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ّ
هو المصـــور
ویژه نامه بیست و ششــمین
جشنواره هنرهای تجسمـی
جوانـان ایــران
ناشر | موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
سردبیر | سعید اسالم زاده
هیات تحریریه | امین خرمی ،آزاده جعفریان ،مریم درویش
مدیر اجرایی | سید حسین محمدپور
مدیرهنری | حامد حکیمی
طراح گرافیک | آرش روشنگر
عکاس | معین باقری
لیتوگرافی و چاپ | نقره آبی

ســـتاد برگزاری بیســــت و ششــمین
جشنواره هنرهای تجسمی جوانانایران

رئیس شورای سیاستگذاری :هادی مظفری
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دبیر شورای سیاستگذاری :عمران خودآموز
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانایالم
اعضای شورای سیاستگذاری :عمران خودآموز ،فرزاد ادیبی
سیدامین مؤیدی اصفهانی ،عبدالرحیم سیاهکارزاده ،رضوان صادق زاده علی
صداقت کریمی ،علی اشرف صندوق آبادی ،اردشیر میرمنگره
دبیر جشنواره :رضوان صادق زاده
دبیر اجرایی :عبدالرحیم سیاهکارزاده
مدیر برگزاری :سید حسین محمدپور
مدیر دبیرخانه هنری :ایمان سامانی
دبیرخانه هنری :زهرا صالحی ،سیده عاطفه میرنبی زاده
خدیجه رجبی ،علیرضا اسمعیلی
مدیر ارتباطات و رسانه :سعید اسالم زاده
ستاد خبری :آزاد جعفریان ،مریم سجدهای ،محمد افسانه ،امین خرمی
مدیر پشتیبانی :حامد شفیع پور
گرافیک :استودیو مشق
حامد حکیمی ،آرش روشنگر ،مسعود جزنی
وحید حسین پور ،امیرحسام میرصادقی ،مهتاب ذاکری
کارگردان و مستندساز :علی صداقت کریمی
فیلمبردار :شهرام ملک زاده ،حامد فرشته حکمت
عکاس :معین باقری
مدیر تشریفات و امور اداری :مریم صفری
مدیر امور مالی :جعفر واحدی
امور مالی :معصومه طوبایی ،آناهیتا آرمودیان مقدم
مدیر خدمات نمایشگاهی :عیسی کاظمی
امور هماهنگی :وریشه معاذیان ،محمد رستمی ،اکرم اسالمی
صدور کارت عضویت موسسه :مریم همای
خدمات :مریم تقیان ،احمد بهرمند
حراست دبیرخانه دوساالنه ها :حسن حبیبی ابراهیم سلیمانی
باتشکر ویژه از :حمید قبادی ،مشاور اجرایی معاونت امور هنری
مدیر نشست کارشناسان تجسمی :شادی علی
امور هماهنگی نشست کارشناسان تجسمی :اعظم ولی قیداری ،سمیه ولیان

ســـتاد برگزاری استانایالم
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رئیس ستاد:عمران خودآموز
معاون ستاد :عبدالحسین رحمتی
دبیر ستاد اجرایی :مهدی صندوق آبادی
دبیرخانه و نمایشگاه :کیهان کیانی مقدم
افتتاحیه اختتامیه و تشریفات :علیرضا آقایی
طراحی :فاطمه الماسی
روابط عمومی و تبلیغات ،اطالع رسانی و رسانه :قاسم ساجدی
حراست :مهدی عباسی
اسکان و پذیرایی :سعید محمودی
مالی :مجتبیایزدی
پشتیبانی و حمل و نقل :شهریار غالمپور
هماهنگی :علی شکری
فرهنگی :وحید اسدی
مسئول کمیته استادان و داوران :حسن اسدی
مسئول کمیته هنرهای محیطی و هنرهای جدید :کیومرث صادقیان
دستیاران کارگاهها :حسن بسامی(گرافیک)
سوریاش قیطاسی(مجسمه سازی) ،مالک محمدزاده(طراحی)
منوچهر امیری (نقاشی) ،بهاره الیاسی (تصویرسازی)،سهیل ناطقی(کاریکاتور)
مریم علیبیگی(خوشنویسی) ،لیال رشنوادی(نگارگری) ،ناصر گل نظری(عکاسی)

