
11
طراحی بيش از 100 پوستر براي پنجمين جشنواره تجسمي فجر 

در فراخواني از طراحان پوستر دعوت شد پوستر پنجمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر را طراحي كنند 
كه با پايان مهلت بيش از 100 طرح ارائه شد. پنجمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر در رشته هاي نقاشي، 

خوشنويسي، نگارگري، سفال و سراميك، تصوير سازي، مجسمه سازي، پوستر، عكاسي و كاريكاتور برگزار می شود.

اخبار کوتاه گزارش

- گروه فرهنگ و هنر:  اس��ب در ادبيات فارس��ي 
و فرهن��گ ايراني جايگاهي ويژه دارد. درمتون اوس��تا و ادبيات 
باستاني ايران از اسب به نيكي ياد شده است. شاعران، عارفان، 
نكته پردازان و خردمندان، پادشاهان و اميران، گردان و دالوران 
ايراني و دين آوران بزرگ آن را مظهر خوشبختي و رستگاري و 

فراست و تيزهوشي دانسته اند. 
اسب اصيل ايرانی جايگاه خاصی در بين اقوام دارد و عالوه 
بر اين هميش��ه در ادب و هنر ايران بسيار از اين حيوان نجيب 
نام برده شده است. حجاری های قديمی در دل غارها نيز نشان 
از اصال��ت اين حيوان در اي��ران دارد و نقش آن را به وضوح در 
حجاری های تخت جمشيد می توان ديد.  نجابت و اصالت اسب 
در آثار هنری بسياری ازهنرمندان ديده می شود و شايد همين 
اصالت دس��تمايه ای بر كارهای هنری هنرمندان ش��ده است؛ 
به طوری كه در بس��ياری از آثار نقاشی و حتی مجسمه سازی 
هنرمندان بزرگ و برجس��ته نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا 

از آن بهره برده اند.
اين روزها در فرهنگسرای نياوران، نمايشگاهی از آثار نقاشی 
شاگردان تاها بهبهانی برپاست كه موضوع اصلی آن اسب است. 
در روزگار گذش��ته اس��ب كاربرد مهم و مؤث��ری در زندگی ما 
داش��ت اما امروزه ش��ايد تنها ازجنبه تفريحی و ورزشی به آن 
نگاه ش��ود و ديگر آن حضور مؤثر را نتوان در زندگی ديد. اسب 
عنصری خيالی در زندگی ما انس��ان ها شده و اين خيالی بودن 

موضوعی برای نمايشگاه گروهی شاگردان تاها بهبهانی است.
درست 20 سال پيش بهبهانی نمايشگاهی با عنوان اسب و 
خيال برگزار كرد و در آن نمايشگاه عالوه بر اينكه هنر نقاشانه و 
هنرمندانه اش را در معرض ديد گذاشت اين خيال را به واقعيتی 
محض در مانژ س��واركاری تبديل ك��رد و مخاطب را به همراه 

اسب های اصيل ايرانی با خود به سفری خيالی برد.
بهبهانی معتقد است متأسفانه دراين سال ها اخبار بسياری 
به گوش��مان رسيده كه كش��ورهای مختلف داعيه اين را دارند 
كه شخصيت های فرهنگی، ادبا و شعرای نامی ما را به نام خود 
مصادره می كنند؛ به طوری كه موالنا را تركيه، بوعلی س��ينا را 
اع��راب، نظامی و ش��يخ خرقانی و ديگران را ب��ه نام خود ثبت 
كرده اند. در كنار اينها حاال نمادها و نشانه های معماری مان نيز 
در حال مصادره ش��دن، هستند و اين جای تأسف بسيار دارد. 
ب��ه گونه ای كه دوبی اين نش��انه ها را به ن��ام خود ثبت كرده و 
حتی به خود اين جرأت و جس��ارت را داده تا در كتاب قطوری 
اين ادعا را داش��ته باشد كه خالق بادگيرهای استان يزد است. 
باز هم متأس��فانه به دليل بی اعتنايی های صورت گرفته نسبت  
ب��ه اين ماجرا كار به جايی رس��يده كه حت��ی حيوانات اصيل  
كشورمان نيز در حال ثبت شدن به نام آنهاست. همه می دانيم 
كه اس��ب ايرانی از گذش��ته های دور تاكن��ون در دنيا به اصيل 
و  ش��اخص بودن معروف است. س��ال 81 خانه عرب در پاريس 

