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اوست تصویرگر

و  با حیات  و تجسم همواره  تخیل  امروز  تا  آغاز  از 
زیست انسان عجین بوده است. این پیوستگی انسان 
و خیال گاهی محیط زیست زمینی بشر را تغییر داده 
چراکه حاصل تخیل او به تجسم رسیده است. گاهی 
تولید حاصل از تجسم او برای سهولت در حل مسائل 
در  طبیعت،  بر  غلبه  برای  زمانی  و  بوده  روزمره اش 
نقاطی از کره خاکی نیز برای تزئین مراسم و آیین های 
مختلف قومی قبیله ای صرف شده است و گاهی نیز 
اندیشه ای  اندازه  در  و  نیافته  فرصت ظهور  او  تخیل 

تجسم نیافته باقی مانده است. 
شدن  پیشرفته  موازارت  به  و  زمان  مرور  به  اما 
فعالیت های بشر و با شکل گیری تمدن های مختلف، 
و  توجه شد  بیشتر  انسان  تخیل  جلوه های ظهور  به 
همین توجه در فضای زیست بشر در ابعاد گسترده تری 
تجسم یافت. تجسم یافتن اندیشه انسان اندیشمند 
انسان  و  یافت  ویژه ای  میان عامه جامعه جایگاه  در 
اندیشمند را در مرتبه ای واالتر از انسان عادی قرار داد. 
این منزلت از جانب عوام هم پذیرفته بود، چون حاصل 
چیزهایی  رسیدن  تجسم  به  اندیشمند  انسان  تخیل 
بود که پیش از آن سابقه نداشت. لذت هست شدن 
تخیل فرد اندیشمند و خلق کننده را دارای جایگاهی 
تجسم  به  که  بود  ویژه  چنان  جایگاه  این  کرد.  ویژه 

رساندن تخیل را هنر نامیدند و خالق آن را هنرمند، 
هنر همه چیز را ممکن می کرد چون حلقه واسط بین 
خیال بود و هستی. کافی بود اندیشه ای باشد برگرفته از 
فضای عینی یا فضای ذهنی، مسیر خلق شدن هموار 
بود چون هنر ظاهر شده بود و باید به تجسم می رسید. 
در این میان ماده نقش مهمی داشت چون تعیین کننده 
چگونگی تجسم هنر بود. از کنار هم قرار گرفتن مواد 
تجسمی به وجود می آمد که پیش از آن برای هنرمند 
قابل توصیف نبود و اکنون با تجسم هنر برای دیگران 

قابل درک و ترجمه است.
 هنر و هنرمند از دیرباز تاکنون ستایش شده اند چون 
هنرمند اندیشه غیرقابل رویت را به تصویری قابل فهم 
این  نشانه های  و  است  جاودانه  هنر  می کند.  تبدیل 
جاودانگی ماندگاری آثار هنری و شأن خالق اثر است. 
به قول سعدی شیرین سخن »غیر از هنر که تاج سر 

آفرینش است / بنیاد هیچ منزلتی جاودانه نیست«. 
 در هر حکومت یا نظام اجتماعی از گذشته تا امروز 
یکی از مهم ترین شاخص  توجه به هنر و هنرمند بوده 
است، چرا که هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و 
هنر در نفس خود دولت است. امید که بخش تجسم 
هنر در سال های آینده نویدبخش تجلی هویت هنر 

ایران زمین باشد

 محمدجواد زارع مهذبیه 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان فارس  
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پویایی و رشد هنر در جامعه

تکمله
چهل وچهار سال اقتدار و افتخار خود نمادی از هنر و فرهنگ 
ناب و تبلور هنر انقالب اسالمی است. در ایام الله دهه مبارک 
فجر و در پانزدهمین ایستگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
کشور سعادت رفیق راه گشت تا خدمتگزار کوچکی در این مسیر 
آیینه   خود  که  فجر  تجسمی  هنرهای  باشیم.  پویا  و  باطراوت 
حضور  با  وقتی  معناست،  و  هنری  ذوق  تلفیق  از  تمام نمایی 
متعهدانه هنرمندان این مرز و بوم همراه می شود، می توان آن را 
مدرسه تمام عیار هنر انقالب دانست. در آستانه ورود به گام دوم 
انقالب اسالمی ایران، شاید عرصه هنر بیشترین تاثیر و اثربخشی 
را بر تحقق اهداف واالی این جوشش هنری داشته باشد و با 
پویایی روزافزون خود مسیر پیشرفت و تکامل این هنر ناب را 
روان تر کند. امید است با برگزاری پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر، بار دیگر شاهد بروز و ظهور استعدادهای تعالی 
بخش هنری و شادابی جامعه هنری باشیم. این جشنواره فرصت 
مغتنمی در جهت تحقق اهداف انقالب اسالمی برای پویایی و 
رشد هنر در جامعه به شمار می آید و از اینکه عضو کوچکی در 
این مسیر هستیم خداوند منان را شاکر و سپاسگزاریم. این رویداد  
فرصت مناسبی برای معرفی هنرمندان ایرانی و بروز آن در عرصه 
تجسم هنر است که به واسطه حضور جوانان و پیشکسوتان دوش 
به دوش یکدیگر می تواند درخشش دوچندانی داشته باشد . بر 
خود الزم می دانم از تمامی هنرمندان و دست اندرکاران جشنواره 
پانزدهم هنرهای تجسمی فجر تشکر کرده و از پیشگاه حق تعالی 
واقعی  سرمایه های  بحق  که  را  عزیزان  این  روزافزون  توفیق 

ایران زمین هستند، خواستارم. همه ایران برای تعالی هنر ایرانی

 امیر اکبرپور  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان خراسان جنوبی

این  مطالب  انتشار  از  پیش  باید 
منتشر  را  خط  چند  این  شماره 
ناکرده  خدای  تا  می کردیم 
سوءبرداشت یا سوءتفاهم نشود. اما 
نشد. حاال این جا و در این فضای 
توضیح  و  می نویسیم  کوچک 
می دهیم که به دلیل کم بودن فضای 
شماره  این  در  مطالب  تحریر 
هنری  مدیران  تمام  از  نتوانسته ایم 
استان ها یادداشتی دریافت کنیم. به 
خبرنگار  همکاران  از  دلیل  همین 
صورت  به  کردیم  خواهش 
»تصادفی« با برخی عزیزان تماس 
بخش  درباره  را  نظرشان  و  بگیرند 
»تجسم هنر« در قالبی یادداشت گونه 
جویا شوند. بنابراین امیدواریم این 
نقیصه را بر ما ببخشید و مطالب این 
قبلی،  شماره های  مانند  را  شماره 

بخوانید و ما را راهنمایی کنید.
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ایران فقط تهران نیست

از  دوره  پانزدهمین  به  هنر«  »تجسم  بخش  افزودن 
هنر  از  حمایت  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
محسوب  بوم  و  مرز  این  از  برخاسته  ارزش های  و 
قالب  در  ارزش ها  ترویج  با  جز  مهم  این  می شود. 
هنر ممکن نیست. لذا افزودن این بخش با بهره مندی 
در  تجسمی  حوزه  هنرمندان  تمام  توانمندی های  از 
رقم  را  بی نظیری  رخداد  شهرستان ها،  و  استان ها 
زد و بدون شک این فرآیند برای استمرار و بالندگی 
کشور  این  هنر  و  فرهنگ  همچنین  و  جشنواره  این 
هنری  استعدادهای  بروز  و  ظهور  است.  ضروری 
هنرهای  جشنواره  در  جوانان  به خصوص  پنهان 
تجسمی فجر حاکی از تاثیر بخش تجسم هنر در این 
جشنواره است. تجسم هنر فرصتی است برای دیده 
شدن در جشنواره ای که در پانزدهمین سال برگزاری 
اتفاق  این  است.  بزرگ  بس  رویدادی  و  هستیم  آن 
موجب جریان سازی فراگیر و مضاعف هنر در مقیاس 
ملی و در جشنواره ای همچون هنرهای تجسمی فجر 
می شود. از سوی دیگر برگزاری این بخش، فرصتی 
برای عالقه مندان هنر است که بتوانند فضای جدیدی 

را تجربه کنند. 
 از طرف دیگر رویکرد هنر خالق، وحدت بخش و 
امیدآفرین در قالب هنر متعالی برای مردم در جشنواره 
بر  عالوه  هنر  تجسم  داشت.  باشکوه  نمودی  فجر 
پاسخ به جامعه هنری فرصتی مناسب و مغتنم برای 

نیازهای هنرمندان معاصر در این رویداد را نیز فراهم 
بهتر  ایجاد فضایی  و  به دیده شدن  نیاز  کرده است: 
برای فعالیت.  به نظرم بخش تجسم هنر در پانزدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر گامی بزرگ در پیشبرد 
سیاست عدالت فرهنگی است و موجب ارتقای سطح 
کیفی این جشنواره به خصوص در استان ها شد. اضافه 
شدن این بخش، موفقیت آمیز و فراتر از انتظارات بوده، 
چون عالوه  بر هنرمندان، بازدیدکنندگان زیادی را به 

سمت خود کشیده است.
معتقدم تولد بخش تجسم هنر، نیازی ذاتی در دل 
این جشنواره و تحوالت هنر معاصر است و به نوعی 
تجلی آثار هنرمندان حوزه تجسمی به شمار می رود که 

باعث رویش نسل جدیدی از هنرمندان شده است.
 درهرصورت بخش تجسم هنر در استان ها به دنبال 
است.  تجسمی  هنرهای  حوزه  در  جدید  ساختاری 
و  مردم  به  متعلق  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
هنرمندان سراسر کشور است و با شعار »ایران فقط 
تهران نیست« جایگاه خود را تثبیت کرده و با حضور 
رویداد  این  است.  شده  مواجه  مخاطبان  حداکثری 
هنری در استان کرمانشاه با استقبال چشمگیری مواجه 
شد و حضور استادان برتر در نمایشگاه تجسم هنر در 
برگزاری  شاهد  است  امید  بود.  بی سابقه  خود  نوع 
از  حمایت  به منظور  با کیفیت تر  و  بیشتر  برنامه های 

هنرمندان هنرهای تجسمی کشور باشیم

 مرتضی باقری  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان استان کرمانشاه 

یادداشت
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محصول خردورزی انسان

جسمیت  معنای  به  تحت اللفظی  به صورت  تجسم 
می تواند  که  را  ذهنی  ایده ای  یعنی  است؛  بخشیدن 
برخاسته از تخیل پدیدار یا پدیده ای در جهان عینی 
باشد، نخست در ذهن تصور می کنیم و به آن جسمیت 
متجسم شده  ایده  آن  درنهایت  و  می بخشیم  ذهنی 
ذهنی را در جهان مادی صورت بخشی یا پیکره بندی 
می کنیم؛ به گونه ای که این صورت مادی محسوس و 
ملموس باشد. تجسم هنری همواره می تواند در بازی 
بین قوای فاهمه و خیال آن گونه که کانت در تعریف 
هنر ارائه می دهد متحقق شود یا به گونه ای شهودی و 
بی میانجی، مکاشفه شده و در پیکربندی یا »گشتالت« 