ایالم؛ خاستگاه اصلی هنر و تمدنایرانیان
سیدمجتبی حسینی | معاون امور هنری

هو العزیز
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
 فرزند انایران عزیزهنرمندان نامدار فردا
کارهای بزرگ و ماندگار برآمده از آرمانهای واال و رؤیاهای روشن و امیدهای استوارند.
کارهای بزرگ را از فاصلهای دورتر و از حاصل ارزشمندش میتوان به راحتی بازشناخت ،یکی ازاین
شــمار ،همین فرصت مغتنم گردآمدن جوانان هنرمند در سایه استادان هنر و تجربهی توأمان
دســتان جوان،
آموختن و آفریدن اســت .بهانــهی مبارکی کــه با نقش خیــال انگیز هنــر و جوهر
ِ
مخاطبان هنر را به منظری دلپذیر و خیال انگیز میخواند.
ِ
سی و یک سال پیش ـ زمانی که هیچکدام از دختران و پسران شرکت کننده امروز به دنیا نیامده
بودند ـ جشنوارهی هنرهای تجسمی جوانان با آرمانی واال و امیدی استوار شکل گرفت و امروز،
رویداد موفق ملی است.
پس از بیست و پنج دوره ،آغاز فصل جدیداین
ِ
رویدادی که در خاطر بســیاری از هنرمندان چهل /پنجاه ســالهایران عزیز مــا ،ردپایی دارد .واین
ردپا برآمده از تفاوت و تمایزاین جشنواره است .پیوستگی رقابت با رفاقت ،تجربهی یک هفته
همزیســتی و همکاری وایده پردازی و هنرورزی ـ که در هنرهای تجســمی بیشتر برآمده از خلوت
استادان امروز برای فردا ،همه و همه نکتههایی
است ـ در جلوت و جمع .شور و انگیزهی خالصانه
ِ
است که میتواند آموزهی ارزشمندی را در ذهن و ضمیر ما برای یک عمر ،قوت دهد و آن کیمیای
گفتگوست ،گوهر همدلی ،که اگر چنین ســرمایهی ثمینی داشته باشیم گذشتن از دشواریها
آسان خواهد بود.
خرسندم که به همت همکاران سخت کوشم درایالم و تهران ،بیست و ششمین دوره جشنواره
هنرهای تجسمی جوانان ،در خاکی میزبان شماست که نماد قدمت و مقاومت سرزمین مینوی
هنرمنــدان جــوان باشــم و آرزو کنم که
ماســت .خوشــحالم که به فروتنــی میتوانم آفرین گــوی
ِ
آموزههــای هنری ،چنین بلند و بشــکوه ،آمیــزهی جان و جوهر قلــم هنرمندانی باشــد که میراث
داران شایستهی فردا هستند.
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ایالم؛ خاستگاه اصلی هنر و تمدنایرانیان
قاسم سلیمانی دشتکی | استاندارایالم
در هر برههای از زمان ،هنر ،بسیاری از ناگفتههای تاریخ را به اشکال گوناگون بیان کرده و به تبع آن
آثار هنری هویت و شناسنامه هر سرزمین و قومی را متبلور می سازد .دراین راستا اگرچه پیشینه
کار هنری به آغاز تمدن بشری برمی گردداینجا بایست اذعان داشت کهایالم نیز از خاستگاه های
اولیه تمدن بشری ست که ب ه عنوان یکی از پایگاه های اصلی هنر و تمدنایرانیان مطرح بوده است.
از آنجا که هنر بایست بتواند فرهنگ و سنت یک ملت را درگذشته وحال معرفی کند رخداد مبارک
بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در استان فرهنگ دوستایالم ،یک فرصت
مغتنم بــرای ارائهایــن ظرفیت ها دراین منطقه از کشــور اســت کــه موجبات رضایت و خوشــحالی
همگان به ویژه اصحاب هنر و جواناناین دیار را فراهم ساخته است.
اکنونایالم ،عروس زاگرس ،دیار هزاران ســاله تاریخ بشــری ،ســرزمین ســرداران بی ادعای  ۸ســال
دفاع مقدس ،دروازه عتبات عالیات میزبان جوانان پرشورایران زمین در بیست و ششمین دوره
جشنواره سراسری هنرهای تجسمی جوان است .واضح است کهاین رخداد بزرگ می تواند مجالی
برای بازدیداین نسل پویا و آینده ساز کشورمان از نگارخانه غنی و عظیمی به نام هنرایالم باشد.
انشــاءاهلل حضور در میانایالمیان میهمان نواز باعث شود آینده سازان هنرهای تجسمی کشور
بتوانند در ثبت و ضبط خاطرات بیســت و ششمین دوره جشــنواره هنرهای تجسمی در پایتخت
خادمان زوار اربعین با ارائه نمایشی از وصف دلدادگیاین مردمان بزرگ برای آب و خاکایران اسالمی
بیش از پیشاین کارگاه سرزنده هنری را به جامعهایرانی معرفی کنند.
در پایان الزم می دانم از همه جوانان شــرکت کننده دراین دوره از جشــنواره تشــکر نمایم و تالش
معاونــت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی را در کنار کوشــش مجدانــه اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتانایالم را قدر نهیم و امیدوار باشــیم باایجاد بازار بزرگ آثار هنری هنرمندان
جوان تجسمی کشور شــاهد هم افزایی در افزایش تولیدات با کیفیت دراین عرصه و تحقق عینی
اقتصاد هنر باشیم.
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قــرار  ،پای جنگلهای
انبـــــوه بلوط
هادی مظفری | مدیركل هنرهای تجسمی
و رئیس شــــورای سیاستگذاری
انگار تفاوتی هست بین شــما با دیگران.اینكه شــمااینهمه خاطرخواه ومشتاق
دارید  ،موضوع عجیبی است.اینكه هنرمندان بزرگ  ،برای وقت و ساعات زندگی
شان برنامه دارند وهر دعوت و حضور وداوری را نمی پذیرند ولی پای شما كه پیش
كشیده می شــود  ،برای دیدن وبودن كنارتان ،چمدانشــان را می بندند و سفرمی
سمت دیناركوه  ،قالقیران و كبیر كوه  ،یعنی ؛ شماها فرق دارید .به خیال
كنند به
ِ
من  ،بین جشنواره ی "هنرهای تجســمی جوانان" با بقیه ی جشنواره ها  ،تفاوت
هست .شاید برای شما هم جالب باشد كه خودتان بدانید  ،در بین آدم بزرگ های
هنراین سرزمین ،اینهمه دوستدار ومشتاق دارید!
البد فكر می كردید كه فقط شما هستید كه دلتان می خواهد چندروز كنار ِ بهترین
استادان هنر ِ ایران كاركنید ،زندگی كنید و تجربه بیاندوزید در كوله بارتان.
بگذارید رازی را برایتان فاش كنم!
بــه همان میــزان كــه شــما شــوقِ انتخــاب شــدن و بــودن وآموختــن از اســتادان
بزرگاین خــاك را داشــتید  ،بزرگانی ازهنرایــران را دیــده ام وصدایِ مهربانشــان را
شــنیدم كه برای بودن كنارشــما وایــن جشــنواره  ،پیغــام بزرگوارانه فرســتادند و
سمت دریاچه ی
بارسفربستند به
ِ
دوقلوی سیاه گاو  ،تنگه ی رازیانه و جنگل های انبوه بلوط.
شاید پیدا كردن دلیلش كارسختی نباشد!
شما استعدادهای هنراین سرزمیناید،
دانشــمندان هنراین بــوم واقلیــم هســتید در عصــر تكنولوژی و
شــما اكتشــاف
ِ
غوغای ستارگان.
شما برگزیدهاید پیش از هر داوری وقضاوت ،اگر؛
قدرخودتان را بدانید و مراقبش باشید.
ِ

