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پرده نقرهای

روایتی بیطرف از سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر

آسمان تجسمی کمی تا قسمتی آفتابی بود

سپیده کالرستاقی

سیزدهمین جشنواره هنرهای
تجســمی فجر در موسسه فرهنگی
هنری صبا برگزار شــد .نکته اینکه
جشــنواره هنرهای تجسمی فجر
معموال در میان سایر جشنوارههای
هنــری فجــر کمفــروغ هســت
و مخاطبــان کافی نــدارد .اینکه با
توجه به گستردگی عرصه هنرهای
تجســمی و تعــداد زیــاد فعاالن
این حوزه در سراســر کشــور ،چرا
جشنواره تجســمی فجر زیر سایه
جشنوارههای فیلم و موسیقی قرار
میگیرد پرسشــی است که باید آن
را در جایی فارغ از ســخنرانیهای
متولیان امر ،آســیب شناسی کرد.
اما از ســوی دیگر باید اذعان داشت
اگرچه در اکثر رویدادهای تجسمی،
تمرکز بر هنرمندان پایتخت نشین
است و شــاهد تنوع پدیدآورندگان
آثار هنری از نظــر اقلیمی نبودیم
اما در جشــنواره هنرهای تجسمی
فجر امسال شــاهد بودیم که حدود
 ۷۰درصد آثار متعلق به هنرمندان
شهرســتانی بود .این مهم نشــان
میدهــد کــه ضــرورت برگزاری
رویدادهای هنری در شهرستانها
بیش از پیش بایست مورد توجه قرار
گیرد .بر اهل هنر پوشــیده نیست
که هرچه خاصیت جغرافیایی هنر
ایــران و پدیدآورندگان آثار محدود
به تهران و کالنشــهرها نباشــند،

حتماً آثار هنری ،معنــای ایرانی را
بیشــتر پیدا میکنند .بــه هر روی
میزان استقبال شــرکت کنندگان
در جشنواره تجسمی امسال بسیار
خیرهکننده بود و باعث شــد تعداد
آثار انتخابشــده بــرای حضور در
نمایشگاه دو برابر سال گذشته باشد.
ضمن اینکه با توجه به افزایش کمی
و کیفی آثار ارســالی به جشــنواره
شاهد بودیم که داوران هم در مرحله
پذیرش و هم انتخاب نهایی ،گرفتار
این پرسش اساســی بودند که کدام
اثر را انتخاب کنند.
تجلیل از مفاخر هنرهای
تجسمی
مراســم اختتامیه سیزدهمین
جشنواره تجســمی فجر قرار است
روز پنجشنبه هفتم اسفند در تاالر
وحدت بــا رعایت شــیوهنامههای
بهداشتی و حضور محدود هنرمندان
برگزارشود .گفته شــده که در این
مراســم افزون بر اهــدای جوایز به
برگزیدگان ،نشــان افتخار مفاخر
هنرهای تجســمی نیز اهدا خواهد
شــد .چه اینکه در جشــنواره سال
گذشــته نیز قرار بود تا عــدهای از
هنرمنــدان که ازنظر عیــار هنری
دارای جایــگاه ویژه هســتند مورد
تقدیر قرار بگیرند ،اما شیوع کرونا و
لغو مراسم اختتامیه جشنواره باعث
شد که این کار انجام نشود .امسال اما
مراســم تجلیل از هنرمندان برگزار
خواهد شــد .جعفرنجیبی هنرمند
در رشته مجسمه و سرامیک ،احمد
عبداللهینیا در رشــته کاریکاتور،

سعید رزاقی در رشتهتصویرسازی،
گارنیــک درهاکوپیان در رشــته
نقاشــی ،خشــایارقاضــیزاده در
رشــته نگارگری ،احمد آقا قلیزاده
در رشــته گرافیک ،یعقــوب آژند
در رشــته پژوهش ،محمدحسین
حیدری در رشــته عکاسی و محمد
سلحشور در رشــته خوشنویسی،
هنرمندانی هستند که مورد تقدیر
قرار میگیرند.
ستارگان هنر ایران
بخش ســتارگان جهانــی هنر
ایران شــامل آثــار هنرمندانی بود
که خارج ازکشــور در دوساالنهها و
جشنوارهها طی ســالهای ۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰جایــزه گرفتنــد .اما آنچه
کــه در بازدید حضوری مــا هویدا
بود نمایــش آثار قــوی و ضعیف از
هنرمندان حرفه ای تا نیمه حرفه ای
کشــورمان بود که برخی از آنها در
جشنوارههای درجه چندم خارجی،
عنوانی کســب کرده بودنــد .نکته
اینکه در عرصه هنرهای تجســمی
برگزیدن یک اثر به عنــوان برنده،
شــامل ویژگیهای مختلف هنری
و سلیقهای اســت .مضاف بر اینکه
بر کسی پوشــیده نیست که عنوان
ستارگان جهانی هنر ایران در وهله
نخست باید شامل هنرمندانی شود
که در جهــان نامدارند و آثارشــان
به قیمتهای بــاال در حراجیهای
بینالمللی خرید و فروش میشوند
و یــا برگزیــدگان معتبرتریــن
فســتیوالهای بینالمللی .سپس
هنرمندانــی شــامل ایــن عنوان