آنچه مد نظر هگل هست تحقق یابد. 
آنچه در تجسم مطمح نظر است، امکان آن بدون 
مهم ترین  و  بزرگ ترین  خیال،  نیست.  میسر  خیال 
کارکرد خود را در دنیای هنر ایفا می کند و این خیال 
ذهنی  جهان های  در  که  را  آنچه  می تواند  که  است 
است،  آماده  حاضر  و  سیال  به صورت  هنرمند 
کند.  مهیا  را  ذهنی  تجسم  امکان  و  صورت بخشی 
وود بر 

ْ
چنان که متفکرانی چون ِبندتو کروچه و کالینگ

این دیدگاه استوار هستند که به محض تحقق تجسم 
ایده ای پیکره بندی شده در ذهن که دارای کلیت بوده و 

از حدود و ثغور و احتوا برخوردار است، خلق هنری 
تحقق  یافته است و دیگر نیازی به آوردن آن گشتالت در 
جهان محسوسات و موردی ملموس نیست. البته نباید 
این نکته را نیز نادیده گرفت که هر آنچه تحت عنوان 
هنر به معنای Art امروزی است در عین این که از شهود 
بهره می گیرد، محصولی است از خردورزی انسان و از 
این رو اثر هنری محصولی است از شهود بی میانجی 
و خردورزی فکرشده. این دیالکتیک درونی در ذات 
نیست،  بیان  هنری  تجسم  است.  مستتر  هنری  اثر 
مکاشفه است که می تواند فراتر از بیانگری پیش رود 
و موقعیتی تجریدی متفاوت از تقلیدها و توصیف های 
صرف رخدادها باشد. از سوی دیگر تجسم همچون 
خیال، فصل مشترکی است میان مؤلف و مخاطب و 
دریافت جدا از خیال و تجسم نیست. حکمای عرفانی 
بر این باورند که این خیال است که باب شناخت از 
حقیقت را مهیا می سازد و متفکران غربی نیز  بر این 
باور به طور مستقیم یا ضمنی اذعان دارند. صرف روی 
آوردن به صورت و فارغ شدن از معنا یا محتوا حتی در 
 محال؛ 

ً
فرمالیستی ترین اثر صرف امری است تقریبا

چون فراشد تجسم هنری طی روندی صورت می گیرد 
و تجسم هنری با شدن سروکار دارد نه با بودن.

 حمید بهجت 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان استان آذربایجان غربی

یادداشت
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بهره مندی از برترین استادان 
خوشنویس 

به خصوص  کشور  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  برگزاری 
چهاردهمین و پانزدهمین دوره آن فرصتی را همه هنرمندان کشور 
فراهم کرده است تا بتوانند آثار خود را در معرض نمایش عموم قرار 

دهند و فضای فرح بخش و معنوی برای جامعه ایجاد کنند.
 نگین ایران زمین، مازندران سرسبز و الله خیز، سرزمین مردان و 
زنان علوی با سابقه کهن فرهنگی آینی و هنری در این جشنواره با 
فرزندان هنرمند خود در بخش تجسم هنر با 63 اثر در نمایشگاه 
شرکت کرد که بخشی از توانمندی های هنرمندان جوان و جویای 
نام و همچنین پیشکسوتان صاحب قلم و موی سپید کرده در آسیاب 
هنر است. امید می رود در سال های پیش رو بتوانیم با همت بیشتر 
مسئوالن امر و نگاه عالمانه تر به این رویداد ارزشمند و تاثیرگذار، 
و  فاخر  آثار  با  نمایشگاهی  و  هنرمندان  گسترده تر  شرکت  شاهد 

با عظمت تر در استان مازندران و سراسر کشور باشیم.
نظر به رشته های اعالم شده از سوی دبیرخانه جشنواره، سعی شد 
از همه ظرفیت های موجود این بخِش هنر در استان، با عنایت به 
وضعیت اجتماعی، بهره مند شویم تا روحیه همکاری و شور و نشاط 

را در بین همه، به خصوص جوانان عالقه مند ایجاد کنیم.
در بخش نقاشی آثار دو هنرمند جوان و یک هنرمند با تجربه 
فرهنگی بازنشسته و استاد دانشگاه همراه 14 اثر در قالب سبک های 
مدرن و کالسیک به نمایشگاه راه یافت که مورد توجه بازدیدکنندگان 

 کامران سیالخوری 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان مازندران

یادداشت

پیچیده  روندی  هنری  تجسم 
ناخودآگاه  است که در آن خیال، 
و  عاطفه  ذهنی،  خودآگاه  ذهنی، 
خاطره به همراه جهان بینی و بستر یا 
زمینه  ارجاعی و غیره نقش آفرینی 
لحظه ای  در  اگر  حتی  می کنند. 
محقق  تجسم  این  نیز  شهودی 
این  از  هریک  آن  ورای  در  شود، 
شخصیت ها که شخصیت کلی یا 
سیرت هنرمند را می سازند، ایفای 
نقش می کنند. تجسم چون با خیال 
و خردورزی قرین است، اثر هنری 
یعنی  مبهم می کند.  و  رمزآلود  را 
کاری  مهم تر،  است  امری  هنر 
می کند کلی تر و زبانی دارد مبهم. 
این ابهام در ذات اثر هنری، برگرفته 
برای  که  است  تجسم  همین  از 
اثر  در  پراکنده  معناهای  شناخت 
و  تحلیل  و  واکاوی  به  نیازمندی 
در  آنچه  ناگزیر می کند.  را  تأویل 
هنری  تجسم  محسوس  صورت 
مکنون  و  مستتر  حقیقتی  است، 
به  حقیقت  این  کشف  اما  است. 
دریافت های پراکنده  حقایق منجر 
و  صدق  هنری  تجسم  می شود. 
کذب مناسبتی ندارد. چون گونه ای 
که  داراست  را  خود  خاص  زبان 
تجسم هنری ابداع کننده این زبان 
است،  ارتباط  زبان  چون  است. 
پس تجسم هنری نیز گونه ای ویژه 
را  ارتباط  عنصر  و  است  زبان  از 
پس  دارد.  همراه  خود  با  ناگزیر 
تجسم هنری التفات است به غیر و 
نه  غیر،  به  التفات  بدون  تجسم 

تجسم است و نه تجسم هنری
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یادداشت

مشکالت  و  بومی  فرهنگ  به  نگاه  گرفت.  قرار 
اجتماعی و طبیعت موضوعاتی بود که هنرمندان 

این بخش با آثار خود به  آنها اشاره کردند.
در بخش تصویرسازی که سابقه ای بس کهن 
و عمیق و درآمیخته با جان و روح مردم هنرمند 
ایران زمین داشته و دارد و بخشی از تاریخ تمدن این 
کشور با عظمت را به جهانیان شناسانده است، 18 
اثر تامل برانگیز از سه هنرمند بانو و تحصیلکرده 
قصص  تصویرسازی  قالب  در  دانشگاه  استاد  و 
عامیانه و فرهنگ و پوشش فولکلوریک و نگاهی 
نو به تصویرگری در بخش ایده و تکنیک به نمایش 

درآمد که تحسین بازدیدکنندگان را برانگیخت.
همچنین در بخش گرافیک که سابقه کمتری از 
دیگر هنرها در کشور دارد اما بنا به رشد فرهنگ 
اجتماعی در بعد از انقالب و نیاز جامعه به این هنر 
این رشته  به  بسیار زیادی  کاربردی، عالقه مندان 
آثار  شاهد  آوردند،  روی  آن  متنوع  شاخه های  و 
هنرمند با تجربه و استاد دانشگاه در زمینه تایپوگرافی 
بودیم که با بهره گیری از تجربه طوالنی اش در هنر 
خوشنویسی شش اثر ارزشمند خود با مضامین 

مذهبی را در معرض رویت همگان قرار داد.
هنر خوشنویسی بعد از انقالب در مازندران به 
همت چند استاد پیشکسوت و دوستدار این هنر در 
قالب انجمن های کوچک خوشنویسی رواج پیدا 
کرد و در زمانی کوتاه بسیاری از عالقه مندان به این 
هنر به آن پیوستند و در حال حاضر شاید به جرئت 
است  استان هایی  از  یکی  مازندران  گفت  بتوان 
که از برترین استادان خوشنویس کشور بهره مند 
هنرمند  دو  از  نمایشگاه  بخِش  این  در  است. 
باتجربه و فرهنگی و مدرس دانشگاه، 10 اثر زیبا 
با مضامین مذهبی و عارفانه در زمینه خط نستعلیق 
به نمایشگاه راه یافت. هنر عکاسی با قابلیت های 
زیادی که دارد همیشه می تواند در جلب مخاطب 
تاثیرگذار باشد. مازندران با طبیعت زیبا و بی نظیر 

خود بهشت عکاسان طبیعت گراست. اقلیم های 
متفاوت مازندران از دشت و صحرا، کوه و جنگل 
و  خونگرم  مردم  و  زیبا  رودخانه های  و  دریا  و 
همه  و  همه  دستی،  صنایع  و  ابنیه  و  مهمان نواز 
عالوه  بر جذب گردشگر، عکاسی را گویی برای 
همگان الزام آور کرده است. در این نیز دو هنرمند، 
یکی پیشکسوت عکاسی با بیش از 30 سال سابقه 
دانشگاه  مدرس  و  بازنشسته  فرهنگی  تجربه،  و 
رشته  فارغ التحصیل  پرتالش،  و  دیگری جوان  و 
گرافیک و مدرس عکاسی و با بیش از ده ها جوایز 
کشوری و جهانی، آثار خود را در قالب 9 اثر به 
نمایش گذاشتند. موضوعات به نمایش درآمده در 
بخش عکاسی طبیعت مازندران و پرتره اقوام با نگاه 
ژورنالیستی بود. اما در بخش طنز و کاریکاتور، 
که  یافت  اختصاص  هنرمندی  آثار  به  نمایشگاه 
گرافیست و کاریکاتوریست بود، آن هم در قالب 
و  استانی  برنده چندین جایزه   نامبرده  اثر.  شش 
کشوری است و صاحب چندین کتاب چاپی در 
این زمینه. شیوه اجرا و سبک کاری این هنرمند 

روان و ساده با مضامین اجتماعی است.
در خاتمه به عنوان یکی از اعضای بزرگ هنری 
کشور و استان متمنی است به قول شاعر گرانقدر 
»چشم ها را باید شست« تا نگاه زیبا تری به هنر به 
ویژه هنرهای تجسمی در استان ها معطوف شود 
چون خیل بی شماری از این جامعه با نگاه مردم 
عالقه مند به این هنر و حمایت های معنوی و مادی 
می توانند به فعالیت های ارزشمند خود ادامه دهند. 
و  استعدادها  بروز  جهت  الزم  بسترهای  ایجاد 
کشف و شناسایی و بهره گیری از آنان شاید بتوان 
گفت یکی از بهترین راه های نجات جامعه از ورطه 
چه  هر  موفقیت  آرزوی  با  است.  تباهی  و  فساد 
بیشتر برای دست اندرکاران این جشنواره با ارزش و 
فاخر، امیدوارم این نگرش تا سال های سال ادامه 

