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گلناز لواســانی گفت: برای درک 
مشکالت و آسیب های زیست محیطی 
کافی است که زاویه دید خود را عوض 

کنیم.
نمایشــگاه هنر مفهومــی گلناز 
لواسانی با عنوان »آب بازی« در گالری 
شیرین برپاست. لواسانی در گفت وگو 
با هنرآنالین درباره گرایش خود به هنر 
مفهومی گفت: مــن دیپلم گرافیک 
و لیســانس و فوق لیســانس طراحی 
صنعتــی دارم و 11 ســال به تدریس 
دانشگاهی در این زمینه پرداختم. در 
سال های گذشته کار طراحی محصول 
انجام مــی دادم و ۴ ثبــت اختراع در 
این زمینه دارم، اما همیشــه احساس 
می کردم این کارها پاسخگوی روح و 

روانم نیست.
وی ادامه داد: از سال ۹۳ اتودهایی 
برای آثار هنری مــی زدم و زمانی که 
فراخوانی از ســوی گالــری اعتماد با 
موضوع آب منتشــر شد، من هم یکی 
از آثار خود را فرستادم که پذیرفته شد. 
بعد از آن کار دیگری با عنوان آســمان 
انجام دادم که موضــوع آن هوای پاک 

بود. این کار را بــه دلیل دغدغه ذهنی 
که داشــتم انجام دادم و پس از آن اثرم 
در یک رویداد بین المللی شرکت کرد 
و برنده شــد. این کار به مدت دو سال 
در مــوزه دی دی نمایش داده شــد و 
مخاطبان زیادی بــا آن ارتباط برقرار 

کردند.
 او با اشاره به آثاری که در نمایشگاه 
»آب بازی« وجــود دارد، گفت: در کار 
اولی که چند ســال قبل با موضوع آب 
انجام داده بودم به جای شیر آب از پریز 
برق استفاده کردم. پریزها از همان زمان 
به عنوان نماد مصرف کننده وارد کارم 

شــدند و در مجموعه فعلی نیز یک اثر 
با استفاده از آنها دیده می شود. این اثر 
اشاره ای به مصرف گرایی است و پریزها 
درحالی که شلنگ های آب به آن وصل 
هستند دیده می شوند. این شلنگ ها 
نشانه آبی است که به صورت بالقوه در 
لوله آب وجود دارد و ما با زدن دوشاخه 
در پریز آن آب را مصــرف می کنیم تا 
کارمان انجام شود و دیگر برای مان مهم 

نیست چه اتفاقی برای آب می افتد.
لواسانی ادامه داد: یکی دیگر از آثار 
این مجموعه شامل سه مکعب رنگی 
است که چیدمان آنها به گونه ای است 
که مخاطــب در بدو ورود بــه گالری 
می تواند مکعب قرمز و زرد را ببیند اما 
مکعب آبی رنگ که شــیر آب روی آن 
نصب شده عقب تر است و مخاطب برای 
دیدن آن باید جای خود را عوض کند. 
مفهوم این کار آن است که ما آنقدر آب 
مصرف کرده ایم که منابع آن فروکش 
کرده است و برای متوجه شدن به این 
مسئله و اینکه دلیل گرمایش زمین را 
درک کنیم، کافی اســت که زاویه دید 
خود را عوض کنیم. در این اثر از سه رنگ 

اصلی نقاشی استفاده کردم چون همه 
دنیا برای رنگارنگ بودن به این سه رنگ 
نیاز دارد و اگر رنگ آبی حذف شود همه 