اگــر جــای ِ پــای اســتادان تــان را دنبــال كنیــد
ومطالعه كنید  ،بــی آنكه بخواهیــد قدمهایتان
ُ
را -دقیقا -جای پای آنهــا بگذارید وفرم راه رفتن
شان را تكراركنید.
(قرارنبــود شــما را نصیحــت كنــم واصــا هــم
قرارنیســت).اینكه -امــروز -اینجاییــد و بیــن
هــزاران هنرمندِ جــوان كشــور نام شــما  ،دقیقا
شما  ١٢٨هنرمند برتر جوان كشور را منتشركرده
اند ،حتما شایسته بودید وهستید كه -امروز-
اینجایید .دوستان من در دبیرخانه ی جشنواره
هنرهای تجســمی جوانانایران ،بعد از ربع قرن
تجربه ،این بار از استادان هنر خواستند تا برای
تان نامه بنویسند .در روزگاری كه كبوتران نامه
زرد پســتی به افســانه و
رســان و صندوق هــای ِ
خیال و تاریخ پیوسته اند.
خیــل زیــادی از
البــد نامه هــا بــه دســت شــما و
ِ
جوانان با استعداداین مرز وبوم رسیده است.
لطفا نامه ها را دوباره وچندباره بخوانید.
رازهــای زیــادی میانایــن واژگان نهفته اســت.
شــما پیدایــش كنیــد .شــما كشــف اش كنیــد.
نمــی گویــم مســیر را كوتــاه كنیــد  ،امــا پیــش از
ســفر  ،بنشــینید پــای ســخن ِ آنهــا كــه پیــش
از مــا وشــمااین راه را پیمــوده انــد" .خیلــی هــا"
امیدبســته اند و چشــم دوخته اند به شــما  ،به
ذهن خالق تان ،به سرانگشتان با ذوق تان  ،به
خیال هایی كه درسرمی پرورانید و وآنچه در سر
می سازید ومی ِكشید و ثبت می كنید!
خیال هایتان،
"چون لحظهی شوق ،شبهه ،انتظار و نگرانی
در گشودن بستهی بزرگی
که نمی دانی در آن چیست
چون سفر نخستین با هواپیما بر فراز اقیانوس
چون غوغای درونم
لرزش دل و دستم
در آستانه ی دیدار * "...ست برای همه ی ما.
گفتم خیلی ها! واین واژه را با دقت انتخاب كردم
كه نگفتــم خیلی ازمــا و دبیران وداوران وســتاد
جشنواره .
"خیلی ها" یعنی همه ی آنهایــی كهایران عزیز را
بزرگ وسربلند می خواهند.
"خیلــی ها "یعنــی همــه ی امیــدواران بــه فردای
بهتــر برایایــن خاك.ایــن آب.ایــن بــوم وایــن
مردم نجیب.

