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رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان 
ایران در خصوص بررسی، تصویب و ابالغ 
سند هنرهای تجســمی توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از سوی معاون 
اول رئیس جمهوری، گفت: این سند و 
چشم انداز باید بسیار منعطف و مبتنی بر 
واقعیت ها، نیازسنجی و داده های امروز 

جامعه هنری ایران و جهان باشد.
همزمان با آخرین روزهای تیرماه سال 
جاری اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، مــاده واحده »فرآیند 
و مرجع تدوین ســند ملــی هنرهای 
تجســمی« را که در جلسه پنجم ستاد 
هماهنگــی و راهبری اجرای نقشــه 
مهندسی فرهنگی کشــور به تصویب 

رسید، ابالغ کرد.
بر اســاس این ماده واحــده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی موظف است 
سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت 
چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ 
تدوین کند. اجرای ایــن مصوبه منوط 
به رعایت الزامات متناظــر اعم از عدم 
اختصاص منابع مالی و تشکیالتی جدید 
و عدم مغایرت با مقررات الزم االجراست.

متن ماده واحــده »فرآیند و مرجع 
تدوین سند ملی هنر های تجسمی« به 

شرح زیر است:
 »وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
موظف است در راستای اجرای اقدام ملی 
۱۴ ذیل راهبرد کالن ۹ نقشه مهندسی 
فرهنگی کشــور و با توجه به مفاد بند ۲ 

شق )الف( ماده واحده وظایف و ترکیب 
اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی 
فرهنگی کشــور )مصوب جلسه ۷۴۸ 
مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳( سند ملی هنرهای 
تجســمی را با رعایت چارچوب تدوین 

اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.«
محمد مهــدی رحیمیــان، رئیس 
هیات مدیــره انجمن عکاســان ایران 
درخصوص ابالغیه ای که مبنی بر تنظیم 
سند هنرهای تجســمی توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است به خبرنگار 
فرهنگی ایرنا، گفت: باید تمامی فعالیت ها 
و چشم اندازهای انجمن ها براساس مفاد 
اساسنامه باشد، نه من به عنوان رئیس 
هیات مدیره انجمن عکاسان و نه حتی به 
عنوان عضو انجمن و نه عضو هیات مدیره 
نمی توانم چشــم انداز و یا شیوه ای برای 
تعامل این انجمن با آنچه که دولت ابالغ 
کرده ترســیم کنم، چون همانطور که 
می دانید ما انجمن هایــی مردم نهاد و 

غیردولتی هستیم.
این اســتادیار دانشــگاه افزود: این 
موضوع ابتدا باید در کمیته های علمی 
و حقوقی انجمن مــورد بحث و تحلیل 
کارشناســانه قرار گیرد و پس از آن و در 
صورت عدم مغایرت با مفاد اساســنامه 
در مجمع عمومی پیشــنهاد، مصوب و 
ابالغ شود و بعد در دســتور کار اجرایی 
انجمن قرار بگیرد. اینطور نیســت که 
دولت موضوعی را مطــرح کند و ما هم 
به سرعت وارد مرحله عملیاتی آن شویم 

حتی اگر در ظاهر به نفع ما باشــد. چون 
حتما باید در چارچوب اساســنامه قرار 
داده شــود. در غیر اینصورت در تخلفی 
آشکار باید پاسخگوی نهادی که مجوز 
داده، اساسنامه را تصویب کرده است و 

همچنین بازرسان باشیم.
طرح دولتی باید ابتدا در 

کارگروه های تخصصی مطرح شود
رحیمیان با تاکید بر لزوم تشــکیل 
کارگروه هایــی در تعامل با انجمن های 
تخصصی هنــری برای تحقق ســند 
باالدستی مذکور، گفت: ماحصل فعالیت 
این کارگروه ها باید به تایید انجمن های 
تجسمی برســد. نزدیک به چهار سال 
است که انجمن های تجسمی، جلسات 
منظم بــا یکدیگر برگــزار می کنند تا 
درنهایت به یک انجمن واحد تحت عنوان 
انجمن و یا »خانه انجمن های هنرهای 
تجسمی کشور« برسند. یعنی هر یک از 
انجمن ها همزمان با حفظ استقالل خود، 
فعالیت هایی مشــترک را  در چارچوب 

