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طراحی بيش از  100پوستر براي پنجمين جشنواره تجسمي فجر

در فراخواني از طراحان پوستر دعوت شد پوستر پنجمين جشنواره بينالمللي هنرهاي تجسمي فجر را طراحي كنند
كه با پايان مهلت بيش از  100طرح ارائه شد .پنجمين جشنواره بينالمللي هنرهاي تجسمي فجر در رشتههاي نقاشي،
خوشنويسي ،نگارگري ،سفال و سراميك ،تصوير سازي ،مجسمه سازي ،پوستر ،عكاسي و كاريكاتور برگزار میشود.

اخبار کوتاه

گزارش

نگاهی بر نمایشگاه «اسب و خیال»

شاهین فرهت سمفونی
«باران غدیر» را میسازد

پرواز خیال اسبها درآسمان آبی ذهن
 گروه فرهنگ و هنر :اس��ب در ادبيات فارس��يو فرهن��گ ايراني جايگاهي ويژه دارد .درمتون اوس��تا و ادبيات
باستاني ايران از اسب به نيكي ياد شده است .شاعران ،عارفان،
نكتهپردازان و خردمندان ،پادشاهان و اميران ،گردان و دالوران
ايراني و دينآوران بزرگ آن را مظهر خوشبختي و رستگاري و
فراست و تيزهوشي دانستهاند.
اسب اصیل ایرانی جایگاه خاصی در بین اقوام دارد و عالوه
بر این همیش��ه در ادب و هنر ایران بسیار از این حیوان نجیب
نام برده شده است .حجاریهای قدیمی در دل غارها نیز نشان
از اصال��ت این حیوان در ای��ران دارد و نقش آن را به وضوح در
حجاریهای تخت جمشید میتوان دید .نجابت و اصالت اسب
در آثار هنری بسیاری ازهنرمندان دیده میشود و شاید همین
اصالت دس��تمایهای بر کارهای هنری هنرمندان ش��ده است؛
به طوری که در بس��یاری از آثار نقاشی و حتی مجسمهسازی
هنرمندان بزرگ و برجس��ته نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا
از آن بهره بردهاند.
این روزها در فرهنگسرای نیاوران ،نمایشگاهی از آثار نقاشی
شاگردان تاها بهبهانی برپاست که موضوع اصلی آن اسب است.
در روزگار گذش��ته اس��ب کاربرد مهم و مؤث��ری در زندگی ما
داش��ت اما امروزه ش��اید تنها ازجنبه تفریحی و ورزشی به آن
نگاه ش��ود و دیگر آن حضور مؤثر را نتوان در زندگی دید .اسب
عنصری خیالی در زندگی ما انس��انها شده و این خیالی بودن
موضوعی برای نمایشگاه گروهی شاگردان تاها بهبهانی است.
درست  20سال پیش بهبهانی نمایشگاهی با عنوان اسب و
خیال برگزار کرد و در آن نمایشگاه عالوه بر اینکه هنر نقاشانه و
هنرمندانهاش را در معرض دید گذاشت این خیال را به واقعیتی
محض در مانژ س��وارکاری تبدیل ک��رد و مخاطب را به همراه
اسبهای اصیل ایرانی با خود به سفری خیالی برد.
بهبهانی معتقد است متأسفانه دراین سالها اخبار بسیاری
به گوش��مان رسیده که کش��ورهای مختلف داعیه این را دارند
که شخصیتهای فرهنگی ،ادبا و شعرای نامی ما را به نام خود
مصادره میکنند؛ به طوری که موالنا را ترکیه ،بوعلی س��ینا را
اع��راب ،نظامی و ش��یخ خرقانی و دیگران را ب��ه نام خود ثبت
کردهاند .در کنار اینها حاال نمادها و نشانههای معماریمان نیز
در حال مصادره ش��دن ،هستند و این جای تأسف بسیار دارد.
ب��ه گونهای که دوبی این نش��انهها را به ن��ام خود ثبت کرده و
حتی به خود این جرأت و جس��ارت را داده تا در کتاب قطوری
این ادعا را داش��ته باشد که خالق بادگیرهای استان یزد است.
باز هم متأس��فانه به دلیل بیاعتناییهای صورت گرفته نسبت
ب��ه این ماجرا کار به جایی رس��یده که حت��ی حیوانات اصیل
کشورمان نیز در حال ثبت شدن به نام آنهاست .همه میدانیم
که اس��ب ایرانی از گذش��تههای دور تاکن��ون در دنیا به اصیل
و ش��اخصبودن معروف است .س��ال  81خانهعرب در پاریس