جشنواره جوان جریانی فراتر از هنر
عمران خودآموز  |  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانایالم
و دبیر شورای سیاستگذاری
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برگــزاری بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانا نایــران
در اســتانایالم نمــود عینــی شــعار محــوری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــا عنوان"ایــران فقــط تهــران نیســت" و نیــز رویکــرد تمرکززدایــی برنامههــا،
جشنوارهها و فعالیتهای فرهنگی و هنری از پایتخت به سمت استانهای
پیرامونی به ویژه استانهای مرزی است.
استانایالم به عنوان میزباناین جشــنواره ،علیرغم کمبود امکانات سخت
افزاری با تمام توان و در راستای اهداف و سیاستهای جشنواره تالش جمعی
خود را بهکار گرفت تا جوانان و استادان حاضر دراین رویداد بزرگ هنری،ایالم
را با رضایت خاطر نسبی ترک کنند.
فار غ از محدودیتهــای مالی ،اعتباری و زیرســاختی و زحمات طاقتفرســای
اجرایی جشنواره ،فرصتهایی که برای هنرمندانایالمایجاد کرد در نوع خود
بینظیر بود.
حضور استادان بزرگ هنرایران درایالم و تنوع رشتهها و بخشهای جشنواره از
نشستهای تخصصی گرفته تا کارگاههای عملی ،و همچنین کارگاههای استاد
ِس ِــوری و اســتاد نادعلیان همه و همه،فرصتهای طالیی برای دانشافزایی
هنرمندان و هنرجویان استان و کارشناسان و شــرکتکنندگان در جشنواره
بود.
بیگمان ،جشنواره تجسمی جوانان محملی مناسب برای بروز خالقیتهای
هنری و کشف استعدادهای بکر و دســت نخوردهای است که آینده قضاوتی
عینیتر در مورد آنها خواهد داشت.
استانایالم ،میزبان ســاده و صمیمیاین دوره از جشــنواره ،با مدد از خداوند
مهربان و همت مدیران و هنرمنداناین دیار دیرپا ،در قالب ستادی همگرا زیر
نظر استاندار خدوم و پرتالش خود ،تمام ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری
استان را فعال کرد و برای تحقق اهداف جشنواره در طبق اخالص نهاد .جا دارد
مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاون محترم امور هنری وزیر و همکارانایشان
و همچنین مدیر کل مرکز هنرهای تجســمی و مدیر عامل موسســه توسعه

هنرهــای معاصرایــران بــه ســبب برگزاریایــن
رویــداد هنــری درایــام ،اعــام نمایم و ســپاس
ویژه خود را از اســتاندار محترمایــام و معاونان
ارجمندایشان به خاطر حمایت بیدریغشان از
جشنواره داشته باشم.
بــه رســم قدرشناســی از محبــت ،عنایــت و
همــکاری صمیمانــه اســتاد گرانســنگایالم،
جنــاب آقــای پروفســور محمــد علیاکبــری
و همکارا نایشــان در دانشــگا هایالم بابــت
مشــارکت جــدی در برگــزاری جشــنواره تشــکر
و قدردانــی کنــم و ســامتی و ســربلندی ســایر
مدیــران و اعضای ســتاد برگــزاری جشــنواره را از
درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
تشــکر پایانــی و نهایــی من از کســانی اســت که
بــدون کوچکتریــن چشمداشــتی ،دل در گــرو
هنر داشــتند و کمیتههای اجرایی را مشــتاقانه
مدیریت کردند؛ دراین بین قدردانی از تالشها
و همراهیهــای جناب آقای اســتاد علیاشــرف
صندوقآبــادی و آقــای مهــدی صندوقآبــادی
و تمــام عوامــل اجرایــی جشــنواره ادای دینــی
مضاعف است.
بــی شــک ،پشــتیبانی و همراهــی مشــفقانه
همکارانم در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتانایالم ،تصویری از همدلی و هماهنگی را
به نیکی تجسم بخشــید که جای بسی تقدیر و
تشکر دارد .تا باد ،چنین بادا...

پیشرفت در هنر
همیشه به امکانات
گسترده ّ
میسر نیست
رضوان صادق زاده | دبیر جشنواره
بایــد کار کــرد؛ بــدون وقفــه و بــا اطمینــان باید
کار کرد .تنها کار اســت که ما را بــه معنا نزدیک
میکنــد .بیهیچ عجلــهای و با حوصلــه و امید
ً
باید به کار هنر مشغول شد .اساسا هنر امری
زودبــازده نیســت .تنهــا آنان کــه رنــج حوصله
و صبــر را بــه جــان میخرنــد از لــذت بــه نتیجه
نشســتن هنر بهرهمند میشــوند .پیشرفت
در هنر ،همیشــه به امکانات گســترده ّ
میســر
نیســت؛ گاهــی پیبــردن بــه ســاز و کار یــک
محدودیــت ،همــان کار را میکنــد که داشــتن
یــک امکانات .اســتادان بیســت و ششــمین
جشــنواره هنرهــای تجســمی همــان جوانــان
پرحوصله سالهای پیشاند که بهاین ادراک
پیبرده و کار و کار و کار کردهاند.
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بهار اکرامی نسب

آیناز رئوفیان

آناهیتا باقری

امیر جنگی

مجتبی دهش

البرز

تهران

تهران

خراسان رضوی

کرمان

رعنا حیدرزاده

زهرا دیاریان

سارا آبیار

صفورا دادخواه تهرانی

فاطمه الساعدی

تهران

تهران

زنجان

اصفهان

تهران

ملیکا خداداد
تهران
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زینب سرمدی