داشته باشد
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ایده تجسم هنر با مهارت خاصی تخیالت خالقانه 
نمایش  به  متمرکز  و  رایج  از قضاوت های  دور  به  را 
جشنواره  چیدمان  دامنه  زیبا  نحوی  به  و  گذاشت 
در  داد.  را در سراسر کشور گسترش  تجسمی فجر 
بخش تجسم هنر با توجه به نقاط و نکات مثبت و 
هنرمندان  تعداد  محدودیت  داشت،  که  شاخصی 
از  را  آنها  پرشور  حضور  فرصت  می شود  باعث 
دست بدهیم. تجسم هنر با تنوع کاری و گرایش های 
را  حضور  دامنه  می تواند  نزدیک  آینده  در  تجسمی 
هنرمندانی  برای  خوب  فرصتی  به  و  دهد  گسترش 
تبدیل شود که به دالیلی نتوانسته اند در جشنواره های 
تجسمی شرکت کنند. با توجه به محدوده های مکانی 
هنرمندان بخش تجسم هنر، دریافت و ارسال آثار به 
بهترین شکل انجام می گیرد و هنرمندان با اطمینان 
با  امیدوارم  آثار شرکت می کنند.  به صحت عودت 
انتشار این آثار در کتاب جشنواره فجر تجسم هنر از 
انزوای هنرمندان شهرستانی جلوگیری شود و با رشد 
به نحوی مسیری برای عدالت  این بخش  و توسعه 

باال بردن تراز هنری

 فرهاد جعفری 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان ایالم

فرهنگی و هنری در انسان های سراسر کشور باز شود 
و با حمایت از این بخش استانی به ویژه هنرمندان 
از  و  گیرند  قرار  بیشتر  توجه  مورد  دورافتاده  مناطق 
تمرکزگرایی جلوگیری شود. تجسم هنر در پانزدهمین 
دوره جشنواره هنرهای تجسمی بخشی است مبتنی  
هنرمندان  برای  خالقیت  و  امیدآفرینی  عدالت،  بر 
برای  باعث می شود بستری مناسب  شهرستانی که 
حضور آنان در جشنواره های سال های آتی فراهم و 
پیوند و ارتباطی مناسب بین هنرمندان و مردم فراهم 
شود. این عوامل باعث رغبت سایر هنرمندان برای 
شرکت بیشتر در این بخش می شود و در واقع حمایت 
هنری  تراز  بردن  باال  برای  می تواند  بخش  این  از 
جشنواره فجر و سایر جشنواره های تجسمی کشور 

موثر و مفید باشد.
معتقدم تجسم هنر عنوانی است شایسته و نمایش 
آثار نیز در یک فضای کامال صمیمانه برگزار می شود؛ 
با  مخاطبان  و  هنرمندان  بین  آن،  در  که  گونه ای  به  
ارتباط برقرار می شود.  آثارشان در جشنواره  نمایش 
از این رو افزودن هر بخشی که استحکام روابط و 
همین طور آشنا شدن با هنرمندان و دیدن آثارشان را به 

دنبال داشته باشد، سبب خوشحالی است.
تحقق  در  هنر  توسعه سیاست هایی حول محور 
محرومیت زدایی در مناطق کمترتوسعه یافته بی تاثیر 
نخواهد بود و با این سیاست ها ضربان فرهنگی مناطق 
به جریان خواهد افتاد. در پایان ضمن تشکر از عوامل 
و دست اندرکاران تجسم هنر انتظار می رود مراحل 
اجرا و جمع آوری آثار با حمایت مالی از طرف وزارت 
و  فرهنگی  مراکز  سایر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هنری انجام شود. همچنین اداره کل ارشاد استان ها 
جریان شکل گیری، افتتاحیه و اختتامیه این آثار را با 
بازخورد و نمود بهتری در رسانه ها پیگیری کنند تا به 
نحوی تاثیرگذاری تجسم هنر به موازات جشنواره های 

فجر و مکملی در راستای آن باشد

یادداشت
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دمیدن هوایی تازه در کالبد هنرهای تجسمی

بر کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین رویداد هنری در 
کشور، جشنواره هنرهای تجسمی فجر است. این حتی 
برای منتقدان این جشنواره نیز غیرقابل انکار است و 
 جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز آبشاری است 

ً
قطعا

بر برکه پرافتخار هنر ایران. هرچند نکته قابل تأمل و 
مهم، توجه به هنر معاصر در رویکرد جدید جشنواره 

در سال های اخیر است. 
در کنار این مهم، بخش استانی جشنواره را که با 
عنوان نمایشگاه تجسم هنر طراحی و در دو سال اخیر 
اجرا شده است، می توان دمیدن هوایی تازه در کالبد 
این رویداد  که  دانست  استان ها  در  فضای تجسمی 
چرا که  کرده،  مجزا  پیرامون  مرکز  فرآیند  از  را  ملی 
هنری  جشنواره های  ساختار  که  نیست  دیرزمانی 
از بخش های  دیگر  و  متفاوت شده است  در کشور 
اعزام  و  استان ها  در  فجر  تجسمی  جشنواره  رقابتی 
البته  که  نیست،  خبری  کشور  به  رسته  هر  منتخبان 
 آن فضای رقابتی را در 

ً
»تجسم هنر« می تواند مجددا

خانواده تجسمی کشور تداعی کند.  جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر رخدادی است که با توجه به ارج نهادن 
بر فعالیت پیشکسوتان، شناسایی و معرفی نسل جوان 
اخیر  مخلوقات  نمایش  در  تجسمی  حوزه  فعاالن 
جامعه هنری به منظور نمایان کردن سیر معاصر در 

هنر ایران برنامه ریزی شده است. اما بنده بر این باورم 
که زمانی می توانیم درباره اهمیت و کیفیت تجسم هنر 
پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر  در 
 اهداف و چشم انداز آن را از 

ً
مطالعه کنیم که مشخصا

قبل بررسی و کاوش کرده باشیم.
بخش تجسم هنر عالوه بر پاسخ دادن به نیازهای 
جامعه هنری فرصتی مناسب است برای برآورده شدن 
تشویق  مانند  نیازهایی  معاصر،  هنرمندان  نیازهای 
شدن و راه یافت به بازارهای این حوزه. به همان اندازه 
که اعتقاد داریم این رویداد مورد تایید جامعه هدف 
)هنرمندان( قرار گرفته، تالش در راستای بهتر جلوه گر 
کردن اهداف و نزدیک کردن، سوق دادن و آشنا کردن 
فعاالن حوزه تجسمی با هنر معاصر و کارشناسی و 
مهم ترین  از  بی نقص،  شیوه ای  طراحی  و  ارزیابی 
بعدی  دوره های  در   

ً
حتما باید  که  است  برنامه هایی 

بررسی شود تا این بخش در یک فضای فردگرا بیشترین 
تأثیر را در ارتباط با جامعه هنری داشته باشد. هرچند 
اضافه شدن بخش تجسم هنر در جشنواره هنرهای 
تجسمی قابل تقدیر است، امید آن می رود در سال های 
آتی، با برنامه ریزی جامع و استفاده حداکثری از توان 
و  بزرگ تر  نمایشگاه هایی  شاهد  استان ها،  تجسمی 

پربارتر در ُبعد کیفیت و کمیت باشیم

 میثم ثمررخی  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان کرمان  

یادداشت
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بروز و ظهور توانمندی ها

امسال در بخش تجسم هنر پانزدهمین دوره جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر در استان چهارمحال و بختیاری 
شاهد استقبال خوب هنرمندان در رشته های مختلف 
تجسمی بودیم، به طوری که 90درصد آثار در سه روز 
اول به دبیرخانه تجسم هنر رسید و این نشانه حمایت 

هنرمندان از نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر بود. 
برگزاری کارگاه های آموزشی در شش رشته هنری 
همزمان با برگزاری نمایشگاه تجسمی فجر در دستور 
کار دبیرخانه بود که اولین کارگاه یک روز پس از افتتاح 
این  عکاس  هنرمندان  پرشور  استقبال  با  نمایشگاه 

استان مواجه شد.
و  افتتاحیه  آیین  شهرکرد،  در  هوا  برودت  به رغم 
همزمان مراسم اختتامیه نمایشگاه تجسم هنر استان 
چهارمحال وبختیاری و اهدای لوح تقدیر هنرمندان 
حضور  با  قبلی  برنامه  طبق  پیشکسوتان  تجلیل  و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری، معاون امور هنری و سینمایی و روسای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های تابعه و 
نیز با حضور احسان قائدی رئیس حوزه هنری انقالب 
اسالمی استان، سرکار خانم ایمانپور معاونت سازمان 
برنامه و بودجه، ریاحی رئیس سازمان رفاهی تفریحی 
سازمان  رئیس  کریمی  محسن  شهرکرد،  شهرداری 

عالقه مندان  و  هنرمندان  و  استان  هنرمندان  بسیج 
عرصه هنرهای تجسمی در نگارخانه شهید شهرانی 
مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار شد. در 
این دوره بیش از 100 اثر هنری در رشته های گرافیک، 
خوشنویسی،  نگارگری،  تصویرسازی،  نقاشی، 
عکاسی،کاریکاتور، تذهیب و آثار حجمی به دبیرخانه 
جشنواره رسید که پس از بررسی، 45 اثر برای حضور 
در نمایشگاه انتخاب و با استقبال گرم اهل هنر، رسانه 
و مردم مواجه شد. این نمایشگاه از 11 تا 22 بهمن ماه 

از ساعت 9 تا 17 پذیرای هنردوستان بود. 
در استان چهارمحال و بختیاری استعدادهای هنری 
بسیاری وجود دارند که ناشناخته اند. عدم همکاری و 
کم کاری بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری، هنرمندان 
را از عرصه حضور دور نگه داشته است که این مهم 
جهت  را  فرهنگی  مراکز  مدیران  و  مسئوالن  همت 
تدوین برنامه برای استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان 
می طلبد و ضرورت دارد با اختصاص بخشی از بودجه 
یک درصدی فرهنگی ادارات و نهادها و دستگاه های 
اجرایی نسبت به ساختارمندکردن و فعال سازی بیش از 
پیش هنرمندان استانی زمینه بروز استعدادهای هنری 
این  تعالی  و  رشد  برای  اثرگذار،  قشر  این  در  نهفته 

عزیزان در سطوح ملی و فراملی فراهم شود

 بهرام شمسی پور 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان چهارمحال و بختیاری  

یادداشت
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محک زدن سطح هنر

هنر و هنرمند از عوامل توفیق کشور است و عالوه  بر 
ارزش درونی هنر، گونه های مختلف آن نیز آثار مثبتی 
بر جامعه دارد. جشنواره هنرهای تجسمی فجر با این 
رویکرد و بخش تجسم هنر با هدف برگزاری رقابتی 
مستقل در هر استان، جشنواره ای به وسعت ایران را 
رقم زده و موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان تجسمی 
با  هنر  تجسم  می شود.  فاخر  آثار  خلق  آفرینش  و 
تمرکززدایی از پایتخت و ایجاد بستر رشد استعدادهای 
ناشناخته، ضرورت هنر تجسمی در استان ها را نمایان 
ساخته و در ارتقای ذائقه هنری جامعه و دانش بصری 