میشــوند که در بحــث تکنیک و
جهانبینــی و متریــال دارای نقاط
قوتی چشمگیر باشــند تا فرق بین
اینان با هنرمندان آماتور مشــخص
شود نه اینکه شــاهد باشیم برخی
ســتارگان هنر از برخی چهرههای
آماتور حاضر در همین جشنواره،آثار
ضعیفتری خلق کرده باشند.
رقابت هنرمندان
برای طوبای زرین
 بخش اصلی جشنواره هنرهای
تجسمی فجر که به شــکل رقابتی
برگزار میشود «طوبای زرین» نام
داشت .عکاســی ،نقاشی ،گرافیک،
تصویرســازی ،خوشنویســی،
نگا ر گــر ی  ،مجسمهســا ز ی ،
کاریکاتــور ،هنرهــای جدیــد و
سرامیک ،رشتههای دهگانه بخش
طوبای زرین جشــنواره هســتند.
از آنجا که روایــت بازدیدمان از 10
رشــته مزبور نیازمند دهها صفحه
روزنامه اســت به ناچار تنها بخشی

از آن را مــرور میکنیم .در شــاخه
نقاشی این بخش ،درنهایت  ۸۳اثر
از  ۶۴هنرمند به نمایش درآمد .البته
معموال در جشــنوارههای مختلف
بیشترین تعداد شرکتکننده را در
بخش نقاشــی شــاهد بودیم اما در
این دوره از جشــنواره ،رتبه دوم را
از نظر تعداد شــرکتکننده به خود
اختصاص داد .انچه از مجموعه آثار
برآمد این نکته بود که در جشنواره
امسال بهندرت با آثار انتزاعی مواجه
بودیم اما آثار فیگوراتیو و پرداختن به
انسان ،جایگاه قابلتوجهی داشت و
توجه به فضای داخلی منزل یا مناظر
شــهری هم در آثــار مختلف دیده
میشــد .همچنین در بعضی از آثار
متریالهای رایج نقاشی به کار نرفته
و نقاشان از مواد مختلف برای خلق
آثار بهره بردند .شاخه عکاسی بخش
طوبای زرین ،میزبــان  ۶۲اثر از ۶۰
هنرمند بود .البته با توجه به شــیوع
کرونا در جامعه ،بسیاری از عکاسان
با ثبت تصاویر مستند ،تأثیرات این
بیماری بــر زندگی انســانها را به
نمایش گذاردنــد .در مجموعههای
عکس با آثــاری مواجــه بودیم که
پیرامون یک موضوع شکل گرفتند
و اســتیتمنت عکاس را همراه خود
داشتند .در شاخه مجسمه  ۴۱اثر از
 ۴۰هنرمند به نمایش درآمد .این در
حالی است که ســال گذشته بخش
مجسمه یکی از کمترین تعداد آثار
را در خود داشت.
همچنیــن ســا ل گذ شــته
کماقبالتریــن بخش جشــنواره
مربــوط به هنرهای جدیــد بود که
تنها پنــج هنرمنــد در آن حضور
داشتند ،اما امسال شاهد حضور ۳۸
اثر از  ۳۶هنرمند در این بخش بودیم
که آثار متنوعی در زمینه چیدمان،
ویدئــوآرت ،پرفورمنــس و ...ارائه
کردند .در بخش خوشنویسی هم ۷۸
اثر از  ۶۹هنرمند به نمایش درآمد.
تعداد زیادی از آثار به خوشنویسی

