  اثر   ۲5 استانی  فجر  نمایشگاه  در  می رود.  باال 
استان کهگیلویه  و بویراحمد در نگارخانه باران اداره کل ارشاد 
آثار در دانشگاه ها و  استان به نمایش آمد.  همچنین این 

هنرستان های هنرهای زیبای استان نیز ارائه خواهد شد.   

علی اصغر مرعشیان جو
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان کهگیلویه  و بویراحمد 

یک جمعیت کوچِک بزرگ!

کهگیلویه و بویراحمد

هنرمندان تجسم هنر در کهگیلویه و بویراحمد
داریوش حقایقی / کلثوم آفتاب / امید سالمی / فرشته آرام بن / صادق شیخ ممو / سید نجف مسعودی

احمد وجدان نژاد / مهدیس حسنعلی زاده / سید علی نقی کرامت / عبدالرسول شریفی / سید یوسف محمدی تبار
 سید حسن فتاحیان

مدیر کل استان
امین درخشان

صفحه 199









هنر استان گلستان از دیرباز برآمده از فرهنگی غنی بوده و 
گذاشته است. سیاست  اثر  بر هنر دیگر استان ها  همواره 
باعث  استان  در  فجر  تجسمی  هنرهای  نمایشگاه   برگزاری 
ایجاد همدلی و تمرکز بیشتر هنرمندان بومی شد و درپی آن 

شاهد ارتقای کیفیت سطح آثار هنری هم بودیم.
 برگزاری نمایشگاه »تجسم هنر« در استان ها همزمان 
تهران،  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  برگزاری  با 
استقبال ها را از این رویداد بیشتر کرده و فضایی برای بیشتر 
دیده شدن این رخداد در مقیاس استان ها فراهم ساخته 
و  ارتباط میان هنرمندان  که  این  از  بهتر  اتفاقی  است. چه 
از این جشنواره  مردم پررنگ تر شود. در کشور ما هرساله 
ما  برای  که  فجر  دهه  در  زیادی  افراد  و  می شود  استقبال 
اهمیتی ملی دارد، با هنر و فرهنگ ایرانی ارتباطی دوباره  برقرار 

می کنند. آن هم در شرایطی که می دانیم همواره مورد تهاجم 
فرهنگی کشورهای غربی هستیم و باید بتوانیم با زبان هنر 
و به کمک هنرمندان در مقابل این هجمه بایستیم، زیرا در 
غیر این صورت آسیب هایی جدی متوجه مخاطبان هنر در 

ایران خواهد شد.
یکی  استان ها  مقیاس  در  جشنواره  برگزاری  سیاست   
بر  دلیل،  همین  به  و  است  ممکن  تصمیم های  بهترین  از 
این باورم که »تجسم هنر« یکی از بهترین اتفاقات جشنواره 
است. پیش از این، جای این بخش، خالی بوده و حاال حضور 
می دهد.  را  خوبی  اتفاقات  نوید  استان ها  در  همه گیرش 
اتفاقاتی که می توانند هنر را در جای جای ایران فراگیرتر ساخته 
و رابطه بهتر و نزدیک تری میان مردم، هنرمندان و مسئولین 

برقرار کنند.  

هومن ارباب مجنی
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان گلستان

جشنواره ای به وسعت ایران

گلستان

هنرمندان تجسم هنر در گلستان
احمدرضا کریمی / شاپور اسالمی / محمد بازیار / پویامطلبی / خدیجه علیمردانی / کریم اهلل فزونی

هومن ارباب مجنی / ناصر اسمعیلی / فهیمه رستمی / صدیقه کاغذلو / نازی تربتی نژاد /زهره رحمانی

مدیر کل استان
محمد رعیت

صفحه ۲03









»تجسم هنر« به  عنوان بخش استانی پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ایران برگزار شد. این رویداد برای هنرمندان و 
مسئوالن استانی، دلنشین و فرصتی بود تا عالوه بر ارائه آثار 
هنری و تالش برای ایجاد ارتباط میان مردم و هنر، توانایی های 
سال  یک  طی  استان  هنر  که  بدانند  و  بسنجند  نیز  را  خود 