مخاطب تاثیر بسزایی دارد. 
جشنواره ها با جلب توجه همگانی و ایجاد حس 
سیاست گذاران  شدن  نزدیک تر  به  نشاط  و  پویایی 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اهداف شان کمک 
قابل توجهی می کنند. حضور در بخش تجسم هنر 
کمک  جوان  هنرمندان  به  فجر  تجسمی  جشنواره 
می کند تا بتوانند توانایی های خود را نشان دهند. در 
مجموع ایجاد بهانه برای خلق اثر از سوی هنرمندان 
جوان و همچنین محک زدن سطح هنر در جامعه از 

بهترین نتایج برگزاری این رخداد است. 
و  دارد  آموزشی  بار  هنر  تجسم  بخش  همچنین 

 محمدمهدی ولیزاده 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان زنجان 

هنرمندان با مشاهده آثار همدیگر، شیوه های متفاوت 
کار را می آموزند و موجب رشد کمی آثار در دوره های 
بعد می شوند. نیز به همین موازات کیفیت کار آن ها 
تنهایی  در  تجسمی  آثار  اغلب  می یابد.  ارتقا  هم 
خلق می شوند و هنرمندان این رشته در انزوای بعضا 
یا  جشنواره   وقتی  می کنند.  فعالیت  خودخواسته 
نمایشگاهی برگزار می شود، هنرمندان آثار دیگران را 
می بینند و آن انزوا را ترک می کنند. در ظاهر آثار کنار 
هم هستند اما واقعیت این است که هنرمندان کنار 
همدیگر قرار گرفته اند. این همایش گامی است مثبت 
در جهت قدردانی از پیشکسوتان عرصه های مختلف 
تجسمی و بستری است برای ارائه آثاری متناسب با 
فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی و موجب می شود جوانان 
با هنر غنی برگرفته از پیشینه فرهنگی کشور آشنا شوند 

و آثار خود را به رقابت بگذارند. 
انتظار از برگزاری جشنواره ها این است که جشنی 
برای عرضه دست اول آثار و لذت بردن از آنها باشد و 
رویشی را در پی داشته باشند و به شناسایی استعدادها 
و جریان سازی در این حوزه کمک  کنند. برگزاری هر 
جشنواره و برنامه ای که امکان بروز هنر در جامعه را 
فراهم کند، شایسته  تقدیر است و جشنواره تجسمی 
فجر توانسته هنر ملی ما را به برهه ای مهم از تاریخ 
کشور پیوند دهد. در ادامه این روند باید شرایطی مهیا 
شود تا در هر دوره، هنرمندان آثاری را مختص بخش 
باید  از تجسم هنر  تجسم هنر خلق کنند. هر دوره 
روندی رو به رشد و تأثیری مثبت بر فرهنگ، هنر و 
اقتصاد کشور را نشان دهد و الزم است با تقویت نقاط 

قوت، حلقه های مفقوده پر شوند. 
در این خصوص فضای ارائه آثار هنری، توجه به 
آثار،  در  کاربردی  رویکرد  ایرانی،  هویت  و  فرهنگ 
حمایت های دولتی و غیره از نکات قابل تأمل است. 
امید است جامعه هنری این رویداد را فرصتی برای 

بروز و ظهور آثار خود بداند

یادداشت
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پویایی استان ها

از بخش های  یکی  جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
مهم و تأثیرگذار خود یعنی تجسم هنر را چند سالی 
است که به این رویداد فاخر هنری اضافه کرده که برای 
بسیار  استان ها در سراسر کشور  پویاتر شدن  هرچه 

عالی و مثبت بوده و از آن بسیار استقبال شده است. 
بخش تجسم هنر جشنواره فجر در استان بوشهر با 
حضور 12 هنرمند در سطح ملی و دو پیشکسوت 
تشکیل  نمایشگاه  این  در  اثر   50 مجموع  با  استان 
محل  در  عزیز  هم استانی های  دید  مقابل  در  و  شد 
کاروانسرای مشیرالملک واقع در مرکز شهر برازجان از 

تاریخ 16 تا 20 بهمن 1401 قرار گرفت. 
جشنواره  دبیرخانه  که  است  غرور  و  افتخار  موجب 
و  مهم  بخش های  از  یکی  فجر  تجسمی  هنرهای 
تأثیرگذار خود یعنی تجسم هنر را که چند سالی است 
به این رویداد فاخر هنری اضافه کرده، به هنرمندان 
شهرستانی محروم از هرگونه زیرساخت نمایشگاهی 
هنری  دبیر  و  مدیر  به عنوان  بنده  است.  کرده  محول 
نمایشگاه تجسم هنر در استان بوشهر نیز سعی کرده ام 
با  عزیزم  استان  گمنام  و  جوان  هنرمندان  همه  از  تا 
آثاری فاخر دعوت به عمل آورم. بخش های جنبی این 
نمایشگاه شامل کارگاه تصویرسازی در روز افتتاحیه، 
کارگاه عکاسی و اردوی تفریحی در روستای تاریخی 
گردشگری زیراه از توابع شهرستان دشتستان و زادگاه 

حقیر و کارگاه خوشنویسی در روز چهارم نمایشگاه 
بود. فواید این برنامه فرهنگی هنری شامل آشنایی مردم 
و مسئوالن با هنرمندان شاخص اما گمنام و آشنایی با 
انواع هنر های تجسمی است. حس خوبی که دیدن 
یک خط نستعلیق یا شکسته نستعلیق در بیننده ایجاد 
می کند، لبخندی که تماشای یک کاریکاتور بر لب 
ما می آورد، شادابی که در رنگ های یک تابلو نقاشی 
مدرن وجود دارد و ظرافت و لطافت یک نگارگری که 
انسان را به تحسین خالقش وامی دارد، همه در نگاه های 
مشتاق بینندگان این نمایشگاه که در قطب هنری استان 
بوشهر دشتستان بزرگ برپا شد، قابل مشاهده بود. از 
بحث های جدی بین هنرمندان جوان و پیشکسوتان تا 
نظرات مثبت عموم مردم به این نمایشگاه ما را مطمئن 
با دست های  این مهم هرچند  انجام  ساخت که در 
خالی تا حدی قابل قبول موفق بوده ایم و رضایت نسبی 
دیده شده در بازخوردهای بازدیدکنندگان خستگی را از 

تن بنده و کادر برگزاری نمایشگاه زدوده است. 
در این جا باید از مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان، 
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد دشتستان و معاونت های 
ایشان که در کنار ما همدالنه به برپایی این نمایشگاه 
کمک کردند کمال تشکر را داشته باشم. ان شاء الله 
تمام  در  ساله  هر  را  هنر  تجسم  نمایشگاه  بتوانیم 

شهرستان های استان بوشهر برگزار کنیم

 ابوالقاسم طحانیان  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان بوشهر

یادداشت
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گزارش تصویری

            روایت تصویر

پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر به میانه راه 
رسید. باید این را به فال نیک بگیریم که در گرماگرم روزهای 
منتهی به اسفند، مردم و عالقه مندان به هنر، خاصه هنرهای 
تجسمی، هنرمندان این عرصه را تنها نگذاشتند و با بازدید از 
آثار آنها نشان دادند که چه جایگاهی برای این هنر و هنرمند 
برخی  منتخب  می کنید  مالحظه  آنچه  قائلند.  عرصه  این 

عکس هاست از نمایشگاه های تجسمی فجر در استان ها.
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تشویق و استقبال دو سویه باشد

عالقه مند  می کنند،  کار  کشور  یک  هنرمندان  وقتی 
هستند، نسبت به هنر عشق می ورزند و شور و حال 
دارند ولی این شور و حال افت و خیز دارد؛ گاهی اوقات 
نهایتا وقتی هنر  یا کمتر است ولی  بیشتر  در برخی 
رویکرد اجتماعی پیدا می کند و وارد جشنواره می شود، 
مسلما جنبه های مثبتی دارد. وابستگی، عالقه مندی، 
ذوق و شوق و انگیزه ایجاد می کند ولی باید با تشویق 
و استقبال دوسویه باشد. همین که هنرمند عالقه نشان 
دهد و کار کند و از آن طرف هم وزارتخانه فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بها دهد و به هنرمندان شایسته جایزه 
دهد، توجه کند و انگیزه های آنها را درک کند، زمینه 
رشد و تعالی هنر و هنرمند فراهم می شود. این رویکرد، 
رویکرد خوبی است که هنرمند جامعه را بشناسد و 
جامعه هم متقابال او را درک کند. من جایزه را فقط در 
پول نمی بینم، می توانند کتاب خوب، ابزار کار و خیلی 
یادم  بگذارند.  هنرمندان  اختیار  در  دیگر  چیزهای 
هست فاطمه مقیمی از مشهد در جشنواره استیکای 
ترکیه مقام آورد و 700 میلیون تومان به عنوان جایزه به 
او دادند، در حالی که در ایران چنین جایزه هایی نداریم 
و حداکثر 10 میلیون تومان است. باید به این مسئله 
فراهم  برای هنرمندان  فکر کنیم که جوایز درخوری 
کنیم. البته ما همیشه قدر هنر را دانسته ایم و هنرمند 
ایرانی جایگاه واالیی دارد. باید به این موارد توجه شود 

و رویکردی اتخاذ شود که برای هنر و هنرمند قدر و 
منزلت قائل شوند. این نگاه من است. بخش تجسم 
هنر- اگر بخواهیم هنر را برای هنر ببینیم- قبال به گونه 
دیگری وجود داشت، به این شکل که هنرمند برای 
ذوق، عالقه و عشق خود کار هنری می کرد ولی اگر 
مفاهیم  برود  مفهومی  مسائل  سمت  به  هنرمند 
هنر  که  آنجاست  و  می بیند  را  انسانی  و  اجتماعی 
رسالتش را بیان می کند دارد و درک باالتری از هنر رخ 
می دهد. این شکوهمندی که در دوران صفوی ایجاد 
شد و در دوران مختلف ایران شکل گرفت و توانست 
زمینه ساز اجرای آثاری باشد که زینت بخش موزه های 
دنیا شود، به دلیل حمایت هایی بوده که انجام شده و 
با تمام عشق، شور و عالقه کار کرده  و  هنرمند هم 
رسالت، قابلیت ها و توانایی های خود را نشان داده و 
موفق شده است. تجسم هنر قطعا برای این منظور 
خوب است، چون شور رقابت را بیشتر می کند. وقتی 
افراد را به میدان بکشانیم و به آنها بها دهیم و ارزشی 
رقابت،  هم  با  بخواهیم  و  شویم  قائل  کارشان  برای 
هم  دور  و  هنری  نشست های  کنند،  کار  و  فعالیت 
انگیزه  چون  دارد،  تاثیر  ورک شاپ ها  و  نشستن ها 
می دهد که هنرمندان بتوانند کار کنند و مردم هم کار 
و  هنرمند  بودن  فعال  در  این ها  همه  ببینند.  را  آنها 