نمايش��گاه بزرگی به نام اسب عرب برگزار كرد كه متأسفانه در 
آن نمايش��گاه تمام نقاشی های دوره صفويه ما را بزرگ كرده و 
در ايس��تگاه های مترو خود به نمايش گذاش��تند حتی از موزه 
ايران ه��م مينياتورهايی را قرض گرفت��ه و به نام خود نمايش 
دادند و ماحصل آن هم سود كالنی بود كه عربستان از كنار اين 
نمايشگاه با صادرات اسب نصيبش شد. چيزی كه در اصل به ما 

تعلق داشت و بايد برای ما و به نام ما ثبت می شد.
در حقيقت بهبهانی و شاگردانش  سعی دارند در نمايشگاه 
اسب و خيال  آنچه كه متعلق به خودمان بوده را به عنوان يك 
اس��طوره يادآوری كنند تا آغازی باشد برای اينكه به ارزش های 
فرهنگی و ادبی كش��ورمان بيشتر توجه داشته باشيم. به گفته 
وی  اگر فردوس��ی رخش را به عنوان ش��خصيت ش��اخص در 
ش��اهنامه معرفی می كند، ام��روزه نيز اس��ب در اقوام مختلف 
ايرانی نمادی اس��ت از ش��ادی و غم به گونه ای كه  اسب تزئين 
شده برای ما سنبل شادی و عروسی است و اسب سياه پوش را 
نمادی از غم و فاجعه می دانيم.  بنابراين اين نمايشگاه بازنمايی 
امروزين بخشی از فرهنگ ما به حساب می آيد، كه با زبان هنر 
بيان ش��ده است. اس��ب در ادبيات رسمی، حماسی، ورزشی ما 
جاي��گاه ويژه ای دارد و هميش��ه به عنوان مون��س، يار و همراه 
انس��ان مطرح بوده و در اسطوره های ما نيز جايگاه خاصی دارد. 
به طوری كه س��ابقه انس و الفت او با انس��ان به سه هزار سال 
قبل از ميالد برمی گردد. ما اين نقوش را در شاهكارهايی چون 
مفرغينه های لرس��تان به وضوح می بيني��م. ظرافتی كه در آثار 
مفرغی برای س��اخت دهانه اس��ب به كار برده شده است، جزو 

شاهكارهای بزرگی است كه  در موزه های هنری مطرح دنيا به 
نمايش در می آيند كه بيانگر الفت انس��ان با حيوان نجيبی  به 

نام اسب است.
در واقع اين نمايشگاه به نوعی نشان دهنده تصور يا تخيلی 
اس��ت كه جوانان امروز از اين حيوان  اس��طوره ای  دارند و اين 
نمايشگاه و آثار ارائه شده در آن جلوه ای از اين تخيل و تصور به 
حس��اب می آيد. بهبهانی با حضور 45 تن از شاگردش 100 اثر 
هنرمندانه در اسب و خيال به نمايش گذاشته است. تاثير نقوش 
و نوع رنگ بندی در آثار به گونه ای اس��ت كه اين ش��اعرانگی را 
می ت��وان در آثار تك تك هنرمندان ج��وان ديد. آنجا كه خيال 
هنرمند بر بال های اس��بی بالدار به پ��رواز در می آيد يا آنجا كه 
اسبی به تاخت می تازد اين تاختگی و تازندگی روح جوان، را در 
آث��ار می توان ديد. يا حتی در قابی ديگر اين خيال و تصور آبی 