گذشته چه مسیری را طی کرده است.
استان گیالن سال گذشته نیز میزبان جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر بود و این بسیار خوب است که نگاه مدیریت 
با  باشد.  پایتخت  از  تمرکززدایی  بر  مبتنی  کشور  فرهنگی 
گسترش جشنواره در سراسر ایران، فضایی برای رشد و رصد 
هنرمندانی  از  بسیاری  می شود.  فراهم  جوان  استعدادهای 
حضور  فرصت  استان  هر  هنر«  »تجسم  نمایشگاه  در  که 
داشته اند، بخشی از جریان هنر روز ایران را به نام خود ثبت 
»تجسم  بخش  اساس،  این  بر  می کنند.  نمایندگی  و  کرده  
هنر« برای هنرمندان همه استان ها به  ویژه هنرمندان استان 

گیالن فرصت مغتنمی است تا با رویکردی متعهدانه رویداد 
هنرهای تجسمی فجر را در شأن نام ملی آن معنا کنند.

سیاست اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گیالن در برگزاری بخش »تجسم هنر« پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی 
نمایش  و  استان  متعهد  هنرمندان  از  حمایت  ایران، 
در  ویژه  به  تجسمی  هنرهای  زمینه  در  آنان  دستاوردهای 
رشته هایی همچون خوشنویسی، نگارگری و گرافیک است. 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  حرفه ای  و  دقیق  پیشبرد  برای 
»تجسم  نمایشگاه  برای  هنری  مدیر  یک  استان،  در  فجر 
انجمن  رئیس  سجودی«  »مهدی  که  شد  منصوب  هنر« 
خوشنویسان گیالن بود. ایشان با دقت و تالش بهترین آثار 
را برای ارائه در نمایشگاه انتخاب کرد و خوشبختانه با توجه 
نمایشگاه  باشکوه   برپایی  شاهد  تعهدشان،  و  تجربه  به 
»تجسم هنر« در استان گیالن بودیم. از هم اکنون به برگزاری 

شایسته تر این بخش در سال های آینده می اندیشیم.   

رضا ثقتی 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن

پیش به سوی جشنواره شانزدهم!

گیالن

هنرمندان تجسم هنر در گیالن
  رمضان کامران پی /  مسعود شکیبا /  صادق زلفا خشکدشتی / محسن کریم پور  / میرعماد غیوری / حسن بیدخام

محمد اللهیاری / اعظم حبی / اعظم آوخ کیسمی / لیال قانع رودبارکی / محمد اکبری فر / آمنه رهبر

مدیر هنری
مهدی سجودی ابدی پور

صفحه ۲07









استان لرستان یکی از استان های هنرمندپرور میهن عزیزمان 
را  متعهدی  و  شاخص  نامی،  هنرمندان  که  است  ایران 
به خصوص در زمینه هنرهای تاثیرگذار تجسمی دارد. اساتیدی 
مانند »جواد بختیاری« و دیگر استادانی که همگی در زمینه 
هنرهای تجسمی صاحب کسوت، درجه و رتبه هنری هستند.
ترکیبی  جنگ  یک  درگیر  گذشته  ایام  در  متأسفانه   
تمام عیار فرهنگی و هنری علیه مقدسات و اعتقادات فرهنگی 
ایران اسالمی بودیم. زبان هنر در مقابله با این جنگ، بسیار 
تأثیرگذار است. هنرمندان ما در عرصه هنرهای تجسمی به 
خوبی می توانند مجاهدانی در راستای نشر معارف و فرهنگ 
ناب اسالمی و دینی مان باشند که بحمداهلل در صحنه هم 
حضور داشتند و با خلق آثاری شایسته که در جشنواره های 
متعدد هنری هم امکان حضور یافت، در این مسیر فعالیت 
کردند. مانند جشنواره خوشنویسی، طراحی پوستر، گرافیک 
و... که خوشبختانه حضور هنرمندانمان در همه آنها بسیار 

چشم گیر بود.
ما در بهمن  ماه و مقارن با ایام مبارک دهه فجر در استان، 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر را برگزار کردیم که با برنامه ریزی 
دقیق و به صورت یک رویداد روزانه اتفاق افتاد و به واسطه آن 

توانستیم در خدمت هنرمندان ارجمند رشته های تجسمی 
با  متناسب  آثاری  خلق  به  هنرمندان  خوشبختانه  باشیم. 
دفاع مقدس فرهنگی و هنری پرداختند که در نوع خود قابل 