موفقیت و رشد هنری کشور ضرورت دارد

 حسین رزاقی  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان خراسان رضوی

یادداشت
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موقعیت شنا�سی دقیق و 
هوشمندانه

فجر  از  برآمده  که  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
شکوهمند انقالب اسالمی است، فرصتی یگانه برای 
بروز و ظهور جلوه های ناب هنر اسالمیـ  ایرانی است 
جشنواره  در  استان ها  دیگر  مانند  هم  اردبیل  .استان 
هنرهای تجسمی فجر، میزبان بخش تجسم هنر بود. 
به طور جدی  که  است  مؤثری  گام های  از  یکی  این 
پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر  در 
برداشته شده و هدف آن تمرکز زدایی است تا هنرمندان 

در شهرهای مختلف نیز بهتر دیده شوند.
در بخش تجسم هنر این جشنواره، گام بسیار جدی 
برداشته شده و در آینده می توانیم استعداد های موجود 
در استان ها را در فعالیت های هنری کشور مشاهده 

کنیم.
آیین افتتاح نمایشگاه بخش تجسم هنر پانزدهمین 
با  اردبیل  استان  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
حضور دکتر رجبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باقالچی مدیرکل اجتماعی فرهنگی  استان، رضوان 
سرپرست  اردبیل،  صداوسیمای  مدیر  استانداری، 
حوزه هنری استان، اباصلت ابراهیمی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل، خانم 
رضاقل زاده مدیرکل کتابخانه های استان، رئیس خانه 
فرهنگ و هنر استان و عالقه مندان به حوزه هنرهای 

 رسول حاجی زاده  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان اردبیل

یادداشت

تجسمی استان اردبیل برگزار شد.
 هنرمندان شریف استان اردبیل با موقعیت شناسی 
هنری،  مرزهای  حفظ  ضمن  هوشمندانه  و  دقیق 
مرزهای سیاسی کشور را نیز با قلم خود حفظ می کنند.

این بخش جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیشتر 
برای همنشینی هنرها و تعامل و پیوند بین هنرمند و 
مخاطب ایجاد شده است و در حقیقت فرصتی برای 
ارتباط  و  آثارشان  شدن  دیده  با  که  است  هنرمندان 
معرض  به  را  خود  توانایی های  مخاطبان  با  نزدیک 

نمایش بگذارند.
هنرمندان فهیم استان اردبیل نشان دادند که چگونه 
آرمان های  پای  همچنان  سال   44 گذشت  از  پس 
انقالب اسالمی ایستاده اند و برای حرکت در امتداد 

گام دوم انقالب، مصمم هستند.
و  اتحاد  اردبیل،  استان  ویژه  و  منحصر  هنر 
وحدت آفرینی است که تمام افراد جامعه این اتحاد 
را در برگزاری این بخش از جشنواره شاهد هستند. 
دربرگیرنده  هنر  تجسم  بخش  نمایشگاه  این  در 
شامل  اردبیل  استان  هنرمند   9 از  منتخب  اثر   30
گرافیک  طراحی  تصویرسازی،  خوشنویسی، 
)پوستر(، دیجیتال آرت، عکاسی، کاریکاتور، نقاشی، 

نگارگری و سفالگری )حجم( بود.
رشته  در  اردبیل  هنر  تجسم  بخش  همچنین 
از  یکی  میرجوادی  نیما  آثار  میزبان  خوشنویسی 
هنرمندان خطاط بود. در گرایش دیجیتال آرت شاهد 
آثار احمد شیخ زاده، نقاشی اثر عسگر حقی، عکْس 
زهرا  اثر  سفالگری  مجرد،  عبدالرحمن  از  آثاری 
خوش لحن حسینی،  ثمینه  اثر  کاریکاتور  اصالنی، 
نگارگری هنر نرگس سلطان زاده، تصویرسازی آثاری 
از آرام عالیی و پوستر اثری از محمد عباس زاده، در 
نمایشگاه بودیم که تا 28 بهمن ماه 1401 در نگارخانه 

مجتمع فرهنگی هنری فدک این استان برپا بود
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آینه تمام نمای اندیشه

بخش تجسم هنر پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 13 بهمن 
با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان و جمعی از 
استادان دانشگاه هنر و آموزشگاه ها و دوستداران هنرهای تجسمی در 
مجتمع فرهنگی سینمایی آوینی همدان افتتاح شد. در این نمایشگاه 
نقاشی خط و  نقاشی، تصویرسازی،  اثر در بخش های  حدود 30 
تصویر سازی و گرافیک در قالب نمایشگاه گروهی استادان دانشگاه 
و هنرمندان همدان با هدف حفظ ارزش های اجتماعی هنر در یک 
تا 21بهمن در معرض نمایش عموم قرار  فضای فرهنگی مناسب 
داشت. خلق و ایجاد هر اثر هنری، بازتاب احساسات و ادراکات 
هنرمند از محیط پیرامون اوست. جشنواره  هنرهای تجسمی همواره 
راهی برای ارتباط و ثبت فرهنگ های مختلف بوده است. هنرمندان 
با برخورداری از بصیرت واال، ارزش های مقبول جامعه را در آثار 
خود تعالی می بخشند؛ چراکه آثارشان آینه تمام نمای اندیشه و منش 
آنهاست، به همین دلیل هنر و جامعه همیشه به یکدیگر نیاز دارند. 
پانزدهمین جشنواره هنرهای در بخش تجسم هنر با ایجاد فضایی 
متفاوت برای حضور هنرمندان استان های مختلف ضمن تاکید بر 
تمرکززدایی فرصت ها در تهران، با اختصاص دادن بخشی مجزا با 
عنوان تجسم هنر به برقراری ارتباط و اتحاد جامعه هنری کشور کمک 
شایان توجهی می کند؛ چراکه به عقیده من این شیوه برگزاری ضمن 
اینکه توجه خاص مسئوالن و برپاکنندگان این رویداد مهم را به موانع 
معطوف  استان ها  و  در شهرستان ها  هنرمندان ساکن  و مشکالت 
می سازد، در عین حال احترام و ارزش هنرمندان ساکن شهرستان ها 

را جدا از محاسبات اداری با سازمان های زیرمجموعه در پی دارد.
البته شخصا به عنوان نقاش و فعال حوزه فرهنگ، هرگونه مرزبندی 

 فرزانه سروندی 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان همدان

یادداشت

آثار خلق  لحاظ  به  جغرافیایی 
شده و ایجاد تفاوت و تبعیض 
اساس محل  بر  هنرمندان  بین 
تولد یا شغل و شیوه زندگی آنها 
در نقاط مختلف یک سرزمین 
ذات  در  این  و  نمی پسندم  را 
نهفته  هم  هنر  تجسم  برگزاری 
است. معتقدم هنرمند با تکیه بر 
ذوق و قریحه و کوشش و تالش 
و با به کارگیری استعداد و توانایی 
شرایطی  هر  در  خود  خالق 
چه بسا  و  بدرخشد  می تواند 
اقلیم  قرار گرفتن در طبیعت و 
منحصربه فرد و مناطق مختلف 
آثار  خلق  موجب  جغرافیایی 

متفاوتی هم می شود. 
در  محدودکننده  عوامل 
جوامع  و  کوچک  شهرهای 
می تواند  اینکه  ضمن  سنتی 
هنرمندان را با مضمون فرهنگی 
بصری  لحاظ  به  متفاوت 
اندازه  همان  به  کند،  شاخص 
و  ارائه  در  موانعی  می تواند 
نمایش آثار آنها ایجاد کند و آنها 
را ناخواسته به انزوا و جدایی از 
فضای اجتماعی هنر بکشاند. 
جشنواره  تاثیرات  بنابراین 
هنرهای تجسمی می تواند توجه 
موانع  و  محدودیت ها  به 
هنرمندان ساکن در شهرستان ها 
در  توانایی  لحاظ  به  که  باشد 
از  تاثیرگذاری در جامعه کمتر 
هنرمندان در شرایط و امکانات 

بیشتر نیستند
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رخنه تجسم هنری در کالبد خط

و  است  معنی  کالبد  هنر  می دانیم  که  همان طور 
هرگاه در آن اشتباهی رخ دهد، ادراک معانی ممکن 
نمی شود. هنر، زبان دست و سفیر دل و وعده گاه اسرار 

و دریافتگاه اخبار و نگاهبان آثار است.
فکر  و  الفاظ  آن  میوه  که  است  درختی  هم  قلم 
دریایی است که مروارید آن حکمت است و عقول 
تشنگان از آن سیراب می شود. به گفته ونگوگ تنها 
که  است  زمانی  زنده ام،  می کنم  احساس  که  زمانی 
نقاشی می کشم. تمام هنرمندان با هدف شستن گرد 
تا  از روح شان تالش می کنند  و غبار زندگی روزمره 
این مسیر را طی کنند. هنرمند حقیقی باید قادر باشد 
را  ایده ها  غیرمعمولی ترین  چیزها،  معمولی ترین  با 
خلق کند و این احساس ناب خود را به روح واالی 
خداوند مرتبط سازد. لذا تجسم هنر از روح هنرمند 
زاده می شود تا بتواند اثری را خلق کند و تا زمانی که 
حس کشیده شدن و تجسم کردن درون او خلق نشود، 
محال است که اثری زاده شود و به اجرا دربیاید. البته 
هر اثری که خلق می شود زاده انرژی و شرایط روحی 
و تجسمات آن فرد هنرمند است که فرد بیننده می تواند 
آن را خیلی راحت درک کند که این فرد هنرمند با چه 

تجسمات و چه شرایط روانی اثر را خلق کرده است.
حتی در زمینه خوشنویسی نیز که متن یا قطعه ادبی 
درآورده  تحریر  به  خاصی  قواعد  چارچوب  در  باید 

شود، با تجسم هنری که در کالبد آن خط رخنه کرده 
می توان تشخیص داد و حس کرد که این اثر در چه 
است.  درآمده  تحریر  به  روحیاتی  چه  با  و  شرایط 
اینجاست که باید گفت محال است هنر بدون تجسم 
و روح به نقش واقعی خود برسد. وجود بخش تجسم 
هنر در پانزدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر که به 
استان ها اختصاص دارد، در استان البرز هم به دلیل 
طبیعت زیبا و چشم نوازی که وجود دارد، از لحاظ 
بصری بی نهایت در روحیه هنرمندان این استان و روند 
فعالیت هایشان برای ارائه خلق اثر تاثیرگذار بوده و در 
این زمینه بی نهایت موفق بوده اند. بنده صاحب یک 
گالری هستم که در آن نمایشگاهی از آثار هنرمندان به 
عرصه نمایش گذاشته شد، آثاری از بخش تجسم هنر 
که در پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
شاهد بودیم. معتقدم اگر آثار هنری بدون مطالعه و 
تحقیق در یک مکان نصب شوند، می توانند باعث 
ایجاد ناهنجاری در محیط شوند که الحمدلله در این 
نمایشگاه آثاری با ایده های ناب و روح هنر در آن به 
نداشت.  وجود  مسئله ای  چنین  می خورد  چشم 
و  هنرمندان  نشاط  بخش،  این  افزودن  خوشبختانه 
رقابت برای حضور در جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
را به همراه داشت. امیدوارم در سال های آتی نیز شاهد 