آسمان است كه بر بدنه اسب ايرانی می تازد.
آثار اين نمايش��گاه به همان اندازه كه خيال انگيز است به 
همان ميزان نيز دارای تنوع رنگی و شاد زيستن است و همين 
باعث ش��ده تا درروز افتتاحيه خيل عظي��م طرفداران خيال و 

تصور به اين نمايشگاه بيايند.
ش��يدا كرباس��ی يكی از هنرجويان تاها بهبهانی كه در اين 
نمايشگاه سه اثر از او به نمايش در آمده در گفت وگو با خبرنگار 
خورشيد گفت:  همه ما زير نظر يك استاد كار كرديم هدف ما 
از انتخاب اين موضوع بيان س��وررئال از اسب و خيال بود و اين 
خيال به غير واقعی ب��ودن و تصور افراد بر می گردد كه در اين 

آثار نيز ديده می شوند.

وی ادامه داد: ما هر كدام سطح و سبك خودمان را داريم و 
كمتر ديده می شود كه 45 نفر نظرات جداگانه ای  داشته باشند 
اما به دليل هدايت و راهنمايی های درست استاد شما می بينيد 
كه هيچ يك از آثار به نمايش در آمده دراين نمايشگاه يك نظر 
واحد نيس��ت و هر كدام سمت وس��وی خود را دارند و در تمام 

آثار شما شاهد ايده خالق آن هستيد. 
كرباسی افزود: من تالش كردم آثارم در دو ژانرمختلف باشد 
و هدفم اين بود درعين حال كه اسب موجودی در طبيعت است 
اصالت را هم نشان دهم و طبيعت و اصالت را با هم تلفيق كنم.

اين هنرمند جوان گفت: استقبال خوبی از نمايشگاه شد و 
بس��ياری از مردم وقتی با موضوع نمايشگاه برخورد كردند ابتدا 
ذهنيتی از آن نداش��تند و با ديدن آثار، موضوع خيال را درک 
كردند، در واقع بسيار خوشحالم از اين كه مخاطب با آثار ارتباط 
برقرار كرده  و اين نش��ان می دهد كه آثار به درستی با موضوع 

همخوانی داشتند.
اما ديگر هنرجوی ش��ركت كننده در اين نمايش��گاه مهسا 
مشايخی است كه خود نقاشی خوانده و در اين نمايشگاه سبكی 
متفاوت از س��اير دوس��تانش را برای ارائه اسب و خيال انتخاب 
كرده است. مشايخی عنوان كرد: واژه اسب از  اسپا در اوستا به 
معنای آفريده نيك برگرفته ش��ده و در نام های كهن به وضوح 
ديده می شود. در ايران كهن و غارهای لرستان نقش اسب بسيار 
ديده ش��ده و اين در غارهای 7هزار س��اله ما نيز قدمت دارد و 
نش��ان دهنده اهميت حضور اسب در زندگی ما ايرانيان بوده و 
هست. هميشه شعرا و ادبای ما از اين كلمه بهره برده اند و حتی 
در بازی چوگان ايران باستان اسب نقش اساسی داشته است. 

آثار مشايخی در قالب هنرهای تزئينی و آرت دكو طراحی 
شده است وی در اين مورد گفت: سبك آرت دكو  درواقع  يك 
جنبش هنری است كه در قرن بيستم به وجود آمده است. واژه 
آرت دكو از نام نمايش��گاه بين الملی هنرهای تزئينی و صنعتی 
مدرن گرفته ش��ده  و اين جنبش بر معماری، تزئينات داخلی، 
س��راميك، ُمد، طراحی صنعتی و هنرهای ديگر تاثيرگذار بوده 
اس��ت. آرت دكو هنری اس��ت كه در س��ال 1925 در پاريس 
برگزار شد و در واقع  حركتی است در مدرنيسم كه تحت تأثير 
هنرهای س��نتی كش��ورهای آفريقايی، مصر و مكزيك به وجود 
آمده اس��ت. به دليل عالقه ای كه به هنر صفويه دارم اين گونه 
كار كردم ضمن اينكه هنر صفوی هنر نابی است كه در دنيا نيز 