توجه بود.
مشکالتی در استان ما وجود دارد که البته معموال این 
مشکالت مختص به یک استان نیست و در سطح کشور، 
ارتقا دارند.  و  ترمیم  به  نیاز  زیرساخت ها و تجهیزات  منابع، 
البته مجتمع های بسیار خوبی در سال های گذشته با همت 
آنها  تجهیزات  و  وسایل  که  است  شده  ساخته  مسئولین 
نیز نیاز به توجه و ترمیم دارد و اعتبارات خوبی برای تعمیر و 
تجهیز این مجتمع ها در نظر گرفته شده است که به تدریج 
به این مجموعه ها تزریق خواهد شد و امیدواریم به زودی به 

بهره برداری و استفاده هنرجویان برسند.
هنری،  فرهنگی،  بزرگ  رویداد   10 آینده  ماه   10 برای  ما 
آنها  از  که یکی  گرفته ایم  را در نظر  اداری و عمرانی  رسانه ای، 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود. رویدادهای دیگری چون 
رویدادهایی در زمینه قرآن و عترت،  ریحانه و  راه سلیمانی، 
و  توجه  مورد  امیدواریم  که  شده اند  دیده  تدارک  و...  رسانه 

اقبال مخاطبان عزیزمان قرار گیرند.   

منصور احمدی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان 

فجر تمام نمی شود، رویدادهای هنری 
دیگری در راه  اند

لرستان

هنرمندان تجسم هنر در لرستان
سارا موسوی /  هستی ساکی /  امیر علی بیرانوند /  مرتضی یوسفیان / حسین حافظی فر / الینا موسوی

ع /  آریا کرمی خرم آبادی / راضیه نوری راده /  عسل نباتی  سپهر سنجی /  سبحان علوی شاد /  امیر علی زار

مدیر هنری
شمس اله هنامی

صفحه ۲11





جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان مازندران، امسال با 
ارسال 130 اثر از سوی هنرمندان رشته های تصویرسازی، حجم، 
خوشنویسی، طراحی گرافیک، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، 
نقاشی و نگارگری همراه شد. پس از داوری آثار، در نهایت، 63  
اثر منتخب از 1۲ هنرمند حوزه هنرهای تجسمی روی دیوار رفت. 
هنرمندان  فعالیت  گستره  و  ظرفیت  کاهش  به رغم 
از  همچنان  مازندران  استان  تجسمی،  هنرهای  زمینه  در 
ظرفیت و استعداد بسیار خوبی در این زمینه برخوردار است. 
»محمد  فقید،  استاد  از  کنم  یادی  دارد  جا  نمونه  به عنوان 
کشورهای حوزه خلیج فارس  که چند نمایشگاه در  نائیج« 
برگزار کرده است. آثار تذهیب این هنرمند بسیار مورد توجه 
بود و با رقم های باالیی به فروش می رسید. ایشان حدود ۲0 
سال پیش نمایشگاهی در کویت برگزار کردند که هیچ کدام از 
تابلوها برگشت نخورد و جملگی فروش رفت، با اتکا به چنین 
عرصه  در  مازندران  استان  که  گفت  می توان  ظرفیت هایی 

هنرهای تجسمی استعدادهای بسیاری دارد.

استان  یک  فقط  مازندران  که  است  آن  دیگر  نکته 
نیست، ما در اینجا بستر عظیمی برای فعالیت همه ایرانیان 
داریم. به عنوان مثال در تابستان حدود ۲۲ میلیون مسافر 
مسافر  از  حجم  این  وقتی  و  است  شده  مازندران  وارد 
زمینه  در  مالی  و  اقتصادی  تبادالت  می شود،  استان  وارد 
محصوالت، زمین و ... صورت می پذیرد که رقم آن بنابر اظهار 
تومان  میلیارد  هزار  چند  به  استانداری،  در  همکاران مان 
می رسد. حال، پرسش اساسی اینجاست که سهم هنرهای 
باالی  حجم  این  از  دیگر  هنرهای  مجموع  در  و  تجسمی 
حضور مسافران در تابستان چقدر بوده است؟ متأسفانه 
و  مراودات  حجم  این  از  درصد  یک  حتی  که  گفت  باید 
مازندران  هنر  و  فرهنگ  نصیب  نیز  اقتصادی  معامالت 
استان  به  که  مسافران  میلیونی  جمعیت  این  و  نمی شود 
آورده و برداشت فرهنگی به  گسیل می شوند، بدون هیچ 
به  و ما هیچ بسته پیشنهادی  بازمی گردند  شهرهای خود 

آنها ارائه نمی دهیم.  