اساسنامه این خانه پیش خواهند بود.
وی ادامــه داد: ممکن اســت من از 
سوی انجمن عکاســان نزد معاون اول 
رئیس جمهور رفتــه و بگویم که تنظیم 
چنین سندی ضرورت دارد. ممکن است 
چنین پیشنهادی توسط افراد مختلف 
به دولت داده شود اما باید سلسله مراتب 
را هم رعایت کنیم. یعنی هم سلســله 
مراتب اداری در پهنه اجرایی کشور و هم 
سلسله مراتب علمی و پژوهشی رعایت 

شود. برای تعریف ســند باالدستی باید 
نیازسنجی شــده و نسبت آن با واقعیت 

موجود در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان 
ایران با اشاره به پرسش های مطرح شده 
حول ماده واحده »فرآیند و مرجع تدوین 
سند ملی هنرهای تجســمی«، گفت: 
معیارهای نیازسنجی این سند کدامند 
و به چــه نتایجی دســت یافتند؟ برای 
شناســایی و رفع نیازها و خواسته های 
جامعه هنری ایران چه راهکارهایی در 
نظر گرفته شــده؟ و در نهایت برآورده 
کردن این نیازها و خواسته ها قرار است 
به دست دولت انجام شود یا به مجموعه ها 
و تشکل های مردم نهاد مثل انجمن ها 
واگذار خواهد شد؟ آیا طراحی و اجرای آن 

بدون در برداشتن هزینه ای برای دولت 
بر عهده انجمن ها اســت و دولت نقش 

نظارتی بر عهده خواهد داشت.
این پژوهشگر تاریخ عکاسی معاصر 
ایران، افزود: این موارد مسائلی هستند 
که نیاز به شفاف ســازی دارند. اگر بنا بر 
کار تعاملی باشد، عالوه بر انجمن ها، بدنه 
دولت و بدنه برنامه ریــزی و اجرا، ورود 
سازمان برنامه و بودجه هم برای تامین 
اعتبارهای دولتی ضروری اســت و اگر 
دولت فقط نقش هماهنگی و نظارت بر 
اجرا دارد که این امر بــه تدریج از اواخر 
دهه 6۰ رو به افول نهــاده و هنرمندان 
و انجمن های مردم نهــاد با اتکا به تفکر، 
دانش و تجربه خود مســیر مستقلی را 
در  چارچــوب اساســنامه ها و مقررات 
جاری و یا نیازها و خواسته های شخصی 
پیموده اند و از تفکر دولتی دهه 6۰ بسیار 
فاصله گرفته اند زیرا از ســهم بودجه و 
امکانات مالی گســترده کشور در حوزه 
فرهنگ، بخش بســیار اندک و ناچیزی 
به حوزه تجســمی تعلق گرفته است. 
عماًل هنرمندان و انجمن های تجسمی 
در این اعتبارات در سراسر ایران، نادیده 
گرفته شــده اند و فقط از سوی اداره کل 
تجسمی ارشــاد برای جبران بخشی از 
هزینه های برگزاری دوساالنه ها، در حد 
اعتبارات ناچیز ارشــاد، اندک حمایتی 

صورت می گیرد.
وی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های 
انجمن هــای تجســمی بــا حضــور 
هنرمندان، متفکران و پژوهشــگران، 
گفت: این انجمن ها می توانند در صورت 
خواست دولت، نسبت به طراحی، تدوین 
و پیش برد این سند باالدستی بر اساس 
منافع ملی هنرمندان تجســمی کشور 
اقدام کنند. در هر حال اهداف این سند 
باید مبتنی بر تحلیل گفتمان، بررسی 
وضعیت کنونی و تغییر وضعیت آینده 
هنرمندان کشور و براساس واقعیت ها، 
نیازســنجی و داده هــای گســترده از 
امروز ایران و جهان و چشــم انداز آینده 

هنرمندان باشد.
 ارائه سند و چشم انداز 

نیازمند بودجه است
رحیمیــان درباره بــازه زمانی برای 
تدوین این ســند، اظهار کرد: به نظرم 
رویکرد ســند تجســمی ما باید پنج یا 
در نهایت ۱۰ ســاله باشــد زیرا ســیر 
تحوالت در جهــان آینده از ســرعت 
بســیار باالیی برخوردار خواهد بود. این 
سند و چشــم انداز باید بسیار منعطف 
و مبتنی بــر واقعیت ها، نیازســنجی و 