به اين ناب بودن شهره است.
عضو هيات علمی دانش��گاه جامع علمی و كاربردی ساوه، 
درخصوص اين نمايش��گاه گروهی تصريح كرد: استاد بهبهانی 
ع��الوه براين كه اس��تاد همه ما هس��تند  پ��در معنويمان نيز  
هس��تند. ش��ما  هيچ اثری را دراين نمايش��گاه ش��بيه ديگری 
نمی بينيد و اين به بينش اس��تاد بر می گردد كه هركسی را در 

جهت خود هدايت كرده و هيچ ايده ای را تحميل نكرده است.

 شاهين فرهت سمفونی
»باران غدیر« را می سازد

شاهين فرهت، آهنگساز 
كش��ورمان  پيشكس��وت 
س��مفونی »ب��اران غدير« را 
ب��ه س��فارش ح��وزه هنری 
می س��ازد. س��مفونی »باران 
ش��اهين  توس��ط  غدي��ر« 
پيشكسوت  آهنگساز  فرهت 
كشورمان ساخته خواهد  شد. 

اين سمفونی به سفارش حوزه هنری و به مناسبت سومين 
برگزاری همايش »باران غدير« در تهران توس��ط شاهين 
فرهت اجرا می ش��ود. همايش باران غدير شنبه 6 آبان ماه 
جاری در ش��هر تهران آغاز ب��ه كار می كند. گروه قوالی از 
كشور پاكستان با حضور عابد مهرعليخان و شاعران لبنانی 
از جمله مهمانان اين همايش هستند. سمفونی های خيام، 
دماوند، ايران، امام رضا)ع(، خليج فارس، ايثار، پيامبر)ص( 

از جمله آثار شاهين فرهت است.

ایران از نظام آموزشی سطح باال 
برخوردار است

 مس��وول آموزش زبان 
فارس��ی در مدارس تفليس 
از ط��رف رايزن��ی فرهنگی 
ايران  اس��المی  جمه��وری 
گفت: كش��ور ايران از نظام 
آموزشی قوی و سطح بااليی 
برخوردار است. صوفيا گاگو 
ش��يترزه، روز دوش��نبه در 

حاش��يه بازديد از دبيرس��تان دختران��ه آيت اهلل بهجت 
رشت در گفت وگو با ايرنا افزود: نظام آموزش و پرورش 
ايران مورد قبول ماست و دوست داريم از تجربيات اين 
كشور در بخش آموزش��ی بهره مند شويم. وی به نظام 
آموزش��ی -3-3 6 در جمهوری اس��المی ايران اشاره و 
بيان كرد: در زمان حاضر در كشور گرجستان نيز چنين 
نظام آموزشی وجود دارد. وی خاطر نشان ساخت: مردم 
ايران از فرهنگ بس��يار غنی و بااليی برخوردارند و اين 
كش��ور در بخش های مختلف از جمله علمی و آموزشی 
جايگاه خوبی دارد. گاگوش��يترزه در رابطه با سفر گروه 
منتخب فارس��ی آموزان گرجس��تانی به اس��تان گيالن 
اظهار كرد: اين گروه ش��امل دانش آم��وزان، معلمان و 
اساتيد مدارس تفليس گرجستان می باشند و در اردوی 
10 روزه اي��ران، ع��الوه بر گيالن از ته��ران، اصفهان و 
هم��دان نيز بازديد خواهد كرد. 44 نفر از گروه منتخب 
فارسی آموزان گرجستانی شامل دانش آموزان، مديران 
و معلمان مدارس تفليس گرجس��تان ازيكشنبه شب به 
استان گيالن سفر كردند و تا فردا در گيالن می مانند. 