ریحانه مهراد

رضوان باقری حیدری

ثمین قوچی

آیدا روزبیانی

البرز

تهران

تهران

تهران

البرز

فاطمه فتحی

فاطمه باقری

علیرضا واحدی آذر

سودابه سلمانی زاده

سروش اکبری زاهد

لرستان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

اصفهان

تهران

مجتبی خسروی

مائده انوریان فرد

لیال حاج اسماعیلی

فائزه شاهرخی فرد

فاطمه ملک محمدپور

تهران

اصفهان

اردبیل

البرز

آذربایجان شرقی

محمدعلی نیکورای

ملیکا نیک محمدی

پردیس کریمی

کیمیا رحیمی

آذربایجان شرقی

تهران

اصفهان

اصفهان

سیده مریم هاشمی

زینب قانعی بافقی

زهرا امینی

تینا رخ فروز

آناهیتا لیموئی

گیالن

یزد

اصفهان

آذربایجان شرقی

البرز

نسر ین نادری طاقانکی

مهرآسا لشنی

فاطمه رام هرند

غزاله آقائی

شیدا محمدی

اصفهان

گیالن

اصفهان

خراسان رضوی

البرز
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حمیدرضا سلیمانی

حامد شاه حسینی

ایمان حمیدی

امیرعباس نصیری

نیما حسن پور

قزوین

بوشهر

قزوین

تهران

مازندران

امیررضا محمدی فر

مسعود نظری نژاد

محمدتقی محرم زاد قوام

ایالم

خوزستان

اردبیل

دانیال کهزادیان

دانیال آل معصوم

آرمان احمری

امیرسامایزدی

افشین زارعی

ایالم

تهران

کرمانشاه

تهران

همدان

محمد صادقایلی

محمد ربیعی

سید علی کاظم پور

زهرا انصاری

دنیاقنواتی زاده

فارس

مرکزی

تهران

هرمزگان

اصفهان

هومن مرادی

میالد توکلی

مهرآسا کردستانی

مریم برادران

محمدرضا علی پور

خراسان رضوی

لرستان

خراسان رضوی

تهران

خراسان شمالی

پگاه خاکساری

پارسا پارچه بافی دیبازر
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فردین طباطبایی کلجاهی