حسین جوادی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

مازندران فقط یک استان نیست!

مازندران

هنرمندان تجسم هنر در مازندران
غالمرضا مفیدی / حسین بخشی / مهدی هاتفی / شهرام علیزاده  / سعید نقیبی / عقیل تشکری / محمد تقی اصغری 

محمد علی ولی زاده /مژگان پهلوان / مهرناز مشرفی / مریم خزایی  / الناز رستمی دیباور

مدیر هنری
کامران سیالخوری
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پانزدهمین  درحالی  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
فجر  فیلم  جشنواره  که  کرد  تجربه  را  خود  برگزاری  دوره 
جشنواره  گذاشت.  پشت سر  را  خود  دوره  چهل ویکمین 
جشنواره  برگزاری  هیاهوی  در  همواره  تجسمی  هنرهای 
هم  عرصه  این  در  که  می زند  فریاد  خود  سکوت  با  فیلم، 
چراغی روشن است؛ چراغی که در هر دوره نسبت دوره های 
قبل پرفروغ تر می شود و رخدادی که با اندوخته و تجربه ای 
ادامه  خود  مسیر  به  پیشین  دوره های  به  نسبت  تازه 
تکامل  برای  تالش  در  هم  هنوز  که  جشنواره ای  می دهد. 
و قرار دادن همه ایران زیر یک چتر است. جشنواره ای که 
می خواهد همه هنرمندان در سراسر ایران طی برگزاری اش 
آثاری هنری شان و این  فضایی پیدا کنند برای نشان دادن 
همه تالش برای داشتن عدالت فرهنگی و توسعه آن، اتفاق 

بزرگی است که باید آن را دید و پاس داشت. 
هر جشنواره ای می تواند با ارائه آمار و ارقامی به کار خود 

پایان داده و مدعی شود که کار خوبی انجام داده است اما 
این که بخواهی در هر دوره کامل تر و بهتر عمل کرده و جایی 
هم برای همه هنرمندان در سراسر ایران پهناور فراهم کنی، 

کار آسانی نیست و هر کسی از عهده اش برنمی آید.
جشنواره  پانزدهمین  که  می گویم  دلیل،  همین  به   
هنرهای تجسمی فجر از همه دوره ها بهتر بود، چون برای 
وقوع اتفاقات خوب تالش کرد و البته تاحد زیادی هم این 
استانی  هنرمندان  هم  و  استان ها  هم  زد.  رقم  را  اتفاقات 
که هرکدام،  را فراهم ساخت  این امکان  گرفت و  را درنظر 
هنر بومی خود را نمایش دهند، هم در دل های هنرمندان 
استانی این قوت قلب را ایجاد کرد که از حاال به فکر سال و 
سال های بعد باشند و هم مثل همیشه فضای رقابتی اش 
محک  را  خود  می خواستند  که  هنرمندانی  برای  داشت،  را 
اینجا چراغی روشن است  اتفاقات خوب یعنی  این  بزنند. 

که امیدواریم روزبه روز پرفروغ تر باشد.  

علی شعبانی
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان مرکزی  

اینجا چراغی روشن است...

مرکزی

هنرمندان تجسم هنر در مرکزی
مجید جـدیدی / سعید رضا مقصودی / اسماعیل سرلک / علی اسدی شریف آبادی / معصومه حمزه لو صفایی

سید اکبر بهاری /محمد عیسی آبادی / رضا امیری / زهرا مقصودی / زهرا قدیـری / سیف اله مجیدی / اسمـاعیل شکـری

مدیر کل استان
سینا دلشادی

صفحه ۲17



   
 

 

 



 

 

 

 

 



 



جشنواره  پانزدهمین  هنر«  »تجسم  بخش  در   که  آثاری 
هنرهای تجسمی فجر در استان هرمزگان به نمایش درآمد، 
بنابر درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تنها 
شامل بخش گرافیک بود و خوشبختانه این آثار چه به لحاظ 
آثار  از حیث محتوا دارای کیفیت مطلوبی بودند.  فرم و چه 
ارائه شده با تکنیک های مختلف و متفاوتی چون عکاسی در 
پوستر، تصویرسازی، عکاسی، فوتومونتاژ و تایپوگرافی خلق 

شده بودند.
آفتاب،  گرافیک  طراحان  مجمع  دبیر  به عنوان  بنده 
به واسطه تجارب و فعالیت های مستمری که طی چند سال 
اخیر با حضور اساتید استانی و کشوری در حوزه هنری استان 
داشتم، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان پیشنهاد 