رنگ های دنیا از بین می رود.
 او دربــاره اثــری که یــک چرخ 
آب در آن دیــده می شــود گفــت: 
 persian این چرخ در دنیا به نــام
wheel  شــناخته می شــود زیرا 
ایرانیان نخســتین افرادی بودند که 
توانستند آب رودخانه را مهار کرده و 
از آن استفاده کنند. من از یک چرخ 
واقعی اســتفاده کرده و روی آن دلو 
گذاشتم و یک رودخانه را در زیر آن 
شبیه ســازی کردم. برداشــت های 
بی رویه باعث می شود آب سفره های 
زیرزمینی خشــک  شوند و در نتیجه 
پوشش گیاهی منطقه از بین می رود. 
با نابودی گیاهان، هر بادی می تواند 
طوفان شن به وجود آورد و شن ها در 
شهرها و کشورهای مختلف حرکت 
کرده و می چرخند. من هم روی این 
چرخ یک ساعت شــنی قرار دادم که 
چند دســت انســان داخل آن دیده 
می شــود و این کار نمادی از طوفان 
شنی است که گاه از سمت ما به سوی 
دیگر می رود و گاه از ســوی دیگر به 

جانب ما می آید.
 لواسانی ادامه داد: در یکی دیگر از 
آثار این مجموعه 1۴۳ قالب صابون را 
مرتب در کنار هم قرار دادم و بیننده با 
قرار گرفتن در کنار آنها بوی صابون را 
متوجه می شود و به یاد مکان هایی مانند 
حمام، دستشویی، ماشین لباسشویی 
و... می افتد که در همــه آنها به مقدار 
زیاد آب مصرف شده و به چاه می رود. 
همچنین فیلمــی از رودخانه دارآباد 

گرفتــم و این فیلــم را روی صابون ها 
انداختم و منظورم از این اثر اشــاره به 
پسماندهای خانگی و صنعتی بود که 

هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد.
این هنرمند افزود: یکی دیگر از آثارم 
با عنوان شوره زار شامل دایره هایی است 
که روی دیوار سیاه قرار گرفته اند. این کار 
اشاره ای به مثلث آب، خاک و نمک است 
و شرایطی را نشــان می دهد که آنقدر 
سطح شوری خاک زیاد شده است که 
نمی تواند آب را به خــود جذب کند و 
هر بارندگی که می شود آب روی سطح 
خاک باقی مانده و تبخیر می شــود. 
همچنین در یک اثر دیگر تعدادی کاسه 
بر روی زمین چیده شــده و مفهوم آن 
این است که اگر مصرف و زندگی خود را 
مدیریت نکنیم، به دلیل هدر دادن آب 
در آینده مجبور هستیم کاسه گدایی به 
دست بگیریم و منتظر اندکی بارندگی 

باشیم تا تشنگی خود را برطرف کنیم.
 او درباره تأثیر رشته طراحی صنعتی 
بر کارهای هنری خود گفت: در رشته 
طراحی صنعتی با ابزار و وســایل آشنا 
می شویم و دروســی راجع به تقویت 
حواس پنج گانه داریم. طراحی صنعتی 
به من جرات ساختن و استفاده از اشیای 

ساده برای رساندن مفهوم را داد. در هنر 
مفهومی ایده و مفهوم مهم ترین عواملی 
هستند و اینکه از چه موادی استفاده 
می شود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 
مهم این است که آنچه بیان می شود در 
ذهن بیننده حک شود. به همین دلیل 
من هم از چیزهای ســاده و دم دستی 
استفاده می کنم تا مخاطبان بتوانند 

خود را با این کارها مرتبط ببینند.

 لواسانی ادامه داد: صنعتی شدن 
زندگی ما را به سمت وســوی دیگر 
می بــرد، امــا در این شــرایط فقط 
طبیعت اســت که می تواند آسایش 
را به زندگی مــا برگرداند. ولی وقتی 
طبیعت را نابود می کنیم نمی توانیم 
در زندگی آســایش داشــته باشیم. 
ما می توانیم با کمی تغییر در شــیوه 
زندگی و عادت های خــود از میزان 
مصرف آب کم کنیم، اما هیچ کدام از 
ما اهمیتی به این موضوع نمی دهیم. 
مخاطب من در این آثار مردم هستند 
و می خواهم به آنها بگویم که ســبک 
زندگی خود را درست کرده و به اصل 

خود برگردند.
نمایشــگاه آثار گلناز لواسانی تا 6 
مرداد در گالری شــیرین برپاســت. 
عالقه مندان می توانند به آدرس خیابان 
کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه 

1۳ شماره 5 مراجعه کنند.