نمایش��گاه بزرگی به نام اسب عرب برگزار کرد که متأسفانه در
آن نمایش��گاه تمام نقاشیهای دوره صفویه ما را بزرگ کرده و
در ایس��تگاههای مترو خود به نمایش گذاش��تند حتی از موزه
ایران ه��م مینیاتورهایی را قرض گرفت��ه و به نام خود نمایش
دادند و ماحصل آن هم سود کالنی بود که عربستان از کنار این
نمایشگاه با صادرات اسب نصیبش شد .چیزی که در اصل به ما
تعلق داشت و باید برای ما و به نام ما ثبت میشد.
در حقیقت بهبهانی و شاگردانش سعی دارند در نمایشگاه
اسب و خیال آنچه که متعلق به خودمان بوده را به عنوان یک
اس��طوره یادآوری کنند تا آغازی باشد برای اینکه به ارزشهای
فرهنگی و ادبی کش��ورمان بیشتر توجه داشته باشیم .به گفته
وی اگر فردوس��ی رخش را به عنوان ش��خصیت ش��اخص در
ش��اهنامه معرفی میکند ،ام��روزه نیز اس��ب در اقوام مختلف
ایرانی نمادی اس��ت از ش��ادی و غم به گونهای که اسب تزئین
شده برای ما سنبل شادی و عروسی است و اسب سیاهپوش را
نمادی از غم و فاجعه میدانیم .بنابراین این نمایشگاه بازنمایی
امروزین بخشی از فرهنگ ما به حساب میآید ،که با زبان هنر
بیان ش��ده است .اس��ب در ادبیات رسمی ،حماسی ،ورزشی ما
جای��گاه ویژهای دارد و همیش��ه به عنوان مون��س ،یار و همراه
انس��ان مطرح بوده و در اسطورههای ما نیز جایگاه خاصی دارد.
به طوری که س��ابقه انس و الفت او با انس��ان به سه هزار سال
قبل از میالد برمیگردد .ما این نقوش را در شاهکارهایی چون
مفرغینههای لرس��تان بهوضوح میبینی��م .ظرافتی که در آثار
مفرغی برای س��اخت دهانه اس��ب به کار برده شده است ،جزو

جشنواره

نمایشگاه

افزایش ارسال اثر به ششمین جشنواره بینالمللی فارابی
دبیر ششمین جشنواره بین المللی
فارابی؛ ویژه علوم انسانی و اسالمی اعالم
ک��رد :تعداد آثار ارس��الی به بخش های
داخلی دبیرخانه این دوره از جش��نواره
افزایش  50درصدی نش��ان می دهد اما
شمار آثار خارجی هیچ تفاوتی نسبت به
سال قبل نداشته است.
خواج��ه س��روی روز دوش��نبه در
نشست مطبوعاتی اظهار کرد :تعداد دو
ه��زار و  998اثر از داخل و خارج به 12
گ��روه علمی داخلی و ی��ک گروه علمی
خارجی دبیرخانه شش��مین جش��نواره
فارابی ارسال شده است درحالیکه سال
گذش��ته تعداد آثار ارسالی به جشنواره،
دو هزار و  33مورد بود.
ب��ه گفته وی بیش��ترین تعداد آثار
ارس��الی با  415اثر به گروه فقه ،اصول،
علوم قرآن و حدیث و کمترین آن با 48