دادم که در بخش »تجسم هنر« پانزدهمین جشنواره هنرهای 
استقبال  با  خوشبختانه  که  کنیم  شرکت  فجر  تجسمی 
طراحان  مجمع  اعضای  بر  عالوه  ما  شد.  همراه  مسئولین 
گرافیک آفتاب که 13 نفر هستند، از سه نفر از استادان نیز 
دعوت کردیم تا در این رویداد، همراهی مان کنند. مجموعا 5۲ 
اثر هنری برای شرکت در بخش »تجسم هنر« ارسال شد که 
در نهایت با توجه به محدودیت در چاپ، 45 اثر را برای حضور 

در نمایشگاه انتخاب کردیم. 
نکته واضح و قابل توجه، این است که برگزاری جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر در سطح استان ها اقدامی مفید و مؤثر 
در راستای توسعه هنرهای تجسمی در کشور محسوب شده 

و موجب پیشرفت هنر و هنرمندان استانی می شود.  

صادق گرجی زاده
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان هرمزگان 

پیشرفت هنر استانی از مسیر
»تجسم هنر«

هرمزگان

هنرمندان تجسم هنر در هرمزگان

مدیر کل استان
اسماعیل جهانگیری

فاطمه حسینی / مرضیه رنجبر / علی پیشدار / محمد امین احترامی /  مطهره پالسی زاده / مهران پندار 
 محمود  تنیده / رضا ساالری / مهرشاد حاجبی / مجید ایمانی نیا / حدیث ارژنگ / یونس نورالدینی
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با  حرکت  استانی  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  برگزاری 
حضور  امکان  که  هنرمندان  از  بسیاری  زیرا  است،  ارزشی 
در بخش رقابتی این رویداد ملی که با مرکزیت تهران برگزار 
شرکت  آن  در  طریق  این  از  می توانند  نیافته اند،  را  می شود 
آثار حاضر در جشنواره هنرهای تجسمی فجر  کنند. سطح 
استان همدان به لحاظ کیفیت باالست و غالب هنرمندان 
جزو  و  دانشگاهی  طیف های  از  جشنواره،  در  شرکت کننده 
اساتید دانشگاه هنر همدان هستند. طبیعتا قشر فرهنگی و 
دانشگاهی انتظار دیدن آثار سطح باال در جشنواره را دارد و ما 
در همین راستا آثار با کیفیتی را انتخاب کردیم؛ زیرا برای سلیقه 

مخاطبانمان اهمیت قائل بودیم.
هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  هنر«  »تجسم  بخش   
تجسمی فجر در استان همدان، پذیرای 30 اثر  از 1۲ هنرمند 
هنری  مجتمع  در  آثارشان  که  بود  پیشکسوت  و  شاخص 
دلیل  به  درآمد.   نمایش  به  همدان  شهر  آوینی  شهید 

از  بصری  لحاظ  به  نمایشگاه  فضای  می خواستیم  اینکه 
هارمونی مناسبی برخوردار باشد، آثاری در رشته های نقاشی، 
تصویرسازی، نقاشی خط، طراحی و یک اثر هم در حوزه طراحی 

گرافیک انتخاب کردیم. 
آمدن جشنواره هنرهای تجسمی  نخستیم امتیازی که 
رویداد  یک  در  مشارکت  امکان  دارد،  استان ها  به  فجر 
برای  امکانی  چنین  و  نبود  این گونه  پیش تر  است.  ملی 
هنرمندان استان ها فراهم نمی شد که بتوانند در رویدادی با 
مختصات فجر حضور داشته باشند. شرایط به گونه ای بود که 
شهرستان ها با همه ظرفیت هایشان  نادیده گرفته می شدند 
جشنواره  در  می توانند  هنرمندان  حاال  خوشبختانه  اما 
در  آثارشان  و  درنظرگرفته  برایشان  بودجه ای  کنند،  شرکت 
کتاب جشنواره چاپ  شود. بی شک، این امر باعث تشویق 
و انگیزهبخشی مضاعف به آنها شده و از انزوای هنرمندان 

شهرستانی جلوگیری می کند.  