هیج فیلم جذابی متقاضی
اکران نوروز نیست؟
کالســیک اختصــاص یافت و خط
نستعلیق جایگاه نخست را در میان
انواع خطوط داشت .پس از آن خط
شکستهنســتعلیق و تعدادی هم با
خطوطی مانند نسخ ،ثلث و ...نگاشته
شدند .نقاشیخط هم حضور پر رنگی
داشت و جلوههای متنوعی از طرح
و رنگ را در این آثار قابل مشــاهده
بود .در بخــش نگارگری و تذهیب،
 ۷۸اثــر از  ۷۲هنرمند بــه نمایش
درآمد .شمسه یکی از فرمهای رایج
در تذهیب و گل و مرغ از شاخههای
شــناخته شــده نگارگری در این
جشــنواره حضور پررنگ داشتند.
بخش تصویرسازی رتبه نخست در
تعداد آثار را به خود اختصاص داد.
در این بخــش  ۲۱۲اثــر از ۹۹
هنرمند به نمایش درآمد که در میان
آنها میتــوان تکنیکهای متنوع و
فضاهای جذاب شخصی را مشاهده
کــرد .همچنین تعــدادی از آثار به
صورت نسخه اصلی به نمایش درآمد
و تعدادی دیگر بر روی شاسی چاپ
شدند .در بخش ســرامیک  ۲۱اثر
از  ۱۸هنرمنــد به نمایــش درآمد.
در بخش کاریکاتــور و کارتون نیز
 ۴۷اثــر از  ۳۸هنرمند بــه نمایش
درآمد که انتظار میرفت با توجه به
هیات داوران قوی ،اکثر چهرههای
مطرح کاریکاتور کشور در این بخش
حضور بهم رســانند که این مهم بنا
بدالیلی نامعلوم رخ نداد  .در بخش
گرافیک ۳۹ ،اثــر از  ۲۷هنرمند به
نمایش درآمد .آثــار گرافیک تنها
مختص طراحی پوســتر اســت و
بیشــتر کارهای به نمایش درآمده
مربوط به نمایشها یا نمایشگاههای
هنری بودند.
تا پایان چگونه باشد
اگرچه جشنواره سیزدهم شامل
بخشهای متنوع دیگری نیز بود که
در این مقال فرصتی بــرای روایت
شــان فراهم نشــد اما امید میرود
که تالشهــای برگزارکنندگان در
روز اختتامیــه به درســتی به ثمر
نشیند و شــاهد داوریهای موثری
در انتخاب برگزیــدگان این رویداد
مهم باشــیم .فارغ از این در مجموع
به نظــر میآمد آثــارمنتخب این
دوره نسبت به دورههای قبل کمتر
تحت تأثیــر ســلیقههای حزبی و
سیاسی قرار گرفته و گذشته از تعداد
معدودی آثار ضعیــف که در کمال
تعجب به نمایش درآمدند  ،میتوان
به استقبال بیش از پیش جشنواره
هنرهای تجسمی فجر طی سالهای
آتی خوشبین بود.

سینمادارها همچنان به دنبال فیلمی مناسب
برای اکران نوروز هستند و به همین دلیل شورای
صنفی نمایش برای این نوبت اکران هنوز به نتیجه
نرسیدهاست.بهگزارشایسنا،طبقاعالممرتضی
شایسته  -دبیر شــورای صنفی نمایش  -جلسه
سوم اسفندماه این شورا برخالف قرار قبلی برای
اکران نوروزی به نتیجه قطعی نرســیده و لیست
فیلمها هفته آینده مشخص و اعالم خواهد شد.
براساس پیگیری انجام شده برای اکران نوروزی
چند فیلم در این جلسه به عنوان متقاضی معرفی
شدهاند ولی برای اکران نوروزی مناسب تشخیص
داده نشده و به همین دلیل بررسی و برنامهریزی
ادامه خواهد داشت چرا که سینمادارها در تالش
هســتند تا صاحبان فیلمهای «درخت گردو»
محمد حســین مهدویان« ،دینامیت» مسعود
پ راســت» حامد محمدی را برای
اطیابی و «چ 
اکران در نوروز راضی کنند .پیشتر اســامی این
فیلمها به همراه «بیهمه چیز» محسن قرایی به
عنوان متقاضی اکران نوروزی مطرح شده بود ،اما
پخشکنندههایبرخیازاینفیلمهااینمسئلهرا
رد کرده و تاکید کردند که برای اکران در این نوبت
باید شرایط حمایتی متفاوتی فراهم شود ،چرا که
آنها نگران هستند آنچه در اکران «شنای پروانه»
و «خوب ،بد ،جلف» در این سال کرونایی رخ داد
و منجر به شکســت آنها در اکران شد ،بار دیگر
تکرار شود .در این باره سعید خانی  -پخشکننده
«دینامیت» هفته قبل به ایســنا گفــت :اخیرا
جلسهای با نماینده سینمادارها و شورای مرکزی
پخشکنندهها داشتیم و در آنجا تاکید شد که با
آنچه شورای صنفی نمایش به عنوان حمایت از
اکران مطرح میکند ،نمیتــوان کاری انجام داد
چون این حمایتها ضمانت اجرایی ندارند .پس
بهتر است سینمادارها و پخشکنندهها راهکاری
را در نظر بگیرند تا فیلمهای خوب اکران شوند.