شاهکارهای بزرگی است که در موزههای هنری مطرح دنیا به
نمایش در میآیند که بیانگر الفت انس��ان با حیوان نجیبی به
نام اسب است.
در واقع این نمایشگاه به نوعی نشان دهنده تصور یا تخیلی
اس��ت که جوانان امروز از این حیوان اس��طورهای دارند و این
نمایشگاه و آثار ارائه شده در آن جلوهای از این تخیل و تصور به
حس��اب میآید .بهبهانی با حضور  45تن از شاگردش  100اثر
هنرمندانه در اسب و خیال به نمایش گذاشته است .تاثیر نقوش
و نوع رنگبندی در آثار به گونهای اس��ت که این ش��اعرانگی را
میت��وان در آثار تکتک هنرمندان ج��وان دید .آنجا که خیال
هنرمند بر بالهای اس��بی بالدار به پ��رواز در میآید یا آنجا که
اسبی به تاخت میتازد این تاختگی و تازندگی روح جوان ،را در
آث��ار میتوان دید .یا حتی در قابی دیگر این خیال و تصور آبی
آسمان است که بر بدنه اسب ایرانی میتازد.
آثار این نمایش��گاه به همان اندازه که خیال انگیز است به
همان میزان نیز دارای تنوع رنگی و شاد زیستن است و همین
باعث ش��ده تا درروز افتتاحیه خیل عظی��م طرفداران خیال و
تصور به این نمایشگاه بیایند.
ش��یدا کرباس��ی یکی از هنرجویان تاها بهبهانی که در این
نمایشگاه سه اثر از او به نمایش در آمده در گفتوگو با خبرنگار
خورشید گفت :همه ما زیر نظر یک استاد کار کردیم هدف ما
از انتخاب این موضوع بیان س��وررئال از اسب و خیال بود و این
خیال به غیر واقعی ب��ودن و تصور افراد بر میگردد که در این
آثار نیز دیده میشوند.

وی ادامه داد :ما هر کدام سطح و سبک خودمان را داریم و
کمتر دیده میشود که  45نفر نظرات جداگانهای داشته باشند
اما به دلیل هدایت و راهنماییهای درست استاد شما میبینید
که هیچ یک از آثار به نمایش در آمده دراین نمایشگاه یک نظر
واحد نیس��ت و هر کدام سمت وس��وی خود را دارند و در تمام
آثار شما شاهد ایده خالق آن هستید.
کرباسی افزود :من تالش کردم آثارم در دو ژانرمختلف باشد
و هدفم این بود درعین حال که اسب موجودی در طبیعت است
اصالت را هم نشان دهم و طبیعت و اصالت را با هم تلفیق کنم.
این هنرمند جوان گفت :استقبال خوبی از نمایشگاه شد و
بس��یاری از مردم وقتی با موضوع نمایشگاه برخورد کردند ابتدا
ذهنیتی از آن نداش��تند و با دیدن آثار ،موضوع خیال را درک
کردند ،در واقع بسیار خوشحالم از این که مخاطب با آثار ارتباط
برقرار کرده و این نش��ان میدهد که آثار به درستی با موضوع
همخوانی داشتند.
اما دیگر هنرجوی ش��رکت کننده در این نمایش��گاه مهسا
مشایخی است که خود نقاشی خوانده و در این نمایشگاه سبکی
متفاوت از س��ایر دوس��تانش را برای ارائه اسب و خیال انتخاب
کرده است .مشایخی عنوان کرد :واژه اسب از اسپا در اوستا به
معنای آفریده نیک برگرفته ش��ده و در نامهای کهن به وضوح
دیده میشود .در ایران کهن و غارهای لرستان نقش اسب بسیار
دیده ش��ده و این در غارهای 7هزار س��اله ما نیز قدمت دارد و
نش��ان دهنده اهمیت حضور اسب در زندگی ما ایرانیان بوده و
هست .همیشه شعرا و ادبای ما از این کلمه بهره بردهاند و حتی
در بازی چوگان ایران باستان اسب نقش اساسی داشته است.
آثار مشایخی در قالب هنرهای تزئینی و آرت دکو طراحی
شده است وی در این مورد گفت :سبک آرت دکو درواقع یک
جنبش هنری است که در قرن بیستم بهوجود آمده است .واژه
آرت دکو از نام نمایش��گاه بینالملی هنرهای تزئینی و صنعتی
مدرن گرفته ش��دهو این جنبش بر معماری ،تزئینات داخلی،
س��رامیکُ ،مد ،طراحی صنعتی و هنرهای دیگر تاثیرگذار بوده
اس��ت .آرت دکو هنری اس��ت که در س��ال  1925در پاریس
برگزار شد و در واقع حرکتی است در مدرنیسم که تحت تأثیر
هنرهای س��نتی کش��ورهای آفریقایی ،مصر و مکزیک بهوجود
آمده اس��ت .به دلیل عالقهای که به هنر صفویه دارم این گونه
کار کردم ضمن اینکه هنر صفوی هنر نابی است که در دنیا نیز
به این ناب بودن شهره است.
عضو هیات علمی دانش��گاه جامع علمی و کاربردی ساوه،
درخصوص این نمایش��گاه گروهی تصریح کرد :استاد بهبهانی
ع�لاوه براین که اس��تاد همه ما هس��تند پ��در معنویمان نیز
هس��تند .ش��ما هیچ اثری را دراین نمایش��گاه ش��بیه دیگری
نمیبینید و این به بینش اس��تاد بر میگردد که هرکسی را در
جهت خود هدایت کرده و هیچ ایدهای را تحمیل نکرده است.