نمایش عکس های »بابک صدیقی« 
در آلمان

»اش��ك گل محم��دی« 
عنوان نمايش��گاه عكس های 
باب��ك صديق��ی در آلم��ان 
است كه در سالن بين المللی 
دانش��گاه گبي��ن برپاس��ت. 
عنوان  ب��ا  نمايش��گاه  اي��ن 
»اش��ك گل محمدی- روغن 
روايت��ی  گل محم��دی« 

تصويری اس��ت كه برداشت گل محمدی و تهيه روغن اين 
گل را در منطقه  الله زار اس��تان كرمان به تصوير می كشد. 
اين نمايش��گاه انفردی 20روزه با 15 عكس سياه و سفيد 
در ابعاد 40 در 50 س��انتيمتری، تا 11 نوامبر 2012 )21 
آبان( در اين دانشگاه داير است. نمايشگاه يادشده بخشی 
از يك س��مينار فرهنگی شامل 10 برنامه از نمايش فيلم 
و كتاب گرفته تا تئاتر و... اس��ت كه گفته می شود در نوع 

خودش كم سابقه بوده است.

»صفوت« جایزه بهترین مولف كتاب 
آموزشي موسيقي را دریافت كرد

كتاب  بهتري��ن  جاي��زه 
آموزشي موسيقي يك سال 
اخير كش��ورمان، از س��وي 
داريوش  به  موس��يقي  خانه 
صفوت اهدا شد. بهترين هاي 
موسيقي كشورمان در حوزه 
كتاب، روز گذشته در جريان 
برگزاري نشست ماهانه خانه 

موس��يقي معرف��ي و مورد تقدي��ر قرار گرفتن��د. در اين 
نشس��ت كه در محل خانه موس��يقي و با حض��ور اهالي 
موس��يقي برگزار ش��د برگزيدگان س��ه بخش كتاب هاي 
پژوهش��ي، آموزشي و ترجمه موسيقي لوح تقدير و جوايز 
خ��ود را دريافت كردند. هيأت داوران خانه موس��يقي در 
زمينه كتاب هاي موس��يقي را مصطفي كم��ال پورتراب، 
هومان اس��عدي و محمدرضا فياضي تشكيل مي دادند كه 
ب��ه اتفاق آراء در بخش ترجمه هيچ اثري شايس��ته رتبه 
دوم و س��وم ندانستند و تنها عبدا... انوار را به عنوان برنده 
رتبه اول معرفي كردند. در بخش كتاب هاي پژوهشي نيز 
هيأت داوران جايزه نفر س��وم ب��ه جهانگير داناي علمي، 
جايزه نفر دوم را مشتركا به اصل الدين زاموف و ميثمي و 
رتبه اول را به محمد عبدلي و انسيه تبريزي اهدا كردند. 
در بخش كتاب هاي آموزش��ي نيز رتبه س��وم مشتركا به 
فاطم��ه ملك��ي و فرزين طهرانيان، رتبه دوم مش��تركا به 
اش��كان غفوري و منصور نريمان، و رتبه سوم به داريوش 

صفوت تعلق گرفت.

پرواز خیال اسب ها  درآسمان آبی ذهن

نمایشگاهجشنواره

نمایشگاهی از آثار »پيکاسو وسالوادور دالی« در روسيهافزایش ارسال اثر به ششمين جشنواره بين المللی فارابی
دبير ششمين جشنواره بين المللی 
فارابی؛ ويژه علوم انسانی و اسالمی اعالم 
ك��رد: تعداد آثار ارس��الی به بخش های 
داخلی دبيرخانه اين دوره از جش��نواره 
افزايش 50 درصدی نش��ان می دهد اما 
شمار آثار خارجی هيچ تفاوتی نسبت به 