تصویر نمایشگاه »آب بازی« از آینده  مردم مصرف گرا و نابودگر محیط زیست؛

مغموم با کاسه های   گدایی آب در دست

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ثبت نام غالمحسین امیرخانی در 
گنجینه زنده بشری  در خط نستعلیق

وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  
دســتی در نامــه ای به 
اســتانداران تهــران و 
قزوین مراتــب ثبت نام 

استاد غالمحســین امیرخانی به عنوان گنجینه 
زنده بشری را ابالغ کرد. در نامه  علی اصغر مونسان 
خطاب به انوشــیروان محســنی بندپی استاندار 
تهران و هدایت اهلل جمالی پور استاندار قزوین آمده 
اســت: میراث فرهنگی ناملموس با عنوان »استاد 
غالمحسین امیرخانی؛ گنجینه زنده بشری در خط 
نستعلیق« به شماره ۴5 در تاریخ 2۹ /11/ 1۳۹8 
در فهرســت ملی »نــادره کاران میراث فرهنگی 
ناملموس« به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که 
موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید 
است. استاد غالمحسین امیرخانی متولد سال 1۳18 
در طالقان از هنرمندان نامدار خوشنویسی معاصر 
ایران است. او در نگارش خط نستعلیق ریز و درشت، 
دستی قوی و مهارتی مثال زدنی و فوق العاده دارد در 
حدی که بسیاری او را برترین نستعلیق نویس حال 
حاضر ایران می دانند. او در خط نســتعلیق شاگرد 
استادانی چون سیدحسین میرخانی و سیدحسن 
میرخانی بود و افزون بر آن از خط استادان قدیمی 
مانند میرعمادالحسنی، میرزای کلهر، عمادالکتاب، 
علی اکبر کاوه و... مشــق کرده است. امیرخانی در 
نستعلیق نویسی به شــیوه ای ویژه رسید که مورد 
اقبال بسیاری از استادان خوشنویسی کشور قرار 
گرفته است. غالمحسین امیرخانی ده ها نمایشگاه 
فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله 
نمایشــگاهایی در انگلستان، فرانســه، پاکستان 
و ســوریه بر پا کرده  است.  در ســال 1۳۷8 نشان 
درجه یک فرهنگ و هنر، سال 1۳81 به عنوان چهره 
برگزیده همایش چهره های ماندگار، سال 1۳88 
برای دومین بار، نشــان درجه یک فرهنگ و هنر و 
سال 1۳۹5 مدال ادب و هنر فرانسه )نشان شوالیه( 

از کشور فرانسه به استاد امیرخانی اهدا شد.
     

یک ایرانی منتخب جایزه 
عکاسی روسیه شد

یفی  شــر فــر  نیلو
شــاعر، عکاس و مترجم 
ایرانی به عنوان برگزیده 
رقابت هــای بین المللی 
۳5Awards معرفــی 

شــد. به گزارش هنرآنالین، او با مجموعه شــش 
عکس سیاه وسفید مینی مال در این رقابت مستند 
عکاسی شرکت کرده و در کنار ۳5 عکاس برگزیده 
دیگر این رقابت قرار گرفت.  این عکاس پیش تر نیز 
در رقابت های عکاســی متعددی برگزیده و تقدیر 
شده اســت و در ســال 2018 در بین 100 عکاس 
برتر جهان در این رقابت ها قرار گرفته بود. شــریفی 
 Fokus همچنین در دهمین دوره رقابت عکاسی
Award که رقابتی در حوزه عکاسی مفهومی است 
و در کشور آلبانی برگزار می شود توانست با یک عکس 
سیاه سفید مینی مال و مفهومی به عنوان برگزیده 
شناخته شده و در کنار دیگر برگزیدگان این رقابت ها 
در گالری هنری فیر در شهر تیرانا پایتخت این کشور 
به نمایش آثار خود بپردازد. گفتنی است نیلوفر شریفی 

شاعر، عکاس و مترجم ایرانی مقیم هلند است.
    

توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛
ابالغ ماده واحده »فرآیند و مرجع 
تدوین سند ملی هنرهای تجسمی« 

ل  و ا ن  و معــا
رئیس جمهــور مــاده 
واحده »فرآیند و مرجع 
تدوین سند ملی هنرهای 
تجسمی« را که در جلسه 

پنجم ســتاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشــه 
مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، 
ابالغ کرد. بــه گزارش ایلنا، بر اســاس ماده واحده 
»فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی« 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است سند 
ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین 
اســناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. اجرای این 
مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم 
اختصاص منابع مالی و تشــکیالتی جدید و عدم 

مغایرت با مقررات الزم االجرا مرتبط است.

بوم خبر

نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر در دوران ضرورت 
فاصله گذاری اجتماعی، به همت احمد نادعلیان و با حمایت 
اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در حال برگزاری 

است.
به گزارش ایلنا،  مدیرکل هنرهای تجســمی گفت: یکی 
از مهم ترین اهداف این اداره کل، حمایت از هنر و هنرمندان 
است. در این روزهای سخت و دشوار کرونا، قرنطینه و ضرورت 
فاصله گــذاری اجتماعی ما وظیفه خودمان دانســتیم تا از 
ایده های ناب و رویدادهای منحصربه فرد در خصوص هنرهای 

تجسمی با رویکرد مجازی و اینترنتی حمایت کنیم.
هادی مظفری افزود: نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر 
که به همت احمد نادعلیان در حال برگزاری است از این دسته 
رویدادهاست که در این روزهای سخت کرونایی هنرمندان 
با کمک و حمایت استادشان دست به خلق آثاری در دنیای 
مجازی زدنــد و از ایده تا اجرا را در فضای مجازی به تماشــا 

خواهند گذاشت.
وی ضمن بیان اینکه از سال گذشته با حمایت اداره کل 
طرح برگزاری کارگاه های هنر محیطی دکتر نادعلیان را در 
برنامه داشتیم؛ گفت: پیش از دوران کرونا اداره کل هنرهای 
تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با احمد 

نادعلیان توافقنامه داشــت تا پنج کارگاه هنر محیطی را در 
پنج استان کشور برگزار کنند که تاکنون دو کارگاه به صورت 
حضوری در ایالم در حاشــیه بیســت و ششمین جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان سال گذشــته، و شهر یزد در کنار 
نخستین همایش ملی شیوه های ارائه در هنر جدید، برگزار 
شد. بنا بود در بهار ســال جاری نیز شاهد کارگاه هنر معاصر 
در استان دیگری باشیم که متاسفانه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و ضرورت فاصله گــذاری اجتماعی از برگزاری چنین 

کارگاهی معذور شدیم و احمد نادعلیان طرح برپایی 
نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر را مطرح 

کردند و ما نیز از این ایده استقبال کردیم.
مجری و ایده پرداز این رویداد گفت: ما برای 
برگزاری نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر، 

فراخوانی را حدود سه ماه پیش منتشر کردیم و 
سعی من بر این بود که نخستین دوره کارگاه 
از شاخصه های کیفی باالیی برخوردار باشد تا 
در دوره اول افراد تحصیل کرده در این حوزه، 
در کارگاه شــرکت کنند. به همین سبب 

داشــتن مدرک حداقل کارشناسی در 
یکی از رشته های هنری را به عنوان اصل 
شرکت در کارگاه مطرح کردم. درنهایت 