داده های امروز ایران و جهان باشــد. اگر 
قرار است با رویکرد دهه 6۰ و در مسیری 
قدیمی و فرسوده پیش بروند و سندی 
بنویسند، مورد استقبال هنرمندان قرار 
نخواهد گرفــت و خیلی نتیجه بخش و 
راه گشــا نیز نخواهد بود. بنابر این حتما 
باید در دستور کار کمیته های  علمی- 
پژوهشی انجمن ها قرار بگیرد و در قالب 
کارگروه مربوطه و در تعامل با اداره کل 
هنرهای تجسمی ارشاد تشکیل شود، 
هر چند پیش از این و در ســال های ۹6 
و ۹۷ به پیشنهاد انجمن های تجسمی 
و موافقت اداره کل هنرهای تجسمی و 
پشتیبانی معاونت هنری ارشاد، »شورای 
تجســمی« را در اداره کل تجســمی با 
حضور نمایندگان انجمن های تجسمی و 
با حکم انتصاب اعضای آن توسط مدیر کل 
تجسمی تشکیل دادیم، اما بنابر دالیلی 
نامشــخص و نامعلوم عماًل فعالیت این 

شورا متوقف شد و هرگز ادامه پیدا نکرد.
وی افزود: اگر جلسات منظم این شورا 
تشکیل شــده بود در تعامل چندجانبه 
میان هنرمندان، متفکران، انجمن ها و 
نهادهای حاکمیتی راهکارهای برون رفت 
از وضعیت موجــود را می توانســتیم 
جستجو و اجرا کنیم. در هر حال هنوز بر 
این اعتقاد هستم که با توجه به وقفه ایجاد 
شده در فعالیت »شــورای تجسمی«، 
مجدداً جلسات این شورا تشکیل شود تا 
اعضای آن بتوانند با تشکیل یک کارگروه 
تخصصی نسبت به مطالعه همه جانبه و 
تدوین این سنِد پیشنهادی، تا پایان سال 

اقدامات الزم را انجام دهند.

رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران:

سند هنرهای تجسمی باید منعطف و مبتنی بر واقعیت ها باشد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

6 نمایشگاه هنری در استان های کشور
 چاپ های سنگی در اصفهان و 
»اتوبیوگرافی« در بندر انزلی

شهرهای مختلف ایران با برگزاری نمایشگاه های 
حقیقی و مجازی میزبان هنرمندان و عالقه مندان به 
هنر هستند. به گزارش سرویس تجسمی هنرآنالین، 
این هفته تعدادی از گالری های شهرهای مختلف 
ایران پذیرای آثــاری از هنرمندان بومی یا مهمان 
هستند که آثار خود را در شاخه های مختلف هنرهای 
تجســمی در معرض دید عالقه مندان به هنر قرار 
دهند. دوران معاصر، اصفهان: نمایشگاه آثار مهناز 
کریمی تا 5 شهریور در گالری دوران معاصر به نشانی 
چهارباغ باال، ضلع جنوب شــرقی چهــارراه نظر، 
بن بســت ۱۳)کیانجو(، پالک 5 برپاست. صفوی، 
اصفهان: نمایشگاه آثار چاپ سنگی علی قلی خویی 
تا 5 شهریور در نگارخانه صفوی به نشانی خیابان 
خاقانی، حدفاصل خواجه پطروس و وحید، جنب 

کوچه شماره ۲۱، خانه صفوی برپاست. 

چوم، بندر انزلی: نمایشگاه آثار محمد پیریایی 
با عنوان "اتوبیوگرافی" تا ۷ شهریور در گالری چوم 
به نشانی بندرانزلی، خیابان آیت اهلل طالقانی، کوچه 
کافی، پالک 66 برپاست. اکنون، اصفهان: نمایشگاه 
Un- با عنوان Robert Pettena عکس هــای

Mappable Zones در اینستاگرام گالری اکنون 
به نشانی aknoonartgallery برپاست. سروناز، 
شیراز: نمایشگاه نقاشــی هانیه قشقایی با عنوان 
"خیال ساز" به صورت مجازی در سایت نگارخانه 
www.sarvenazcomplex. سروناز به نشانی

com  برپاست. سرادی پور، خوزستان: نمایشگاه 
آثار برگزیدگان پروژه هنری "خور" تا ۹ شــهریور 
http:// در وب سایت گالری ســرادی پور به نشانی

saradipourartgallery.com/ برپاست.
    