اثر به گروه مطالعات انقالب اس�لامی و
امام خمینی (ره) اختصاص دارد .معاون
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود:
تعداد  312اثر از پژوهشگران  15کشور
خارجی به دبیرخانه جش��نواره امسال
ارسال شده که کشورهای تاجیکستان،
ازبکستان ،مصر ،سوریه ،عراق ،فرانسه،
آلمان ،پاکس��تان ،هن��د ،آمریکا ،هلند،
بلژیک ،س��وییس و دانم��ارک از جمله
آنها هستند.
وی خاطرنش��ان کرد :تعداد هزار و
 714اثر ارس��الی به جشنواره امسال در
قالب کت��اب 22 ،اث��ر در قالب گزارش
پایانی پژوهش 392 ،اثر به صورت رساله
دکت��ری و  672اث��ر در قالب پایان نامه
کارشناسی ارشد ارائه شده است.
خواجه سروی ادامه داد :بیش از 41
درصد آثار ارسالی به دبیرخانه ششمین

نگاتیو
تعارض اقدام نشنالجئوگرافی با اهداف آن

مرکز هنرهای تجس��می با صدور بیانیهای به
ممنوعیت حضور عکاس��ان ایران در مسابقه ساالنه
مؤسسه نشنالجئوگرافی اعتراض کرد و اقدام این
مؤسس��ه را محکوم ک��رد .در بیانیه مرکز هنرهای
تجسمی آمده است :اقدام مؤسسه نشنالجئوگرافی
مبن��ی بر ممنوعیت حضور عکاس��ان ایران و چهار
کشور دیگر در مسابقه ساالنه این مؤسسه با هدف و
رسالت این موسسه با سابقه که توسعه علم ،معرفی
و حفاظت از آثار طبیعی و توجه به باستانشناسی و
زیستشناسی و علم جغرافیاست ،مغایرت و تعارض
دارد .در ادامه این بیانیه آمده اس��ت :مؤسس��ه نشنالجئوگرافی زبان جهانی و پاک و
تأثیرگذار هنر را برای دس��تیابی به اهداف توس��عه علم و حفاظ��ت از آثار طبیعی در
سراس��ر جهان بهکار میگیرد اما مانع حضور هنرمندان میشود و این اقدام با فطرت
پاک و بیآالیش هنر و اهداف آن در تعارض است .مرکز هنرهای تجسمی در این بیانیه
آورده اس��ت :عکاسان ارزشمند ایران همواره در عرصههای مختلف نقش تأثیرگذاری
داش��تهاند و در رویدادهای جهانی درخش��یدهاند و ممنوعیت حضور آنان در مسابقه
عکس نش��نالجئوگرافی از اهداف غیر علمی و غیر هنری این مؤسسه حکایت دارد و
اعتبار آن را بهعنوان مؤسسهای که مدعی دغدغه توسعه علم است خدشهدار میکند.