علیرضا بشیری گودرزی

یاسمن خالقی

الهام سلطانمحمدی

ابوالفضل پاشنا

آذربایجان شرقی

لرستان

تهران

تهران

تهران

نازنین قرنجیک

مهدی معینی

مصطفی توکلی قلی بگلو

محدثه پادار

فرشید حیدری بالستانی

تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

البرز

آذربایجان شرقی

سهندایزد پناه

هما السادات اشرف منصوری

نیکو وقری مقدم

آذربایجان شرقی

اصفهان

اردبیل

فاطمه نظری

فاطمه موراسبانی

فاطمه سادات تقوی

شیما شهرابی فراهانی

زینب محمدی

قزوین

خراسان رضوی

قزوین

تهران

قزوین

میالد بیلکی

معصومهحسینی

محمدرضا پارسا

محمد بلورچی

خوزستان

کرمانشاه

قم

مرکزی
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علی راسترو

عارف نیازی

صدف گلشنی

زهرا مقدم کوهی

حورا سنچولی

کهگیلویه و بویراحمد

کرمانشاه

کردستان

زنجان

خراسان رضوی

محمد نجفی نژاد

محمد راعی دهقی

محسن فرخی جمادی

لیدا حسن زاده

خوزستان

اصفهان

اردبیل

بوشهر

زهرا شاه محمدی

جواد رضائی ساالنقوچ

بهرام بیات

امیرحسین نظری عالقه بند

اسماعیل طحان

قم

خراسان رضوی

زنجان

قزوین

سمنان

علی ملکی

علی شهسواری

صبا شامبیاتی

شکیب مجیدی

سیاوش انصافی

تهران

آذربایجان شرقی

کرمانشاه

کردستان

خوزستان

محمد علیخانی

محمد بقال اصغری باغمیشه

غزل شفیعی

علی کریمی زاده اردکانی

علی کربالیی محمد

کرمان

آذربایجان شرقی

مازندران

یزد

البرز

پگاه پور اسمعیلی

پروانه کیانی مهر

نگار صادقی

مریم دشته

مریم اسماعیل زاد قالقاچی
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آذربایجان غربی
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برخالف برخی از نظرات که جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را جشنوارهای
حرف ـهای نمــی داننــد معتقدماین جشــنواره نشــانه هــای حرفهای بــودن را
داراست .شــرکت هنرجویان با بازه سنی مشخص  ،شــیوه برگزاری کارگاهی
جشــنواره ،حضور اســتادان و داوران به نام و در نهایت خروجی آن ثابت می
کند که جشنواره هنرهای تجسمی جوانانایران ،جشنوارهای کامال حرفهای
است.
این جشنواره بی هیچ تردیدی کارنامه موفق و پرباری را طی  ۲۵سال گذشته از
خود به یادگار گذاشته است .امروز اگر به عنوان استاد کارگاه نگارگری دراین
جشنواره مشغول فعالیت هســتم؛ خود از خیل هنرجویان جوانی بودم که
در سال  ۱۳۷۶در شیراز به عنوان یکی از مشتاقان آموزش و آشنایی حرفهای
با هنر نگارگری دراین جشنواره شرکت کردم.
برگزاری جشــنواره هنرهای تجســمی جوانانایــران ،انگیزهای خــاص را برای
هنرمندان ناشناخته اما مستعد و جوان
هنرآفرینی و بازتاب استعداد های
ِ
کشورمان فراهم میکند .به همین دلیل ،میتوان با اتکا به پشتوانه و کارنامه
 ۲۵سالهاین رویداد ،خروجی آن را به شکل عینی و عملی و نه در قالب شعاری،
موفق ارزیابی کرد.
این جشنواره هر سال در یکی از شهرها و استانهایایران به شکل چرخشی
برگزار شــده وایــن از ویژگی هــای مهماین رویداد اســت؛ چرا که بــرای تمامی
شــرکت کنندگان دراین رخداد امکان نوعیایرانگــردی ،فرهنگی فراهم می
آید .همچنین برای آن شهر و اســتان میزبان نیز بستری برای جاری ساختن
فعالیت های هنری و معرفی هر چه بیشتر شاخه های هنرهای تجسمی به
عموم مردم را فراهم می سازد.
من به عنــوان یکــی از اســتادان و اعضــای هیــات داوران جشــنواره هنرهای
تجسمی جوانانایران موافق شکل برگزاری چرخشیاین رخداد در استانها
و شهرســتانها به ویژه در مناطق محروم هســتم .چرا که به واســطه چنین
جشــنواره هایی مســئوالن آن شــهرها می توانند بســتری را بــرای جریان امر
آموزش به هنرجویان و دانش آموزان از یک سو و از سوی دیگر جاری ساختن
فضای فعالیت های هنری فراهم کنند.

پلی برای معرفی هنرمندان نسل آینده

نگاه استادان با چاشنی رقابت

خسرو خسروی | استاد کارگاه و داور بخش نقاشی

عبداهلل محرمی | داور بخش نگارگری

یکی از اصلی ترین دالیلی که حضور دراین رخداد را به عنوان استاد
کارگاه نقاشی پذیرفتم ،برگزاریاین رخداد نه در تهران که در یکی از
استان ها و شهرستان های کشور بود.
مــن تجربــه خوبــی از ســال هــا حضــور بــه عنــوان یکــی از اعضــای
هیات داوراناین جشــنواره داشــته ام .بــه همین دلیل اســت که
برگزاریاین رویداد را در خارج از تهران بســیار مهم ،مفید و از همه
مهمتر اتفاقی شیرین برای دانشجویان و هنرجویان جوان استان
ها و شهرســتان هایایران می دانم .باید بپذیریم شــهرهای بزرگ
مانند تهران دیگر اشباع شدهاند.این در شرایطی است که بسیاری
از جوانــان و هنرجویــان مســتعد در شهرســتانها و اســتانهای
کوچکتر به دلیل فقــدان امکانات ،نیازمند حمایت هرچه بیشــتر
هستند و جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در راستای شناخت،
معرفی و حمایت ازاین جوانان مستعد نقش بیبدیلی دارد.
جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان بعد از پشــت ســر گذاشــتن
ربع قرن ســابقه به یکی از قدرتمند ترین جشــنواره های تجســمی
کشور بدل شده و امروز در میان رخدادهای متعدد حوزه تجسمی
توانایی عرض اندام و جریان سازی دارد.جوانان با ارائه آثار و کسب
تجربیات از چنین جشنواره هایی ،نخستین گام ها را برای حضور در
محافل حرفهای عرصه هنرهای تجسمی بر می دارند.
صادقانه عرض میکنم اگر نام من را از میان استادان حاضر دراین
رویداد ،کنار بگذارید ،به وضوح در می یابیم که تمامی هنرمندان از
اشخاص شناخته شــده ،فعال و حرفهای خانواده تجسمی کشور
هستند.استادان حاضر در جشنواره به واسطه هنرشان ارتباطات
وسیعی را دارند و تعامل میان استادان و هنرجویان جوان در چنین
جشنواره هایی می تواند به شکل گیری حرکت منسجم ،هدفمند
و علمی در مســیر تربیت هنرمندان نســل آینده کشــورمان منجر
شود و در نگاهی وسیع تر به شکلدهی جریان های هنری درایران
کمک شایانی کند.