سال قبل نداشته است. 
خواج��ه س��روی روز دوش��نبه در 
نشست مطبوعاتی اظهار كرد: تعداد دو 
ه��زار و 998 اثر از داخل و خارج به 12 
گ��روه علمی داخلی و ي��ك گروه علمی 
خارجی دبيرخانه شش��مين جش��نواره 
فارابی ارسال شده است درحالی كه سال 
گذش��ته تعداد آثار ارسالی به جشنواره، 

دو هزار و 33 مورد بود. 
ب��ه گفته وی بيش��ترين تعداد آثار 
ارس��الی با 415 اثر به گروه فقه، اصول، 
علوم قرآن و حديث و كمترين آن با 48 

اثر به گروه مطالعات انقالب اس��المی و 
امام خمينی )ره( اختصاص دارد. معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: 
تعداد 312 اثر از پژوهشگران 15 كشور 
خارجی به دبيرخانه جش��نواره امسال 
ارسال شده كه كشورهای تاجيكستان، 
ازبكستان، مصر، سوريه، عراق، فرانسه، 
آلمان، پاكس��تان، هن��د، آمريكا، هلند، 
 بلژيك، س��وييس و دانم��ارک از جمله 

آنها هستند.
وی خاطرنش��ان كرد: تعداد هزار و 
714 اثر ارس��الی به جشنواره امسال در 
قالب كت��اب، 22 اث��ر در قالب گزارش 
پايانی پژوهش، 392 اثر به صورت رساله 
دكت��ری و 672 اث��ر در قالب پايان نامه 

كارشناسی ارشد ارائه شده است.
خواجه سروی ادامه داد:  بيش از 41 
درصد آثار ارسالی به دبيرخانه ششمين 

جش��نواره فارابی از ن��وع پژوهش های 
كاربردی، 33 درصد از نوع پژوهش های 
بني��ادی، 10 درصد از نوع پژوهش های 
توس��عه ای و بقيه از ن��وع پژوهش های 

تركيبی هستند. 
به گزارش ايرنا، وی سهم بزرگساالن 
در ارس��ال اثر به جش��نواره ششم فارابی 
را 65/5 درص��د و س��هم جوانان را 34/5 
درصد اعالم كرد و گفت: 81/5 درصد آثار 
توس��ط پژوهش��گران مرد و 18/5 درصد 
توس��ط پژوهش��گران مرد به جش��نواره 
امسال ارائه شده اس��ت. معاون وزيرعلوم 
به داوری آثار جشنواره فارابی توسط 899 
نفر از اس��تادان مطرح كش��ور در زمينه 
 های مختلف علوم انس��انی و اسالمی در

س��ه مرحله اش��اره كرد و گفت: براساس 
رای هي��ات داوران، 43 اث��ر برگزي��ده به 

مرحله نهايی جشنواره راه يافته اند. 

اي��ن  ترجم�ه:  گ�روه   -
نمايش��گاه ش��امل ح��دود 100 اث��ر 
ب��زرگ  هنرمن��دان  از  گرافيك��ی 
)م��االگا،  پيكاس��و  گذش��ته  ق��رن 
وس��الوادو  اس��پانيا1973-1881( 
اس��پانيا كاتالوني��ا  )ايال��ت   دال��ی 

از  ك��ه  اس��ت   )1988-1904(
مجموع��ه داران خصوص��ی فرانس��ه و 
اياالت متحده آمريكا گرد آوری ش��ده 
اس��ت. در اي��ن مجموع��ه بخش های 
هنری قلم، چاپ دس��تی و نقش��ه ها 
با تصاوير ادب��ی جاكوموكازانوا )ونيز، 
ايتاليا 1725 -1798(، ماركيدوس��اد 
 )1814-1740 فرانس��ه  )پاري��س، 
ش��ده  آميخت��ه  فرناندكروملني��كا  و 
اس��ت در واقع اين آثار تلفيقی اس��ت 
از هنرب��زرگان ك��ه ب��رای كوتاه مدت 
طراح��ی ش��ده اند. در اينج��ا ه��ر اثر 