کتاب

خردمندی در زندگی روزمره
در بازار کتاب

کتــاب «خردمندی در زندگــی روزمره»
نوشته «لشک کوالکوفسکی» برای نخستین
بار با ترجمه «شــهابالدین عباسی» منتشر
شد.
به گــزارش ایلنا ،کتــاب «خردمندی در
زندگی روزمره» در  144صفحه با قیمت 30
هزار تومان در قالب مجموع ه «فلســفه برای
زندگی امروز» توسط نشر سنگ منتشر شده
است.

گردشگری

گردهمایی مجازی راهنمایان گردشگری به مناسبت یک روزجهانی

 21فوریه روز جهانی راهنمایان گردشــگری اســت.
کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری
سراسر کشــور هر ســال این روز را با برپایی گردهمایی
کشــوری راهنمایان گردشــگری به میزبانی یک استان

جشــن میگیرد .این کانون در سال  ۱۳۹۱شکل گرفت.
انجمنهای صنفی راهنمایان از سال  ۱۳۷۹در ایران شروع
به کار کردند و تا به حال  ۲۱انجمن در کشور تشکیل و به
عضویت کانون درآمدهاند .با عضویت در کانون انجمنهای
صنفی راهنمایان گردشــگری سراسر کشــور ،اعضای
آن عضوی از فدراســیون جهانی راهنمایان گردشگری
محسوب میشوند چراکه کانون عضو این نهاد بینالمللی
اســت .در مجموع بالغ بر  ۳۰۰۰راهنمای گردشگری از
طریق انجمنهای صنفی و تشکلهای قانونی راهنمایان
گردشگری در استانهای مختلف عضو کانون هستند.
پیش از ایــن ،گردهمایی راهنمایان گردشــگری در
تهران ،یزد ،تبریز ،رامســر ،خوزســتان ،ارومیه ،کرمان،
مشهد ،اصفهان ،گیالن ،کرمانشاه و شیراز برگزار شده بوده
است .سال گذشته استان گلســتان سیزدهمین میزبان

این گردهمایی بود که متاســفانه بهرغم تالشهای یک
ساله راهنمایان گلستانی و دیگر استانها برای برگزاری
این رویداد ،تنها چند روز قبل از آن به علت ورود و شیوع
ویروس کرونا در وطن ،به تعلیق افتاد .امســال نیز هم با
ماندگاری کرونا برگزاری این گردهمایی امکان پذیر نبود
و کانون راهنمایان گردشــگری با ابتکاری زیبا دست به
برگزاری این رویداد به صورت مجازی زد.
این گردهمایی مجازی طبق روال همیشگی خود راس
سال  9:57صبح آغاز شد و در آن دکتر علی اصغر مونسان؛
وزیر میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی /دکتر
ولی تیموری؛ معاون گردشــگری /آلوشکا ریچی؛ رئیس
فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری /آرش نورآقایی؛
دبیر فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری /روبی روی،
رئیس سابق فدراســیون جهانی راهنمایان گردشگری/

مارکوس الیتنر؛ ســفیر ســوئیس در ایــران /هارتموت
نیمن؛ نویسنده کتاب گردشــگری ایران به زبان آلمانی/
مهســا مطهر و نرجس فقیه؛ دبیران پیشین و وقت کانون
راهنمایان گردشگری ،و ...به صورت پیامهایی ویدیویی
این روز را به راهنمایان گردشــگری ایران تبریک گفتند.
همچنین اهم سخنان بیشتر حول محور سالی که سپری
شد و سختیهایی که راهنمایان در سال گذشته به دلیل
خسارات و بیکاری ناشی از کرونا متحمل شدند و همچنین
ابراز امیدواری برای سال آتی چرخید.
محسن حاجی سعید ،رئیس کانون انجمنهای صنفی
کارگری راهنمایان گردشگری در این برنامه حضور داشت
و ضمن تبریک این روز ،مهمترین اقدام ســال گذشتهی
کانون را درپی برگزاری جلسات متعدد با مجلس و دولت؛
برقراری بیمه راهنمایان گردشگری عنوان کرد.

ل ِشِ ــک کوالکوفسکی ،فیلســوف بزرگ
لهستانی نویســنده بیش از سی کتاب است.
کوالکوفسکی را در زمان حیاتش «بزرگترین
مورخ زنده جهان اندیشه» شــمردهاند .او در
آثار گوناگون خود با نگاهی عمیق و سرشار از
خردورزی ،تقریباً به همه مسایل مهم زندگی
پرداخته است.
در «خردمندی در زندگی روزمره» هجده
موضوع مهــم در زندگی فــردی و اجتماعی
انسان ،دستمایه بررسی فلسفی قرار گرفتهاند.
موضوعاتی نظیر قدرت ،شهرت ،دروغگویی،
مدارا ،ســفر ،فضیلــت ،مســئولیت جمعی،
خیانت ،خشونت ،مالل ،آزادی ،تجمل ،خدا،
احترام به طبیعت ،خرافه و جز اینها.