جش��نواره فارابی از ن��وع پژوهش های
کاربردی 33 ،درصد از نوع پژوهش های
بنی��ادی 10 ،درصد از نوع پژوهش های
توس��عه ای و بقیه از ن��وع پژوهش های
ترکیبی هستند.
به گزارش ایرنا ،وی سهم بزرگساالن
در ارس��ال اثر به جش��نواره ششم فارابی
را  65/5درص��د و س��هم جوانان را 34/5
درصد اعالم کرد و گفت 81/5 :درصد آثار
توس��ط پژوهش��گران مرد و  18/5درصد
توس��ط پژوهش��گران مرد به جش��نواره
امسال ارائه شده اس��ت .معاون وزیرعلوم
به داوری آثار جشنواره فارابی توسط 899
نفر از اس��تادان مطرح کش��ور در زمینه
های مختلف علوم انس��انی و اسالمی در
س��ه مرحله اش��اره کرد و گفت :براساس
رای هی��ات داوران 43 ،اث��ر برگزی��ده به
مرحله نهایی جشنواره راه یافته اند.

نمایشگاهی از آثار «پیکاسو وسالوادور دالی» در روسیه
 گ�روه ترجم�ه :ای��ننمایش��گاه ش��امل ح��دود  100اث��ر
گرافیک��ی از هنرمن��دان ب��زرگ
ق��رن گذش��ته پیکاس��و (م��االگا،
اس��پانیا )1973-1881وس��الوادو
دال��ی (ایال��ت كاتالونی��ا اس��پانیا
( )1988-1904اس��ت ک��ه از
مجموع��هداران خصوص��ی فرانس��ه و
ایاالت متحده آمریکا گردآوری ش��ده
اس��ت .در ای��ن مجموع��ه بخشهای
هنری قلم ،چاپ دس��تی و نقش��هها
با تصاویر ادب��ی جاکوموکازانوا (ونیز،
ایتالیا  ،)1798- 1725مارکیدوس��اد
(پاری��س ،فرانس��ه )۱۸۱۴-۱۷۴۰
و فرناندکروملنی��کا آمیخت��ه ش��ده
اس��ت در واقع این آثار تلفیقی اس��ت
از هنرب��زرگان ک��ه ب��رای کوتاهمدت
طراح��ی ش��دهاند .در اینج��ا ه��ر اثر

رقابت
داوریکیارستمیدرمسابق هطراحی«آرامگاهشمس»

داوری آثار رس��یده به مس��ابق ه بزرگ طراحی
معم��اری آرامگاه ش��مس با حض��ور هنرمندان و
معماران نام��دار ایرانی ،آغاز ش��د .مهندس فریار
جواهریان -معمار و شهرس��از ،دکتر ایرج اعتصام-
معمار و شهرس��از ،دکترحس��ن بلخاری -مدرس
فلسفه هنر ،مهندس محمد بهشتی -معمار ،دکتر
دارابدیبا -معمار ،دکتر علیاکبر صارمی -معمار،
دکتر شهاب کاتوزیان -معمار و شهرساز ،مهندس
نادر اردالن -معمار و شهرساز و عباس کیارستمی-
فیلمساز و عکاس  -داوران این مسابق ه هستند که
ط��ی  4روز در تهران برترین طرحهای ارائهش��ده را انتخاب میکنند .بنیاد ش��مس
تبریزی و موالنا با همکاری بنیاد معماری میرمیران ،از سال گذشته با اعالم فراخوانی
طراحی معماری آرامگاه ش��مس تبریزی را به همراه فضاهای جانبی آن به مس��ابقه
گذاش��تند .زمین مس��ابقه مس��احتی در حدود  7000مترمربع ،واقع در شهر خوی،
محل فعلی آرامگاه حضرت شمس تبریزی است .این مسابقه آزاد برگزار شده و مورد
استقبال مهندسان مشاور ،معماران و هنرمندان قرار گرفت 40 .طر ح منتخب داوران
از مجموع  240طرح کامل رسیده و حائز شرایط اولیه به مسابقه ،هفت ه آخر آبانماه
جاری در گالری برج آزادی بهنمایش عموم گذاشته خواهد شد.