مسابقه عکاسی در خانه بمانیم 
منتخبان خود را شناخت 

منتخبان اولین فراخوان عکاسی در خانه بمانیم 
از نگاه دوربین در نشر سیب سرخ با همکاری کلوپ 
عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون جهانی هنر 
عکاســی، فیاپ در دو بخش اعالم شد.  به گزارش 
ایلنا، دبیرخانه اولین فراخوان عکاسی در خانه بمانیم 
از نگاه دوربین در نشر سیب سرخ با همکاری کلوپ 
عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون جهانی هنر 
عکاسی ، فیاپ در دو بخش داوری مردمی و داوری 

هیئت داوران منتخب اعالم شد.

 بر این اســاس در بخش منتخب هیات داوران 
برگیدگان به شرح زیر معرفی شدند:

۱-پانیذ یکتا  نفر اول برگزیده هیئت داوران
۲-پرنیان خلیلی نفر دوم برگزیده هیئت داوران

۳-ســورمه جورابچی نفر سوم برگزیده هیئت 
داوران

در بخش داوری مردمی نیز برگزیدگان به این 
شرح معرفی شدند  

۱- عسل جامی نفر اول برگزیده داوری مردمی
۲-غزل روشن نفر دوم برگزیده داوری مردمی
۳-پانیذ یکتا نفر سوم برگزیده داوری مردمی

 تقدیر از برگزیدگان و برگزاری نمایشــگاه آثار 
دوره اول فراخوان عکاسی نشر سیب سرخ با توجه 
به شرایط بوجود آمده در کشور در اثر شیوع بیماری 
covid۱۹  به زمان و شرایط مناسب در پاییز سال 
۱۳۹۹ موکول خواهد شد تا نسبت به تقدیر و تشکر 
از دوستان شــرکت کننده و اهدا جوایز و برگزاری 

هرچه بهتر نمایشگاه اقدام الزم بعمل آید.
همچنین کتاب عکس آثار شرکت کنندگان در 
مسابقه در خانه بمانیم از نگاه دوربین در نشر سیب 

سرخ بزودی منتشر خواهد شد.

بوم خبر

نمایشگاه نقاشی محدثه عیوض خانی  با عنوان 
»چشم اندازی در مه« در گالری فرمانفرما برپاست. 
محدثه عیوض خانی در گفت وگو با هنرآنالین 
گفت: درک بســیاری از نکات درباره انسان برایم 
مثل یک معضل اســت و به همین دلیــل آن را 

نقاشی کردم.
او با بیان اینکه ۱5 تابلــو با تکنیک اکریلیک 
روی بوم در این مجموعه به نمایش درآمده است، 
افزود: این مجموعه را از ســال ۹5 شروع کردم و 
آغاز آن بسیار اتفاقی بود. مدتی در زمینه نقاشی 
فیگوراتیو تمرین می کردم و برای این کار از یکی 
از آشنایان خود عکاســی انجام دادم. عکس های 
بسیار خوبی فراهم شد و با توجه به اطالعاتی که 
درباره زندگی او داشتم احساس کردم این تصاویر 
کامالً بازگوکننده زندگی شخصی او هستند. پس 
از آن عکس های بیشتری گرفتم و تعدادی از آنها 

را انتخاب کرده و به نقاشی کردن از آنها پرداختم.
عیوض خانی ادامه داد: در این شخص تردید و 
دودلی فراوانی وجود داشت و او هیچ وقت نتوانسته 
بود تصمیم قطعــی برای زندگی خــود بگیرد. 
بسیاری از ما در میان اطرافیان خود چنین افرادی 
را می شناسیم اما من قصد نداشتم به شخصی ویژه 
ارجاع دهم. نکته مهم در این تابلوها آن است که 
در هیچ کدام از آنها چهره سوژه مشخص نیست، 
بنابراین هر شــخصی می تواند خودش را در این 