فرزانه سروندی 
مدیر هنری بخش »تجسم هنر« استان همدان

جشنواره ای علیه انزوا

همدان

هنرمندان تجسم هنر در همدان
غالمرضا شاملو / بشیر پوروقار / سعید دولتی / لیال سروندی / شهرزاد بیاتی / پرنیان خاکی  / فرزانه سروندی

رضا رشیدپور / علی غیبی / کریم زارعی / مهدی پرستار شهری / نفیسه اثنی عشری

مدیر کل استان
مسعود  ویژه
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جشنواره  پانزدهمین  هنر«  »تجسم  بخش  در  که  آثاری 
از  درآمد،  نمایش  به  یزد  استان  در  فجر  تجسمی  هنرهای 
کیفیتی بسیار باال برخوردار و از میان آثار هنرمندان باتجربه 
و استادان دانشگاه انتخاب شده بود. هدف ما این بود که 
آثار استادان در کنار دانشجویان، پیوند مناسبی  با انتخاب 

میان هنرجویان و استادان ایجاد کنیم. 
آثار  موارد،  از  بسیاری  در  که  شاهدیم  هم اکنون 
در  که  آثاری  از  کیفی  لحاظ  به  شهرستانی  هنرمندان 
نمایشگاه اصلی هنرهای تجسمی فجر به نمایش درمی آید 
باالتر است، اما حق هنرمندان شهرستانی آن گونه که باید 
ادا نشده و شاهد حمایتی درخور شأن آنها نیستیم.  یکی از 
کارهایی که الزم است مسئوالن جشنواره برای هنرمندان 
شهرستانی انجام دهند، این است که آنها را برای دریافت 
معرفی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  هنری  نشان 

کنند.

برگزاری جشنواره در شهرستان ها خوب است اما کافی 
و  است  زیاد  بسیار  شهرستانی  هنرمندان  تعداد  نیست؛ 
این که دبیرخانه جشنواره از ما می خواهد شمار مشخصی از 
هنرمندان را معرفی کنیم، دست و پای مان را می بندد. الزم 
تا  شود  برداشته  محدودیت  این  بعدی  دوره های  در  است 

بتوانیم هنرمندان بیشتری را معرفی کنیم.
زیادی  هنرمندان  و  باالست   استان ها  هنری  ظرفیت 
در رشته های مختلف فعالیت می کنند. جشنواره هنرهای 
انتخاب  را  هنرمند  دو  یکی  دوره  هر  در  باید  فجر  تجسمی 
که  می شود  باعث  همین  بدهد،  هنری  نشان  آنها  به  و 
این که  ضمن  بیفتد.  استان ها  هنر  در  جدیدی  اتفاقات 
« همانند بخش اصلی جشنواره باید به شکل  »تجسم هنر
متولیان  اختیار  در  واحدی  بودجه  و  شود  برگزار  رقابتی 
مختلف  سطوح  در  را  جشنواره  بتوانند  تا  گیرد  قرار  هنری 

برگزار کنند.  

محمد مهدی راضی
مدیر هنری »تجسم هنر« استان یزد 

رقابت را به »تجسم هنر« بیاوریم

یزد

هنرمندان تجسم هنر در یزد
سید سبحان سجادیه / علیرضا دانافر / محسن احمدی چرخابی / محمد مهدی راضی / صبا فاضل دهکردی / زینب قانعی بافقی 

امید کردی / امیرحسین انواری / طیبه مالجعفری / محمدحسین جعفری نعیمی / فاطمه صادقی دهشیری / محمود رهبران

مدیر کل استان
احسان عابدی
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ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محمود ساالری
مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره  عبدالرضا سهرابی 

اعضای شورای سیاستگذاری منیژه آرمین، زنده یاد عبدالرحیم سیاهکارزاده، پریسا شادقزوینی، سید مسعود شجاعی طباطبایی، مینا 
صدری، کاظم طالیی، نادر قشقایی، یداله کابلی، سیدعباس میرهاشمی، سیدمحمدرضا میری، مسعود نجابتی

دبیرکل سیدعباس میرهاشمی
دبیر بخش تجسم هنر سیدمصطفی زراوندیان
دبیر بخش ویژه / قله ها سیدمحمدرضا میری

مدیر برگزاری و فضای مجازی  سیدحسین محمدپور 
مدیر هنری شاپور حاتمی

مدیر ارتباطات و رسانه  محمد خاجی 
مدیر امور مالی  جعفر واحدی

مدیر حراست معاونت امور هنری مهدی سهل آبادی

کارشناسان دبیرخانه هنری  زهرا صالحی، باران حمیدی، هانیه خانی
مسئول امور پشتیبانی و کارپردازی  حامد شفیع پور