نهتنها نمایش متن بهمعنای گرافیک
اس��ت بلکه الهام گرفت��ه از تجارب و
احساس��ات هنرمند است .در این آثار
عش��ق ،حس��ادت ،ش��ور و هیجان به
تصویر درآمده است.
در مجموعه لیتوگرافی پیکاس��و و
کمدی انس��انی نق��اش در یک بحران
عمیق از شکست عش��قی (جدایی از
همس��ر م��ورد عالقهاش) به س��ر می
ب��رد .او در این آثار ب��ه دنبال زندگی
و جایگاه انس��ان در جهان بوده است
به گونهای که این تصاویر انس��انها را
متعجب میکنند ،گویی این نقاشیها
توسط یک کودک طراحی شده است.
خود «پیکاسو» درجایی گفته بود:
چهار سال طول کش��ید مانند رافائل
نقاش��ی بکش��م ،اما ی��ک عمر صرف
ک��ردم تا مانن��د یک کودک نقاش��ی

بکش��م .او در ای��ن آثارگاه��ی اوقات
خ��ود را در عالم تئاتر و گاهی در عالم
س��یرک تصور کرده است که احساس
پوچی را در بیننده تداعی میکند.
همچنی��ن در ای��ن نمایش��گاه
«مجموعه کالیفرنیا» که شامل  25اثر
پیکاسو است به نمایش درآمده است.
پیکاسو این سری از نقاشیهایش را به
عشق جدید خود اختصاص داده بوده
اس��ت .این مجموعه بیننده را با عوالم
درونی هنرمند آش��نا میسازد که به
دنبال بروز احساسات نسبت به عشق
جدید خود بوده است.
افتتاحیه این نمایش��گاه در موزه
هنره��ای زیبا ب��ا حض��ور هنرمندان
مط��رح و هنرآم��وزان دانش��گاه های
هنرو گرافیک برگزار ش��د و تا اواسط
ماه دسامبر ادامه خواهد داشت.

فستیوال
پرواز رنگها در تورنتو

فس��تیوال «ش��ش هفته با هنر ای��ران» در
حالی چهارمین هفته خود را پشت سر میگذارد
که روز  19اکتبر س��ومین بخش این فس��تیوال
ب��ا عنوان «پ��رواز رنگه��ا» در میان اس��تقبال
کاناداییها و ایرانیان مقیم تورنتو ،افتتاح شد .در
این بخش در کنار پیشکس��وتان حوزه تجسمی،
چهرههای جوانی چون :گلناز مقدم ،لیال رضوانی
و عب��اس حاج��ی محمدی خوش درخش��یدند.
همچنی��ن بخش فیل��م کوتاه و نیم��ه بلند این
فس��تیوال که در س��ینما «کارلتون» به نمایش
درمیآید ،با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده و س��ینماگران ایرانی توانستهاند توجه
مخاطبان غیرایرانی را نیز به آثار خود جلب کنند.
ای��ن بخ��ش پ��س از  ۶روز داوری ،کاندیداهای خود را ب��رای دریافت جایزه
«پاپیل��ون» معرفی کرد .مجموعه فیلمهای برگزیده بخش فیلم تصویر س��ال که
به فس��تیوال شش هفته با هنر ایران ارسال شده بودند ،نیاز به  ۱۴سانس نمایش
داشتند و از آنجا که برای بخش تصویر  ۶سانس در نظر گرفته شده بود ،بنابراین
در ای��ن دوره کارهای کوتاهتر به نمایش درآمدند تا فرصت نمایش برای فیلمهای
بیشتری باشد.

شاهین فرهت ،آهنگساز
پیشکس��وت کش��ورمان
س��مفونی «ب��اران غدیر» را
ب��ه س��فارش ح��وزه هنری
میس��ازد .س��مفونی «باران
غدی��ر» توس��ط ش��اهین
فرهت آهنگساز پیشکسوت
کشورمان ساخته خواهدشد.
این سمفونی به سفارش حوزه هنری و به مناسبت سومین
برگزاری همایش «باران غدیر» در تهران توس��ط شاهین
فرهت اجرا میش��ود .همایش باران غدیر شنبه  6آبانماه
جاری در ش��هر تهران آغاز ب��ه کار میکند .گروه قوالی از
کشور پاکستان با حضور عابد مهرعلیخان و شاعران لبنانی
از جمله مهمانان این همایش هستند .سمفونیهای خیام،
دماوند ،ایران ،امام رضا(ع) ،خلیج فارس ،ایثار ،پیامبر(ص)
از جمله آثار شاهین فرهت است.