نه تنها نمايش متن به معنای گرافيك 
اس��ت بلكه الهام گرفت��ه از تجارب و 
احساس��ات هنرمند است. در اين آثار 
عش��ق، حس��ادت، ش��ور و هيجان به 

تصوير درآمده است.
در مجموعه ليتوگرافی پيكاس��و و 
كمدی انس��انی نق��اش در يك بحران 
عميق از شكست عش��قی )جدايی از 
همس��ر م��ورد عالقه اش( به س��ر می 
ب��رد. او در اين آثار ب��ه دنبال زندگی 
و جايگاه انس��ان در جهان بوده است 
به گونه ای كه اين تصاوير انس��ان ها را 
متعجب می كنند، گويی اين نقاشی ها 
توسط يك كودک طراحی شده است. 
خود »پيكاسو« درجايی گفته بود: 
چهار سال طول كش��يد مانند رافائل 
نقاش��ی بكش��م، اما ي��ك عمر صرف 
ك��ردم تا مانن��د يك كودک نقاش��ی 

بكش��م. او در اي��ن آثارگاه��ی اوقات 
خ��ود را در عالم تئاتر و گاهی در عالم 
س��يرک تصور كرده است كه احساس 

پوچی را در بيننده تداعی ميكند.
نمايش��گاه  اي��ن  در  همچني��ن 
»مجموعه كاليفرنيا« كه شامل 25 اثر 
پيكاسو است به نمايش درآمده است. 
پيكاسو اين سری از نقاشی هايش را به 
عشق جديد خود اختصاص داده بوده 
اس��ت. اين مجموعه بيننده را با عوالم 
درونی هنرمند آش��نا می سازد كه به 
دنبال بروز احساسات نسبت به عشق 

جديد خود بوده است.
افتتاحيه اين نمايش��گاه در موزه 
هنره��ای زيبا ب��ا حض��ور هنرمندان 
مط��رح و هنرآم��وزان دانش��گاه های 
هنرو گرافيك برگزار ش��د و تا اواسط 

ماه دسامبر ادامه خواهد داشت.

فستیوالرقابت   نگاتیو  

مركز هنرهای تجس��می با صدور بيانيه ای به 
ممنوعيت حضور عكاس��ان ايران در مسابقه ساالنه 
مؤسسه نشنال جئوگرافی اعتراض كرد و اقدام اين 
مؤسس��ه را محكوم ك��رد. در بيانيه مركز هنرهای 
تجسمی آمده است: اقدام مؤسسه نشنال جئوگرافی 
مبن��ی بر ممنوعيت حضور عكاس��ان ايران و چهار 
كشور ديگر در مسابقه ساالنه اين مؤسسه با هدف و 
رسالت اين موسسه با سابقه كه توسعه علم، معرفی 
و حفاظت از آثار طبيعی و توجه به باستان شناسی و 
زيست شناسی و علم جغرافياست، مغايرت و تعارض 

دارد. در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: مؤسس��ه نشنال جئوگرافی زبان جهانی و پاک و 
تأثيرگذار هنر را برای دس��تيابی به اهداف توس��عه علم و حفاظ��ت از آثار طبيعی در 
سراس��ر جهان به كار می گيرد اما مانع حضور هنرمندان می شود و اين اقدام با فطرت 
پاک و بی آاليش هنر و اهداف آن در تعارض است. مركز هنرهای تجسمی در اين بيانيه 
آورده اس��ت: عكاسان ارزشمند ايران همواره در عرصه های مختلف نقش تأثيرگذاری 
داش��ته اند و در رويدادهای جهانی درخش��يده اند و ممنوعيت حضور آنان در مسابقه 
عكس نش��نال جئوگرافی از اهداف غير علمی و غير هنری اين مؤسسه حكايت دارد و 
اعتبار آن را به عنوان مؤسسه ای كه مدعی دغدغه توسعه علم است خدشه دار می كند.