گسترش این بخش و تدوام آن باشیم

 زهرا کمالی اقدم  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان البرز
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فرصت مغتنم دیده شدن

دیرینه  سابقه ای  بلوچستان  و  استان سیستان  در  هنر 
از  می شود.  متصل  باستان شناسی  حوزه  به  و  دارد 
دست ساخته های شهر سوخته در شمال و تپه بمپور در 
جنوب استان سیستان و بلوچستان و جام انیمیشن شهر 
سوخته تا طراحی پوسترهای تجسم هنر فجر. هزاران 
سال می گذرد که مردم این استان همجوار مرزدارانی با 
اصالت از فرهنگ و هنر این مرز و بوم دفاع می کنند 
و هیچ گاه تحت تاثیر دسیسه های اجانب از انگلیس تا 
شیطان بزرگ قرار نگرفته اند. هنر دو قوم اصلی این استان 
که همان سیستانی و بلوچ هستند در کنار دیرینگی از 
آرامش خاصی برخوردار است. از دست ساخته های 
پوالدین حمیدرضا اویشی- هنرمندی از دیار سیستان- 
تا تصویرگری های سعیدمحمد شه بخش -هنرمندی 
از دیار بلوچستان- همه و همه در تالش بوده اند تا از 
مرزهای هنر ایران اسالمی دفاع کنند و نگذارند هنرهای 
بومی استان نابود شود. بدین صورت بوده که تا امروز 
شاهد تبلور هنر استان در کشور هستیم؛ هنری که نیاز 
به توجه دارد هرچند که این هنر با اصالتی که در خود 

نهفته دارد در طول تاریخ ماندگار بوده است.
در  کشور  بلوچستان  و  سیستان  استان  هنرمندان 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضوری 
در خور شأن داشته اند و این نشان از روحیه انقالبی 

هنرمندان این خطه از سرزمین ایران اسالمی  ما دارد.
دوره  پانزدهمین  در  هنر  تجسم  بخش  که  تاثیری 

فعال  نشانگر  دارد،  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
است  کشور  سراسر  در  شهرستانی  هنرمندان  کردن 
نمایشگاه  به  رسیدن  برای  رقابت  نه فقط  این جنبه  و 
تعامل  و  دور هم نشینی  برای  فضایی صمیمی  بلکه 
بین هنرمندان و مخاطبان را در پی دارد. هنرمندانی 
داده  نمایش  هنوز  که  آثارشان  که  کشور  سراسر  از 
سر  چنان  نداشته  بازدیدی  آن  از  مخاطبی  یا  نشده 
ذوق آمده اند که گویی در مرکز ایران هستند و آثارشان 
می شود.  قضاوت  اول  تراز  هنرمند  استادان  توسط 
پهناور  استانی  بلوچستان  اگرچه استان سیستان و 
است و دارای هنرمندان زن و مردی است که هرکدام در 
هنر خود چیره دست هستند اما متاسفانه کمبود امکانات 
موجود در این استان و همین طور دور بودن از مرکز 
موجب شده بیشتر این هنرمندان آثارشان را در پستوهای 
ایجاد )هر چند  با  خانه شان بگذارند در صورتی که 
کوچک( نمایشگاه یا گسترش همین بخش تجسم هنر 
به مناسبت ماه بهمن و همین طور جشنواره های فجر، 
همین افراد که بسیار در هنرشان توانایی دارند فرصتی 
پیدا می کنند که با هنرمندان دیگر آشنا شوند و گاهی 
برای  پلی  ارتباطات  همین  و  شدن  شناخته  همین 
در  روند  این  امیدوارم  بزرگ تر می شود.  فعالیت های 
سال ها بعد هم ادامه داشته باشد و شاهد این باشیم که 
دادن  نشان  برای  فرصتی  کشور  نقطه  هر  هنرمندان 

توانایی هایش داشته باشد

 حمیده یعقوبی  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان سیستان و بلوچستان
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هنر سرچشمه زیبایی است

از تخیالت ذهنی  زیبایی  ثبت  هنرهای تجسمی 
هنرمند است و اثری که بتواند ارتباط خوبی بین 
ویژگی های  بیانگر  کند  برقرار  تخیالت  و  تجسم 
به صفات  اثر است. هرچه خالق  برجسته خالق 
انسانی آراسته باشد خلق اثر قابل توجه و به زیبایی 
که همان تجلی کمال است نزدیک می شود. فقط 
سیرت  زیبایی  همان  جامعه  با  هنرمند  اتصال 
است که هر دو را به سرچشمه زیبایی می رساند. 
نزدیک  خویش  اصل  به  هنرمند  که  اینجاست 
می شود و در جامعه آثار عمیق تری در حوزه فرهنگ 

بر جا می گذارد.
از  عیان تر  حضوری  تجسمی  هنرهای  جایگاه 
سایر هنرها در طول تاریخ برای بشریت داشته است. 
هنرکاربردی،  کهن،  دیوارنگاره های  آن  بارز  نمونه 
ثبت مکتوبات، تصویرسازی و پیوند با ادبیات غنی 
ایرانی، هنرهای مفهومی، نقوش برجسته و معماری 
و غیره، حضور و نقش اساسی در تمام  زندگی بشر، 
از اعصار کهن تا به امروز داشته که نمایانگر فرهنگ 
و آداب و رسوم و باورهای هر عصر و قومی بوده  

است.
در کشور ما از دیرباز تا زمان تاسیس دانشگاه های 
هنر روش تجربی و استاد و شاگردی مرسوم بوده و 
نتایج این شیوه آموزش تربیت شاگردانی است که 

خود استادانی هستند که در طول تاریخ هنر ایران 
نامشان می درخشد.

موضوعات محدود  و  بودن  متاسفانه سفارشی 
در برخی جشنواره ها و اهداف از پیش تعیین شده 
مجالی برای فعالیت این گروه باقی نمی گذارد، در 
نتیجه این تفکر آثاری یکنواخت و سفارشی تولید 
می شود به طوری که هرسال جشنواره ها با حضور 
تعداد محدودی از هنرمندان برگزار می شود. تجسم 
هنر چنین راهی را در پیش نگرفته و به نظرم برگزاری 
این بخِش جشنواره، فرصتی بوده برای هنرمندانی 

که به هر دلیلی مجالی برای دیده شدن نداشتند. 
هنر تصویری از دیرباز در لرستان با نمونه های 
غارهای باستانی، دوشه و هومیان تجلی یافت. این 
تصویرگری نمونه ای از عشق به زندگی و حیات در 
میان اقوام باستانی لرستان است. مردمی آگاه که از 
مانند  بودند،  برخوردار  خوبی  بنیادین  دانش های 
یا  آنان  با  هم زیستی  و  حیوانات  کردن  رام  دانش 
باالترین نوع هنر ترکیبی که مفرغ بود و زینت بخش 
با  و  در عصر حاضر  پیشینه  این  به  توجه  با  دنیا. 
امکانات امروزی می توان ترکیبی از هنر و و خالقیت 
را در آثار هنرمندان این دیار مشاهده کرد که گویی 

روح هنر و زندگی را به هم گره زده اند.
هنر  برای  زندگی  و  زندگی  برای  هنر  گویی 

 شمس اله هنامی  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان لرستان
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آنان  متعالی  دیدگاهی  همان 
دیدگاه  این  که  است،  بوده 
تجلیات  دیگر  در  می تواند 
و  جشنواره ها  همچون  زندگی 
نمایشگاه ها و هنرهای کاربردی 
باعث ارتقای سطح تفکر هنری 
که  شود  جامعه  افراد  میان  در 
خود تجلی کمال انسانی است. 
بخش »تجسم هنر« که در 
جشنواره  دوره  پانزدهمین 
اضافه  فجر  تجسمی  هنرهای 
بر  عالوه  می تواند  است  شده 
در  هنرمندان  بین  همدلی 
شکوفایی  موجب  استان ها 
آثاری شود که خالقانشان هرگز 
راه  از  روزی  می کردند  فکر 
برسد که بتوانند آثارشان را در 
قرار  عالقه مندان  دید  معرض 
هنر  تجلی  همان  این  دهند. 
است و باید آن را به فال نیک 
بگیریم و امیدوار باشیم که طی 
سال های آینده با توش و توانی 
استقبال  یابد.  ادامه  دوچندان 
از این بخش نشان داد  امسال 
در  مستعدی  هنرمندان  که 
گوشه و کنار شهرهای مختلف 
مترصد  و  دارند  حضور  ایران 
نما  و  نشو  که  هستند  فرصتی 
قدم  پیشرفت  و در جاده  کنند 
بگذارند. امیدوارم این جاده تا 
و  باشد  داشته  ادامه  بینهایت 
قله های  بر  را  ایران  هنر  پرچم 

درآورد اهتزاز  به  افتخار 

تمرکززدایی از جشنواره های 
کشوری

در جهان پیش رو مقوله  هنر و به طور ویژه حوزه  هنرهای تجسمی 
مفهومی  غیره(  و  عکاسی  گرافیک،  حجم،  نگارگری،  )نقاشی، 
جهان شمول با کارکردهای رسانه ای بسیار وسیع است. زیرا استفاده 
از عناصر بصری و لحاظ  کردنشان در خلق تصاویر، فارغ از رنگ و 
نژاد خالق اثر، در هر کجای جهان مانند زبان مشترک دیداری است 
که می تواند عمیق ترین و گسترده ترین مفاهیم معنوی را برای همگان به 
یک زبان واحد ترجمه کند. بنابراین هنرمندان حوزه  هنرهای تجسمی 
این قابلیت را دارند تا با ابزار هنرشان طیفی گسترده مخاطبان را در 
اقصی نقاط جهان به خود اختصاص دهند. هنرمندانی خالق و آگاه 
که برای دستیابی به مفاهیم ارزشمندی از آنچه با دریافت و شهودشان 

از زیسته ها می بینند و می یابند از هیچ تالشی فرو گذار نیستند.
وجود جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف هنری فرصتی مغتنم برای 
محک زدن توانایی هنرمندان تجسمی است تا هنرمند بتواند عالوه بر 
محک زدن توانایی های خود و رقابت با سایر هنرمندان هم رشته اش، 

با آثار سایر هنرمندان دیگر نیز آشنا شود.
برگزاری جشنواره های استانی در انواع زمینه های  هنرهای تجسمی 
محمل بسط و توسعه هنر به مثابه امری ضروری را در بین عموم مردم 
فراهم می آورد. چراکه حضور بی واسطه هنرمندان در یک جغرافیای 
فرهنگی و در ارتباط مدام و مستمر، درک عمومی آحاد جامعه از اثر در 

کنار صاحب اثر را افزایش می دهد.