ایران از نظام آموزشی سطح باال
برخوردار است

مس��وول آموزش زبان
فارس��ی در مدارس تفلیس
از ط��رف رایزن��ی فرهنگی
جمه��وری اس�لامی ایران
گفت :کش��ور ایران از نظام
آموزشی قوی و سطح باالیی
برخوردار است .صوفیا گاگو
ش��یترزه ،روز دوش��نبه در
حاش��یه بازدید از دبیرس��تان دختران��ه آیتاهلل بهجت
رشت در گفتوگو با ایرنا افزود :نظام آموزش و پرورش
ایران مورد قبول ماست و دوست داریم از تجربیات این
کشور در بخش آموزش��ی بهره مند شویم .وی به نظام
آموزش��ی  6 3-3-در جمهوری اس�لامی ایران اشاره و
بیان کرد :در زمان حاضر در کشور گرجستان نیز چنین
نظام آموزشی وجود دارد .وی خاطر نشان ساخت :مردم
ایران از فرهنگ بس��یار غنی و باالیی برخوردارند و این
کش��ور در بخش های مختلف از جمله علمی و آموزشی
جایگاه خوبی دارد .گاگوش��یترزه در رابطه با سفر گروه
منتخب فارس��ی آموزان گرجس��تانی به اس��تان گیالن
اظهار کرد :این گروه ش��امل دانش آم��وزان ،معلمان و
اساتید مدارس تفلیس گرجستان می باشند و در اردوی
 10روزه ای��ران ،ع�لاوه بر گیالن از ته��ران ،اصفهان و
هم��دان نیز بازدید خواهد کرد 44 .نفر از گروه منتخب
فارسی آموزان گرجستانی شامل دانش آموزان ،مدیران
و معلمان مدارس تفلیس گرجس��تان ازیکشنبه شب به
استان گیالن سفر کردند و تا فردا در گیالن می مانند.

نمایش عکسهای «بابک صدیقی»
در آلمان

«اش��ک گلمحم��دی»
عنوان نمایش��گاه عکسهای
باب��ک صدیق��ی در آلم��ان
است که در سالن بینالمللی
دانش��گاه گبی��ن برپاس��ت.
ای��ن نمایش��گاه ب��ا عنوان
«اش��ک گلمحمدی -روغن
گلمحم��دی» روایت��ی
تصویری اس��ت که برداشت گلمحمدی و تهیه روغن این
گل را در منطق ه اللهزار اس��تان کرمان بهتصویر میکشد.
این نمایش��گاه انفردی 20روزه با  15عکس سیاه و سفید
در ابعاد  40در  50س��انتیمتری ،تا  11نوامبر 21( 2012
آبان) در این دانشگاه دایر است .نمایشگاه یادشده بخشی
از یک س��مینار فرهنگی شامل  ۱۰برنامه از نمایش فیلم
و کتاب گرفته تا تئاتر و ...اس��ت که گفته میشود در نوع
خودش کمسابقه بوده است.

«صفوت»جايزهبهترينمولفكتاب
آموزشي موسيقي را دريافت كرد

جاي��زه بهتري��ن كتاب
آموزشي موسيقي يك سال
اخير كش��ورمان ،از س��وي
خانه موس��يقي به داريوش
صفوت اهدا شد .بهترينهاي
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 كتابهاي
پژوهش��ي ،آموزشي و ترجمه موسيقي لوح تقدير و جوايز
خ��ود را دريافت كردند .هيأت داوران خانه موس��يقي در
زمينه كتابهاي موس��يقي را مصطفي كم��ال پورتراب،
هومان اس��عدي و محمدرضا فياضي تشكيل ميدادند كه
ب��ه اتفاق آراء در بخش ترجمه هيچ اثري شايس��ته رتبه
دوم و س��وم ندانستند و تنها عبدا ...انوار را بهعنوان برنده
رتبه اول معرفي كردند .در بخش كتابهاي پژوهشي نيز
هيأت داوران جايزه نفر س��وم ب��ه جهانگير داناي علمي،
جايزه نفر دوم را مشتركا به اصلالدين زاموف و ميثمي و
رتبه اول را به محمد عبدلي و انسيه تبريزي اهدا كردند.
در بخش كتابهاي 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.