حدود ۳0 نفر که همه دارای مدرک دانشگاهی بودند و دو سه 
نفر نیز مدرک دکترای هنری داشتند در این رویداد شرکت 
کردند. در فراخوان این کارگاه قید شده بود که ایرانیان خارج 
از کشور نیز می توانند با ارائه رزومه و بعد از پذیرفته شدن در 
کارگاه حضور یابند و ما افرادی را از قبرس، آلمان و کانادا در 

این کارگاه داریم که آثار خوبی را ارائه کرده اند.
احمد نادعلیان اضافه کرد: رونــد برگزاری این کارگاه به 
این شکل بود که نخســت تعریفی تئوریک از هنر معاصر و 
تالقی آن با هنر جدید برای شرکت کنندگان ارائه کردیم و 
موضوع را در گروه مجازی به شور و بحث گذاشتیم پس ازآن 
این نکته برایمان مبهم بود که به ســوی یک اثر واحد برویم 
که هر شرکت کننده قســمتی از آن را به صورت یک کار 
مستقل خلق کرده و یا هر هنرمند اثر جداگانه ای 
را به سرانجام برساند. درنهایت تصمیم بر 
آن شد هر فرد شــرکت کننده پروژه 

واحدی را به تماشا بگذارد.
او بــا اشــاره بــه برگزاری 
جلســات شــبانه بــا کلیه 
شرکت کنندگان درگروه های 
مجازی گفت: حدود ســه ماه 
با شــرکت کنندگان این کارگاه 
جلســات شــبانه ای را در 
گروه هــای مجازی برگزار 
کردیم و از ایــده تا اجرا و 

خلق آثارشــان باهم بحث و گفت وگو کردیــم. گاهی این 
تجزیه وتحلیل ها تا جایی پیش می رفت که موضوع و نحوه 
اجرای اثر را دستخوش تغییر قرار می داد. در واقع تمامی آثار 

این کارگاه اینترنتی در یک فرآیند تعاملی خلق شده است.
نادعلیان با بیــان این نکته که از تمامــی آثار هنرمندان 
کتاب دیجیتال تهیه و در فضای مجازی انتشار خواهد یافت 
گفت: تاکنون آثار حدود 15 نفر از هنرمندان به صورت فایل 
pdf در کتاب مجازی این رویداد ارائه شده است. ما منتظر 
بقیه کارها هستیم تا در نهایت یک کتاب دیجیتال با لوگوی 
طراحی شده برای این رویداد در فضای مجازی منتشر شود. 
حتی کســانی که فقط در بخش تئوری این کارگاه شرکت 
داشــتند نیز رزومه شــان به صورت pdf در کتاب مجازی 

منتشر خواهد شد.
او در پایان اضافه کرد: مالکیت مادی و معنوی آثار متعلق 
به هنرمندان است و چنانچه بخواهد با این آثار در جشنواره و یا 
نمایشگاهی شرکت کند از سوی برگزارکنندگان این رویداد 
بالمانع است. ما امیدوارم که با بهتر شدن شرایط موجود در 
جامعه و شیوع ویروس کرونا بتوانیم این آثار را نمایشگاهی 

به تماشا بگذاریم.
گفتنی است، نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر از سه 
ماه پیش طی فراخوانی توسط احمد نادعلیان کارش را آغاز 
و اکنون در حال جمع آوری کتابpdf   این رویداد همراه با 
لوگوی طراحی شده است. اسامی هنرمندان شرکت کننده در 

کارگاه اینترنتی هنر معاصر متعاقبا اعالم می شود.

برگزاری نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر
رویداد

ما می توانیم با کمی تغییر در 
شیوه زندگی و عادت های 
خود از میزان مصرف آب 
کم کنیم، اما هیچ کدام از 
ما اهمیتی به این موضوع 

نمی دهیم. مخاطب من در 
این آثار مردم هستند و 
می خواهم به آنها بگویم 
که سبک زندگی خود را 

درست کرده و به اصل خود 
برگردند
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