 امیر عبیداوی 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان خوزستان

یادداشت



 23

جر
ی ف

سم
تج

ی 
رها

 هن
اره

شنو
ن ج

همی
نزد

 پا
ـر 

 هن
ـم

جس
  ت

جریان های خالق و پویا

جریان های پویا و رویدادهای آموزشی، هنر متعالی را توسعه 
می دهد و امروز که هنرهای تجسمی در دوره ای قرار دارد که 
نیازمند توسعه است و مسیر پیشرفت هم نیازمند برنامه ریزی 
توانمندی  و  استعداد  نیز  ما  استان  جوان  نسل  بود،  خواهد 
بزند. دلیل  ایرانی اسالمی تحولی رقم  آن را دارد که در هنر 
این توانمندی هم حضور هنرمندان در جشنواره های ملی و 
بین المللی است. اما بستر و فضای مناسب نیز شرط ضروری 
است تا استعدادها تمام و کمال شناخته شوند و رشد کنند و 

روزهای درخشانی را برای هنرهای تجسمی نوید دهند.
 با مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی، هنرمندان 
و  تجسمی  هنرهای  توسعه  زمینه های  هنری  انجمن های  و 
پیشرفت هنرمندان استان بیش از گذشته فراهم می شود، ظرفیت 
حمایت  با  امروز  تجسمی  هنرهای  جوان  نسل  توانمندی  و 
هنرمندان  و  خصوصی  بخش  فعال  حرکت  و  دولتی  بخش 
جریان های خالق و پویایی را پدید می آورد که نتیجه آن توسعه 

هنر در استان است.
جوانان  حضور  با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
استان فرصتی برای شناسایی استعدادهای جوان بوده و امروز 
این جشنواره در کنار رویدادها و حرکت های دیگر به دور از 
موازی کاری می تواند پیشرفت نسل جوان هنرهای تجسمی 

 مسعود بهشتی 
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان خراسان شمالی

استفاده از ایده های نو و خالقانه 
در هنر باعث کشف مسیری تازه در 
راه اهداف عالی و متعالی هنر است. 
و  بصری  هنرهای  حوزه   هنرمندان 
هنرهای تجسمی باید به طور مداوم و 
به صورت روزانه، خود را در معرض 
این  و  دهند  قرار  بصری  مطالعات 
حائز  بسیار  افزوده ای  مطالعه، 
و  کتاب ها  انواع  بر مطالعه   اهمیت 
پژوهشی،  علمی،  مقاله های 
ترویجی و هنری است. تمرکززدایی 
از جشنواره های کشوری و انتقال شان 
را  این فرصت  نقاط کشور  به سایر 
بومی  هنرمندان  که  می کند  ایجاد 
به  آنها  از  بعضی  که  مناطق  سایر 
پایتخت دسترسی ندارند، بتوانند در 
هم  هنرمندان  سایر  آثار  با  مواجهه 
دوره  خود در کشور قرار بگیرند. این 
هنرمند  خالقانه  نگاه  موجب  مهم 
نسبت به مفاهیم و حتی تغییر نحوه  
 فنی به سوی 

ً
تولید اثر از امری صرفا

جهان  از  بزرگ تری  عرصه های 
بخش  افزودن  می شود.  معنوی 
جشنواره  پانزدهمین  به  هنر  تجسم 
فرصت  فجر  تجسمی  هنرهای 
خوبی برای هنرمندان در خصوص 
پیوند هنرمندان با مخاطبان است که 
در  آن  نمایش  و  آثارشان  ارائه  با 
و  عموم  برای  که  نمایشگاهی 
کنند  سعی  است،  هنردوستان 
هنرشان را در آن نشان دهند تا بتوانند 
و  مخاطبان  نظرات  گرفتن  با 
همین طور انتقادات شان برای بهبود 

آثار در دیگر رویدادها آماده تر شوند

یادداشت
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را تحقق بخشد. اما مهم تر از این رویدادها و حرکت ها، 
استعدادهای  از  برنامه ریزی شده  و  حمایت های مستمر 
برای هنر  نتیجه و دستاوردی  جوان است که استمرارش 
خواهد داشت و این هنرمندان جایگاه هنر ایران اسالمی را 

در عرصه ملی و بین المللی ارتقا خواهند داد.
هنر  همین طور  و  توانایی  اینکه  عالوه بر  بخش  این 
هنرمندان را به معرض نمایش درمی آورد، موجب می شود 

ایده ها و استعدادهای ناشناخته هم پدیدار شود.
جشنواره  دوره  پانزدهمین  در  که  هنر  تجسم  بخش 
هنرهای تجسمی فجر اضافه شده است می تواند عالوه بر 
ایجاد همدلی بین هنرمندان در استان ها موجب شکوفایی 
نمی توانستند  که  بودند  دنیایی  در  پیشتر  که  شود  آثاری 
هنرشان را به همراه آثاری که یا دلی یا مناسبتی یا به صورت 
کاری توسط دست هنرمندشان خلق شده بود، نشان دهند. 
یکی دیگر از تاثیراتی که این بخش می تواند در جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر داشته باشد، نزدیک شدن استادان 
حرفه ای و جوانان هنرمندی است که بین شان فاصله افتاده 
بود و با برپایی نمایشگاه و دیدن آثار جوانان هنرمند توسط 
استادان این رشته قطعا ایرادهای کار آن ها برطرف می شود. 
همین طور تشویق  شاگرد از سوی استاد سبب می شود که 
ارتباط نزدیک بین حرفه ای ها و غیرحرفه ای ها و همدلی هر 
دو در کنار به پیشرفت هنر منتهی شود. نیز شاهد تکاپوی 

هنری هم خواهیم بود. 
به این منظور باید از دست اندرکارانی که با افزودن هر 
که  غیررقابتی،  باشد چه  داشته  رقابتی  جنبه  بخشی چه 
به  و  آثار هنرمندان در کنار هم جمع  تمام  موجب شود 
معرض نمایش گذاشته شود،  تشکر کنیم. در پایان همراهی 
هنرمندان شهرستان ها را در بخش استانی جشنواره هنرهای 

تجسمی فجر پاس می دارم
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ارتقای کیفیت سطح تولید

هنر استان گلستان از دیرباز تاکنون دارای فرهنگ غنی 
و هنری تاثیرگذار بین سایر استان ها بوده، از این رو 
سیاست برگزاری نمایشگاه های تجسمی فجر در استان 
باعث ایجاد تمرکز و همدلی بیشتر بین هنرمندان بومی 
ارتقای کیفیت سطح  استان شده و در پی آن شاهد 
تولید آثار نیز بوده ایم. از طرفی برگزاری این نمایشگاه 
در استان ها همزمان با نمایشگاه تجسمی فجر تهران 
به حجم بیشتر استقبال مردم از این رویداد مهم کمک 
جشنواره  سیاستگذاری  شورای  و  است  کرده  بزرگی 
تجسمی فجر در تحقق این هدف مهم موفق بوده اند. 
در واقع هرچه ارتباط مردم با هنر نزدیک تر و صمیمی تر 
باشد، آن جامعه موفق تر است که یکی از دستاوردهای 
جشنواره فجر همین ایجاد ارتباط نزدیک جامعه با هنر 

و هنرمندان بوده است. 
در کشور ما هر ساله از این جشنواره استقبال می شود 
و افراد زیادی با فرهنگ غنی و معنی هنر فجر آشنا 
می شوند، از این رو تاثیرگذاری این جشنواره بر جامعه 
و مردم کامال مشهود است. از سوی دیگر این روزها 
جامعه ما از طرف جوامع بیگانه هدف تهاجم فرهنگی 
آسیب های  نشود  گرفته  آن  جلِو  اگر  که  گرفته  قرار 
جبران ناپذیری بر ذهن و روان مردم خواهد داشت. من 
معتقدم سیاست برگزاری جشنواره های فجر در کشور و 
استان، جلوگیری از همین آسیب هاست. امسال هم در 
استان ما، این رویداد مهم با مشارکت و همکاری خوبی 

اجرا شد و آثار فاخر 16 هنرمند به نمایشگاه راه یافت. 
بخش تجسم هنر اما پیرو برگزاری هر ساله جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر از سوی تصمیم گیران وزارت 
گرایش های  و  بخش ها  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مختلف رشته تجسمی و در راستای معرفی پتانسیل ها 
و هنرمندان تجسمی استان ها، و هنرمندان منتخب، 
برگزار می شود. امسال نیز همزمان با برگزاری پانزدهمین 
دوره جشنواره پس از تماس و اطالع رسانی به هنرمندان 
عرصه تجسمی استان، از بین 20 داوطلب، 12 هنرمند 
معرفی  آثارشان  داوری  جهت  جشنواره  دبیرخانه  به 
شدند که پس از بازبینی اولیه و حذف و جایگزینی دو 
هنرمند، 24 اثر از 12 هنرمند تایید شدند. نمایشگاه 
استان گلستان از تاریخ 20 لغایت 25بهمن ماه سال 

جاری در محل نگارخانه هومن برگزار می شود.  
بر این باورم یکی از تاثیرگذارترین بخش هایی که به 
جشنواره اضافه شد همین بخش تجسم هنر است، 
مرکز  از  خارج  که  استان هایی  هنرمندان  تمام  چون 
هستند امکانات زیادی برای نشان دادن هنرشان ندارند 
و فقط همین رویدادهاست که موجب ارتباط مخاطب 
نمایش  زمینه ساز  می تواند  و  می شود  هنرمندان  با 
هنرشان باشد. این را هم در پایان باید اضافه کنم که در 
حاشیه این دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز از 
تعدادی از پیشکسوتان حوزه تجسمی استان و هنرمندان 

منتخب تقدیر و تجلیل به عمل آمد

 هومن ارباب مجنی   
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان گلستان
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خالقیت در هنر

هر حوزه هنر مخاطبان خود را دارد، به طور کلی اضافه 
شدن هر بخشی یعنی به دنبال آوردن مجموعه ای از 
مخاطب ها. وقتی می خواهیم پیامی را گسترش دهیم 
و زوایای مختلفش را کشف و به نظرگاه های مختلف 
را توجه کنیم با گسترش آن پیام بین هنرهای مختلف 
یک  از  هنری  هر  چون  برسیم  هدفمان  به  می توانیم 
دیدگاه و زاویه دید می تواند تاثیرگذارتر باشد. به همین 
دلیل وقتی ما موضوعی را در حوزه هنرهای تجسمی 
گسترش می دهیم، بخش هایی که ممکن است در سایر 
رشته ها نادیده گرفته شود اینجا می تواند احیا و قابل 

رویت شود.
یک نکته مهم این جا وجود دارد: وقتی سر جمع هنری 
از این  هر استانی را مشاهده می کنیم می بینیم یکی 
حوزه ها در آن بیشتر است، مثال در استان کردستان، 
اصفهاْن  استان  در  و  دارد  بیشتری  قابلیت  موسیقی 
طبیعی  طور  به  دستی.  صنایع  و  تجسمی  هنرهای 
اضافه شدن بخش تجسم هنر به استان ما می تواند تاثیر 
بیشتری بگذارد بر جمع مخاطبان، چون تعداد زیادی 
از هنرمندان این استان در حوزه تجسمی کار می کنند. 
مسئله بعدی این است که ارتباط یکی از نکات مهم در 
خالقیت هنر به شمار می رود. بنابراین وقتی ارتباط بین 