آشــنایی هنرجویان با نــگاه و قلم اســتادان فــن از ویژگی بارز جشــنواره
هنرهای تجسمی جوانانایران است  .مدیریت چالش های تولید اثر با
کیفیت ،در بازه زمانی مشــخص ازایده تا اجرا ،ویژگی منحصر به فرداین
جشنواره است.
جشــنواره هنرهای تجســمی جوانانایران یکــی از مهمترین جشــنواره
های تجســمی در زمینه پشــتوانه ســازی و حمایــت از هنرمنــدان جوان
بــرای قرارگیــری در مســیر صحیــح کار حرف ـهای اســت .ســتون و محــور
برگزاریاین جشنواره ،نظارت به کار هنرمندان جوانی دارد که مهمترین
عامــل فعالیت آنها شــور ،شــوق و انرژی جوانی اســت.این جشــنواره با
تلفیقاین شور و هیجان با نگاه استادان کارگاه ها میتواند در پشتوانه
سازی هنرمندان نسل آینده کشور ،مهمترین رسالت خود راایفا کند.
از زمانــی کــه شــکل کارگاهــی و خلــق اثــر هنــری در بــازه زمانی مشــخص
بــه عنــوان محــور برگزاریایــن جشــنواره شــناخته شــد ،شــاهد حضــور
قدرتمندتر جوانان و دمیده شــدن به آتش حرکت هدفمند هنرجویان
جوان در مسیر تولید آثار هنری در کشور بودهایم .در سال های نخست
هنرمنــدان حاضــر دراین رخــداد بــه عنــوان برگز یــدگان جشــنوارههای
استانی دراین جشنواره شــرکت می کردند؛ اما تغییر شیوه برگزاریاین
جشنواره به شکل کارگاهی باعث شده که هنرمندان و هنرجویان جوان
در مواجهه با اســتادان و همراهی آنها در تک تک مراحل خلق اثرشــان،
عالوه بر آشنایی با نگاه هنرمندان حرفهای دراین عرصه ،با قلم ،رویکرد،
شکل و شیوه تولید آثار در طی کارگاهی سه روزه آشنا شوند .هنرجویان
درایــن مســیر عــاوه بــر کســب تجربیــات متعــدد و بهــره بــردن از نگاه
استادان حرفهای با چالش و چاشنی عنصر رقابت نیز آشنا می شوند.
با توجه به مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری استان ها در دوره برگزاری
جشنواره به شخصه معتقدم انتخاب اســتان و یا شهرستانی به شکل
ثابــت و دائمی بــرای میزبانــی ازاین جشــنواره مــی تواند خروجــی و بازده
بیشتری نسبت به نگاه چرخشــی جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان
در طول هر سال با خود به همراه داشته باشد.
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ارتباط مستمر هنرجویان با استادان

جمال رحتمی | استاد کارگاه و داور بخش کاریکاتور

حسین غالمی | استاد کارگاه و داور بخش خوشنویسی

همراهــی اســتاد کارگاه هــا بــا هنرمنــدان جــوان در دو ســاحت قالب
و محتــوا بــه هنرجویــان کمــک مــی کنــد؛ بــه همیــن ســبب معتقدم،
جشنواره هنرهای تجســمی جوانانایران در قیاس با دیگر جشنواره
های حوزه تجسمی از نظر کیفیت ،خروجی ،اثرگذاری و جریان بخشی،
فاصلهای بسیار باال دارد .بســیاری از اســتادان و داوران حاضر دراین
رخداد هنرمندانی هستند که در سالهای نخست برگزاری جشنواره
هنرهای تجســمی جوانان ،ســابقه حضــور درایــن رخداد را بــه عنوان
هنرجو داشتند .برگزاری چرخشی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
در سراسرایران باعث شــده که بسیاری از شهرســتان ها و استان ها
برای میزبانی شایســته ازاین رخــداد امکانات و توامنــدی های خود را
در میزبانــی از رویدادی هنری توســعه دهنــد .فار غ از چند شــهر بزرگ
دیگر هنرجویانی که از سراس ـرایران دراین جشنواره شرکت میکنند
وقتی رفتار یکسان و موقعیت برابر خود با هنرمندان شهرهای بزرگ
را مشاهده می کنند ،اعتماد به نفس شان در سایهاین رفتار عادالنه،
تقویت می شود .همین عامل موجب می شود آنها فار غ از استرس و
چالش های مرسوم چنین رویدادهای رقابتی ،اقدام به تولید آثار هنری
کنند؛ چرا که می دانند در نهایت دیدگاه ،قدرت قلم و مدیریت شان در
تولید اثر هنری به شکل برابر مورد داوری قرار می گیرد .
بسیاری ازاین هنرجویان به ویژه در استانها و شهرستانها ،سالها
تالش میکننــد تــا بتوانند بــا یکــی از اســتادان به نــام در حــوزه های 9
گانهاین جشنواره ارتباط برقرار کنند؛ حال در طی بازه زمانی کارگاههای
جشــنوارهاین فرصت در اختیار جوانان قــرار می گیرد تا بــا هنرمندان
حرفهای عرصه هنرهای تجسمی همراه شوند و همین فرصت نه تنها
به معرفی آنها منتج می شود که زمینه تعامل میان بدنه هنرآموزان و
دانشجویان را با استادان فراهم می سازد.
جشــنواره هنر هــای تجســمی جوا نــان بســتری بــرای محــک زدن
توانمندیهای هنرمندان جوانی اســت که آرام آرام گامهای حضور در
مسیر حرفهای شدن را طی میکنند.