داوری آثار رس��يده به مس��ابقه  بزرگ طراحی 
معم��اری آرامگاه ش��مس با حض��ور هنرمندان و 
معماران نام��دار ايرانی، آغاز ش��د. مهندس فريار 
جواهريان- معمار و شهرس��از، دكتر ايرج اعتصام- 
معمار و شهرس��از، دكترحس��ن بلخاری- مدرس 
فلسفه هنر، مهندس محمد بهشتی- معمار، دكتر 
داراب ديبا- معمار، دكتر علی اكبر صارمی- معمار، 
دكتر شهاب كاتوزيان- معمار و شهرساز، مهندس 
نادر اردالن- معمار و شهرساز و عباس كيارستمی- 
فيلمساز و عكاس - داوران اين مسابقه  هستند كه 

ط��ی 4 روز در تهران برترين طرح های ارائه ش��ده را انتخاب می كنند. بنياد ش��مس 
تبريزی و موالنا با همكاری بنياد معماری ميرميران، از سال گذشته با اعالم فراخوانی 
طراحی معماری آرامگاه ش��مس تبريزی را به همراه فضاهای جانبی آن به مس��ابقه 
گذاش��تند. زمين مس��ابقه مس��احتی در حدود 7000 مترمربع، واقع در شهر خوی، 
محل فعلی آرامگاه حضرت شمس تبريزی است. اين مسابقه آزاد برگزار شده و مورد 
استقبال مهندسان مشاور، معماران و هنرمندان قرار گرفت.  40 طرح  منتخب داوران 
از مجموع 240 طرح كامل رسيده و حائز شرايط اوليه به مسابقه، هفته  آخر آبان ماه 

جاری در گالری برج آزادی به نمايش عموم گذاشته خواهد شد.

فس��تيوال »ش��ش هفته با هنر اي��ران« در 
حالی چهارمين هفته خود را پشت سر می گذارد 
كه روز 19 اكتبر س��ومين بخش اين فس��تيوال 
ب��ا عنوان »پ��رواز رنگ ه��ا« در ميان اس��تقبال 
كانادايی ها و ايرانيان مقيم تورنتو، افتتاح شد. در 
اين بخش در كنار پيشكس��وتان حوزه تجسمی، 
چهره های جوانی چون: گلناز مقدم، ليال رضوانی 
و عب��اس حاج��ی محمدی خوش درخش��يدند. 
همچني��ن بخش فيل��م كوتاه و نيم��ه بلند اين 
فس��تيوال كه در س��ينما »كارلتون« به نمايش 

درمی آيد، با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده و س��ينماگران ايرانی توانسته اند توجه 
مخاطبان غيرايرانی را نيز به آثار خود جلب كنند.

اي��ن بخ��ش پ��س از 6 روز داوری، كانديداهای خود را ب��رای دريافت جايزه 
»پاپيل��ون« معرفی كرد.  مجموعه فيلم های برگزيده بخش فيلم تصوير س��ال كه 
به فس��تيوال شش هفته با هنر ايران ارسال شده بودند، نياز به 14 سانس نمايش 
داشتند و از آنجا كه برای بخش تصوير 6 سانس در نظر گرفته شده بود، بنابراين 
در اي��ن دوره كارهای كوتاه تر به نمايش درآمدند تا فرصت نمايش برای فيلم های 

بيشتری باشد. 

پرواز رنگ ها در تورنتو داوری كيارستمی در مسابقه  طراحی »آرامگاه شمس« تعارض اقدام نشنال جئوگرافی با اهداف آن

C U L T U R E
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نگاهی بر نمایشگاه »اسب و خیال« 