مسئول امور اداری و تشریفات مریم صفری
کارشناسان امور مالی  آناهیتا آرمودیان مقدم، رسول پورعظیمی، احسان رشگی، معصومه طوبایی

مسئول امور هماهنگی دبیرخانه جشنواره  علیرضا اسمعیلی
مسئول امور هماهنگی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر  وریشه معاذیان

امور هماهنگی معاونت امور هنری  محمدرضا محمدزاده، علی رزم خواه، محسن هاشمی، سیدمحمدرضا تقوی
امور هماهنگی اداره کل هنرهای تجسمی محمد سلحشور خلیل آباد

ستاد خبری  زینب مرتضایی  فرد، فاطمه شهدوست، آزاده فضلی، لیال ضامنی، عاطفه نوذری، با تشکر از  مریم درویش

ناظر تیم مستندسازی و عکاسی معین باقری
فیلمبردار حمیدرضا پارسا، مجید ذکری

تدوینگر امیرحسین خوشخوان
موشن گرافیک  مهدی سیفیان

عکاسان رویداد پانته آ نیکزاد،سارا عبدالهی 
: نیوشا جلوه، سعید اصفهانی عکاس آثار  فریدون قیصری پور   همکار

برنامه نویس سایت و پشتیبانی فنی  وحید علینقی زاده
کارشناس امور نرم افزاری علی آفریده

مسئول خدمات نمایشگاهی  عیسی کاظمی
خدمات نمایشگاهی  یوسف ملکمحمدی، بهمن عسگری واال

مسئول امور پشتیبانی نمایشگاه  وحید واحدی



مراقبان آثار نمایشگاه محسن عاشق، مجتبی فتحعلی زاده، سپیده رمضان بیک، زهرا علی یوسفی صالح آباد، سمانه حبیبی توتکانی، 
زهرا سلیمی باال بیگ لو

همکاران حراست نمایشگاه محسن رضایی، علی بستانچی

کیوریتور بخش آینه در آینه ۲  مجتبی کوچکی

اجرای گرافیک محیطی نمایشگاه مهدی نظری، میالد نظری )آندیا گرافیک(
ساخت تندیس طوبای زرین داور  برقی نمینی

ساخت نشان مفاخر محمد مروستی
مترجم مجتبی احمدخان

مسئول عضویت و بیمه هنرمندان موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر خدیجه رجبی
پشتیبانی و خدمات دبیرخانه  مریم تقیان، احمد بهرمند

حراست دبیرخانه حسن حبیبی، ابراهیم سلیمانی

هفته نامه های جشنواره 
سردبیر علیرضا کیوانی نژاد

تحریریه سارا صادقی، مریم حضرتی، رعنا حسینی، مریم پرورش، محمد سلطانی، رضا تقوی، حسین مرادی
سایر همکاران بهار خرسند، ضیا گاتاتبری، سمیه ارزانی

با سپاس از
رییس فرهنگستان هنر بهمن نامور مطلق

سرپرست موسسه فرهنگی و هنری صبا بهنام زنگی
رییس موزه هنرهای معاصر تهران عبادرضا اسالمی کوالیی

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سیدمسعود شجاعی طباطبایی
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امورهنری  سیدامین مؤیدی اصفهانی

مشاور اجرایی معاونت امور هنری محسن شریفی
مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری مسعود اله یاری

معاون هماهنگی اداره کل هنرهای تجسمی کتایون عضدی
معاون اجرایی موزه هنرهای معاصر تهران بابک نظری

مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران حسن نوفرستی
همکاران موسسه فرهنگی و هنری صبا  محمود طوفان، سمیه مشفق، اعظم السادات محمدباغبان، پونه میرشمسی، فرزاد زادمحسن، 

، حسن چراغعلی خانی ، محرم صالحی مهر ، محمد محمد زمانی، شهرام خاكپور مجید مسلمی نیا، صابر سلیمانی، سعید حمزه پور

مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها
) مدیران هنری استان ها)بخش تجسم هنر

همکاران اداره کل هنرهای تجسمی 
همکاران موسسه فرهنگی و هنری صبا 

همکاران موزه هنرهای معاصر تهران
انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس

و با سپاس از همه هنرمندان و عزیزانی که ما را در برگزاری این جشنواره یاری نمودند.