 حسین تحویلیان  
مدیر هنری تجسم هنر، استان اصفهان

هنرمندان به وایطه حضور در چنین بخش هایی بیشتر 
می شود، خالقیت هم بیش از پیش شکوفا می شود چون 
هر هنرمندی حتی می تواند از البه الی صحبت های 
دهد.  پرورش  را  آن  و  برسد  ایده ای  به  نیز  دیگران 
نکته مهم دیگر این است که بحث استاد و شاگردی 
در حوزه هنرهای معاصر کمتر ظهور پیدا می کند. این 
تجربه شخصی بنده است. در مسابقه ای، دانشجویی 
که در کالس خود من کار می کرد رتبه اش از من بیشتر 
شد چون به طور طبیعی بحث خالقیت و مهارت دو 
موضوع مختلف است، یعنی ممکن است داده فنی یک 
استاد، وقتی به دست یک تازه وارد عرصه هنر برسد، و 
با خالقیتش ترکیب شود، به نقطه اوج برسد، جایی که 

شاید استاد هرگز به آن نقطه نرسد. 
جشنواره  ای  یکی  داریم:  جشنواره  نوع  دو  معموال  ما 
است که برای تعالی یک عرصه هنری  برگزار می شود 
و دیگری جشنواره ای است که می خواهد اصالت هنر 
را در وجوه مختلف آن گسترش یا تعمیق دهد. به نظرم 
جشنواره فجر از نوع دوم است، موضوع مند است و 
طبیعتا این گروه جشنواره ها، با گسترش در ایده های 
مختلف هنری، چه به صورت مسابقه چه به صورت 

دیگر، می تواند خیلی مفیدتر باشد.
در پایان می خواهم به این نکته هم اشاره کنم که من از 
قدیم چندان با اعطای جوایز در جشنواره ها موافق نبودم. 
اول  رتبه  اثری حائز  دوره ای  در  که  است  این  علتش 
و  می آیند  جوانان  از  بسیاری  می بینیم  بعد  می شود. 
شروع می کنند به اجرای همان کار یا اثر. بعد هم ناگهان 
همان عده قید کارکردن را می زنندو  رهایش می کنند. به 
همین دلیل فکر می کنم شیوه جایزه دادن باید عوض 
شود. طبیعتا باید چنین اتفاقی رخ دهد یعنی هنرمند 
بابت کار و خالقیتش تشویق شود، ولی معتقدم این 
مثال یک  انجام شود.  قالب خاصی  در  باید  تشویق 
و  ایده  مهارت،  یا  خالقیت  برای  می تواند  نقاش 
نوآوری اش تشویق شود و جایزه بگیرد. اگر این رفتار را 
کارهایی  به  دیگر جایزه دادن صرفا  بگیریم،  پیش  در 

اختصاص نمی یابد که رتبه اول را به دست آورده اند
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رویکرد جوان گرایی

بخش تجسم هنر که تقریبا دو سالی است به پانزدهمین 
شده  اضافه  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  دوره 
عالوه بر اینکه می تواند باعث شناسایی هنرمندان گمنام 
هنرمندان هم  و  بین مخاطبان  باعث همدلی  شود، 
می شود. همین طور عالوه بر شکوفایی آثار هنرمندانی 
برای  فرصتی  بخش  این  مانده اند،  ناشناخته  که 
آنهاست.  توانایی  بروز  شناخته تر شدن و همین طور 
تفاوت عمده ای که تجسم هنر در جشنواره تجسمی 
فجر امسال داشت این بود که ما با هماهنگی مدیرکل 
استان با رویکرد جوان گرایی، برگزاری نمایشگاه امسال 
اینکه جوان باشند، بلکه  نه فقط  البته  را آغاز کردیم. 
مالک آن باید جوان باشد. جوان هایی را برای تجسم 
هنر انتخاب کردیم که در سطح ملی حرفی برای گفتن 
فرد  کم سن ترین  دلیل  همین  به  باشند.  داشته 
شرکت کننده این استان حدود 17 سال داشت و دو نفر 
از همین جوانانی که در نمایشگاه تجسم هنر حضور 
طوبای  دریافت  به  موفق  اخیر  سال های  در  داشتند 
زرین شده بودند. این مطلب را از این جهت عرض 
کردم که این استان کیفیت را فدای کمیت نکرده است.  
دومین نکته ای که برخالف ادوار گذشته اصرار بر آن 
داشتیم، کشف جوانانی بود که در اطراف، شهرها و 
کرده  پرهیز  خوداغنایی  از  تا  بودند  ساکن  روستاها 
باشیم. قزوین شهر کهن و پایتخت خوشنویسی است 

و بنابراین سراسر استان دارای هنرمندان توانمند خطاط 
است. با این تدبیر توانستیم دو نفر از هنرمندان توانمند 
را از روستاهای اطراف شناسایی و با خود همراه کنیم. 
برگزاری این نمایشگاه موجب می شود تا ایده های ناب 
و خالق توسط افرادی در این جشنواره متولد شود و این 
ایده ها گاهی موجب کشوری شدن آن اثر و شناخته تر 
شدن آن استان از لحاظ هنر و هنرمندان در رویدادهای 
دیگر تجسمی فجر می شود.  در رابطه با برگزاری شکل 
نمایشگاه تجسم هنر در این استان، ما به جای اینکه از 
هر هنرمند که 12 نفر بودند 12 اثر دریافت کنیم، به هر 
هنرمند پنج متر فضای نمایش اثر اختصاص دادیم تا 
هنرمند با یک یا دو یا هر چند اثر که می خواهد بتواند 
مهم ترین  از  کند.   شرکت  اختصاصی  فضای  در 
تاثیراتی که بخش تجسم هنر می تواند بر پانزدهمین 
دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر داشته باشد این 
جوانان  با  حرفه ای ها  بین  نزدیکی  ارتباط  که  است 
می شود  موجب  که  می کند  ایجاد  نوآموز  و  تازه کار 
ارتباطات بیشتر شود و از نزدیک باهم آشنا شوند و 
همین طور آثار مورد داوری و قضاوت افراد حرفه ای در 
همه  از  تشکر  ضمن  می گیرد.  قرار  نمایشگاه  این 
همکارانم در دبیرخانه مرکزی فجر، برای همه شما 
آرزوی سعادت دارم. گفتنی است لوایح هنرمندان طی 

مراسمی در دفتر مدیرکل به آنها تقدیم شده است

 علی کاظم لو  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان قزوین
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چراغی پرفروغ تر

در حالی جشنواره هنرهای تجسمی فجر پانزدهمین 
بین المللی  جشنواره  که  می کند  تجربه  را  خود  دوره 
در  و  شده  خود  سال  چهل ویکمین  وارد  فجر  فیلم 
این هیاهوی فیلم و سینما جشنواره هنرهای تجسمی 
با سکوتی معنادار فریاد می زند که در حوزه هنرهای 
تجسمی هم، چراغی روشن است؛ چراغی پرفروغ تر 

و درخشان تر از 14 دوره قبل.
 چراکه دوره پانزدهم هم تجربه و اندوخته سال های 
قبل خود را به همراه دارد و هم با تالشی جدی تر و 
مسیری  در  قدم  تغییراتی،  اندک  البته  و  گسترده تر 
طوالنی و پرفراز و نشیب گذاشته است. مسیری که به 
گفته مسئوالن هدف آن توسعه عدالت فرهنگی هنری 
است و بر پیشبرد این سیاست عدالت فرهنگی مصمم 
است و حرکت در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار 

داده است.
 به همین منظور ستاد ویژه ای تشکیل شده است که 
هنرهای  عرصه  فعال  هنرمندان  و  افراد  شناسایی  به 
شهرستان ها  در  به ویژه  استان ها  سطح  در  تجسمی 
بپردازد. در این میان، آنچه می تواند برای هنرمندان فعال 
در شهرستان ها و مناطق کم برخوردار، امیدوارکننده 
باشد، استمرار، اجرا و اصرار بر این سیاست عدالت 
هر  با  جشنواره ای  هر  وگرنه  است،  هنری  فرهنگی 
کمیتی در آمار و ارقام و هر کیفیتی در آثار و به هر شکل 

 علی شعبانی  
مدیر هنری بخش تجسم هنر استان مرکزی

در روز اختتامیه به پایان می رسد و اندکی خوشحال از 
کسب رتبه و جایزه و جمع کثیری هم ناراحت و منتقد 

به نحوه داوری و اعالم نتایج.
و  شد  دیده  جدی تر  پانزدهم  دوره  در  آنچه  لذا 
ویژه  هنر  تجسم  بخش  کرد،  عمل  امیدوار کننده تر 
استان ها بود که راهبری آن به مدیران هنری منتخب هر 

استان سپرده شد.
پویایی  و  حرکت  منشأ  می تواند  خجسته  اقدام  این 
بیشتر باشد و در ادامه هم نتایج و برکاتی ارزشمندتر 
در استان ها به همراه داشته باشد؛ که برای نتیجه بخشی 

بهتر و کامل تر نکاتی در قالب پیشنهاد ارائه می شود:
- اجرای سیاست توسعه عدالت هنری خاص در ایام 

جشنواره نباشد و مستمر و پیوسته باشد.
از مدیران هنری  پایانی تعداد بیشتری  - در ارزیابی 
تقدیر شوند و از هر استان هنرمندی هم به عنوان چهره 

سال تجسم هنر معرفی شود.
- در برنامه های کالن هنرهای تجسمی مثل اعزام های 
فصلی به خارج از کشور یا سفر مطالعاتی سهم ویژه 
و عادالنه به هنرمندان توانمند شهرستان ها اختصاص 

یابد.
-در ارزیابی درجه هنری تسریع شود و امتیازی ویژه 
برای هنرمندان فعال در جشنواره های تجسمی فجر و 

تجسم هنر لحاظ شود.
- به بسترهای موجود در هر استان )نظیر اقلیم خاص، 
فرهنگ و رسوم ویژه، هویت فرهنگی و پیشینه مفاخر 
و مشاهیر و...( توجه بیشتری شود تا بتوانند بخشی از 

برنامه های تجسمی کشور را میزبانی کنند. 
و  و تشکیل شورای سیاستگذاری  برنامه ریزی  در   -
و  از مدیران هنری موفق  بعدی  داوران جشنواره های 
هنرمندان تاثیرگذار استان ها نیز استفاده شود و صرفا از 

هنرمندان و استادان مقیم پایتخت نباشد. 
در پایان امیدوارم جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 
تغییرات  با  و  بین المللی  به صورت  شانزدهم  دوره 
اساسی پرفروغ ترین دوره خود را آغاز کند و نشان دهد 

که اینجا هم چلچراغی روشن است