تابلوها ببیند.
او درباره میزان پایبندی نقاشی ها به عکس های 
اولیه گفت: زمانی که عکاسی می کردم همه چیز 
کاماًل حساب شــده بود و نوع پوشش، نور، زاویه، 
فضا و... بــه صورت آگاهانه انتخاب شــده بود. به 
همین دلیل در نقاشی ها نیز تا حد زیادی به عکس 
وفادار بودم و با توجه به اینکه نقاشــی هایم رئال 

 هســتند، عکس ها منبع خوبی برای آنها بودند. 
عیوض خانــی درباره نحوه نمایش احساســات 
درونی سوژه در این تصاویر گفت: همیشه تصور 
من از تردید داشــتن این بود که انگار شخص در 
یک برزخ قرار دارد و در میان یک دروازه ایستاده و 
منتظر است. در نقاشی هایم نیز سوژه در یک فضای 
خاکستری قرار دارد که نشانه ای از همان تردید و 
دودلی است. فضای ساکت و تخت پشت فیگورها 
و نگاه آنها به دوردست همان تردیدی که شخص 
برای ماندن یا رفتن دارد را تداعی می کند. سعی 
کردم به گونه ای کار کنم که مخاطبان نیز متوجه 
این احساسات بشوند. اگرچه مخاطبان حس غم 
و تنهایی و ناراحتی را در کارها درک می کنند اما 
وضعیت تردید و عدم تصمیم گیری شاید در وهله 
اول برای آنها مشخص نباشــد و پس از خواندن 

استیتمنت متوجه آن شوند.
او درباره بخشــی از آثار ایــن مجموعه که به 
گلدان ها اختصاص دارد گفــت: آنها در ارتباط با 
همین مجموعه و نشــان دهنده وابستگی هایی 
است که در وجود شخص بوده و باعث ناتوانی در 
تصمیم گیری می شود. می خواستم نمادی از این 

وابستگی را در کارهایم نشــان دهم و گل ها را به 
شکل واقع گرا به تصویر کشیدم.

او دربــاره عالقه خود به نقاشــی فیگوراتیو و 
موضوع انســان گفت: به نظر من انسان موجود 
عجیبی است و ویژگی های جســمی و روحی او 
همیشه باعث تعجب من است. درک بسیاری از 
نکات درباره انسان ها برایم مثل یک معضل است و با 
توجه به اینکه دغدغه فکری من همیشه انسان بوده 
دوست داشتم که نقاشی فیگوراتیو انجام دهم زیرا 

دوست دارم بیشتر انسان را بشناسم و ویژگی های 
او را بفهمم. در شکل گیری این مجموعه استادم 
علی ذاکری بســیار به من کمک کرد و از او تشکر 
می کنم که باعث شــد بتوانم سمت وسوی خود 

را پیدا کنم. 
نمایشگاه نقاشــی محدثه عیوض خانی  تا 
۱۴ شــهریورماه در گالری فرمانفرما به نشانی 
خیابان کریم خان زند، خردمند شمالی، کوچه 

اعرابی ۲ برپاست.

روایت محدثه عیوض خانی از نمایشگاه »چشم اندازی در مه«

ایستاده در دروازه تردید 

نمایشگاه

 نه من به عنوان رئیس هیات 
مدیره انجمن عکاسان و نه 
حتی به عنوان عضو انجمن 

و نه عضو هیات مدیره 
نمی توانم چشم انداز و یا 
شیوه ای برای تعامل این 
انجمن با آنچه که دولت 
ابالغ کرده ترسیم کنم، 

چون همانطور که می دانید 
ما انجمن هایی مردم نهاد و 

غیردولتی هستیم

رئیس هیات مدیره انجمن 
عکاسان ایران در خصوص 

بررسی، تصویب و ابالغ 
سند هنرهای تجسمی 
توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از سوی 

معاون اول رئیس جمهوری، 
گفت: این سند و چشم انداز 
باید بسیار منعطف و مبتنی 

بر واقعیت ها، نیازسنجی 
و داده های امروز جامعه 

هنری ایران و جهان باشد
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