این رویــداد بــا کارنامه بیســت و پنج ســاله خــود در بحــث تأثرگــذاری و
بالندگی سطح هنری هنرجویان جوان کشورمان در تمامی شاخه های
تجسمی ،نقشی غیرقابل انکار دارد و بر همین اساس می توان به نقش
پشتیبانیاین جشــنواره برای حمایت از تربیت نسل آینده هنرمندان
حرفهای نمــره قبولی داد .فعالیت مشــترک شــرکتکنندگان در کارگاه
های  9گانهاین جشنواره خود دلیلی مهم در بحث تربیت ذهن خالقه و
نگرش هنرجویانی است که به واسطهاین رخداد و بهرهگیری از دانش
و تجربیات اســتادان حرفهای ،می تواننــد به هنرمندان حرفهای نســل
آینده بدل شــوند .تبادل اطالعات و ارتباط مســتقیم میــان هنرجویان
جوان و اســتادان دراین جشــنواره از مهم ترین مزیت هایاین رویداد
هنری است .حضور در یک کارگاه و ورکشاپ مشخص ،طی سه روز ،این
آموزش مهم را برای هنرجویان با خود به همــراه دارد که بتوانند در یک
بــازه زمانی معیــن عالوه بر پشــت ســر گذاشــتن پروس ـهایدهپردازی تا
خلق اثر هنری تمام تمرکزشــان را بــرای بازتاب جزئیــات در فضایی زنده
و پویا بــه کار بندنــد .در پایانایــن کارگاه آ ثــار هنرجویان مــورد قضاوت
نهایی ،کارشناســانی قــرار میگیرد کــه در طولایــن چنــد روز گام به گام
با آنها همراه بودند .سیاســت گذاراناین جشــنواره تــاش کردند تا در
کنار ارتقاء ســطح مشــارکت هنرمنــدان در مناطــق مختلف ،به رشــد و
توسعه نگاه هنری اهتمام ورزند و از ســوی دیگر ،فضا و بستری را برای
استمرار جریان های هنری در شکل تولید و ارائه آثار خالقه در بازه زمانی
برگزاریایــن جشــنواره به اتمســفر قالب آن اســتان و شهرســتان بدل
کنند .مســووالن باید بهاین مهم اهتمام ورزند تا نگاه حمایتی و ارتباط
ً
مســتقیم اســتادان با هنرجویان صرفا متکی به برگزاری چنــد روزهاین
جشنواره نباشد و باایجاد دبیرخانه ثابت و دائمی در طول سال ،ارتباط
جوانان هنرمند با اســتادان بخش های مختلف را به شــکل مستمر و
پیگیرانه به گونهای برقرار سازند تا روند شناخت و کشف استعدادهای
جوان برای تربیت هنرمندان حرفهای نســل آینده با آسیبی به نام نگاه
مقطعی جشنوارهای مواجه نشود.

نمی توان از جشنواره انتظار معجزه داشت

شناخت صحیح مسیر آینده

کامبیز صبری | استاد کارگاه و داور بخش مجسمه

فرهاد فزونی | استاد کارگاه و داور بخش گرافیک

باید بپذیریم که حمایت از ســاحت هنر در کشــور ما حمایتی گســترده
نیست و به واسطه برگزاری یک رخداد مانند جشنواره هنرهای تجسمی
جوانانایران نمی توان انتظار معجزه و خلق اتفاقات بزرگ را داشت .یک
رویداد به تنهایی نمیتواند ،حرکتی عظیم در قامتی شگفت انگیز را برای
مسئوالن ،استادان و هنرجویان فراهم کند.
برگزاریایــن رویــداد هنــری در قامــت یــک ســمپوزیوم؛ برجســته ترین
ویژگیایــن جشــنواره بــه شــمار مــی رود .ســمپوزیوم هــا رویدادهایــی
هســتند که در یــک بــازه زمانی محــدود و مشــخص هنرمنــدان را وا می
دارند ازایده تا اجرای نهایی اثر خود را خلق کننــد .قرار گرفتن نوجوانان
و جوانــان نوقلــم در خاللایــن رویــداد و برخــورد آنهــا بــا اتفاقــی بــه نام
ســمپوزیوم بدون هیــچ تردیــدی مهمتریــن ویژگی جشــنواره هنرهای
تجســمی جوانانایران اســت کــه در هیچ رویــدادی در کشــورمان نظیر
و نمونه ندارد .دیگر ویژگی مهماین جشــنواره به تمرکــز گریزی و دوری
از پایتخــت و برگــزاری در اســتانها و شهرســتانهای مختلــف بــاز مــی
گردد.ایــن مســئله باعــث میشــود تــا جوانانــی کــه در آغــاز راه فعالیت
حرفهای خود هستند بتوانند ضمن آشنایی با هنرمند هم نسل خود با
نگاه و تجربیات هنرمندان حرفهای آشنا شوند و بهاین واسطه بتوانند
دورنمای فعالیت حرفهای خود را در آینده به درســتی تصویر و ترســیم
کنند.در ضمن حضور هنرمندان جوان از اســتانها و شهرســتانهای
مختلــف در نقط ـهای واحــد ضمــن آشــنایی آنها بــا فرهنــگ ،طبیعت و
جغرافیای اقلیــم متنوع کشــورمان می توانــد رویکردی دیگرگــون را در
شــکل گیری و تاثیر گذاری محیط و بافت فرهنگی در خلق آثار هنرهای
تجســمی به ویژه در شــاخهای مانند مجســمه برای هنرمنــدان فراهم
آورد .تعداد رخدادی مانند جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که پایه و
بستر شکل گیری خود را بر جریان سازی و تربیت نسل آینده هنرمندان
کشور با تاکید بر جوانان و نوجوانان هنرمند استوار کرده  ،باید آنقدر در
طول ســال زیاد باشــد تا بتوانیم پاســخگوی خیل مشــتاق هنرمندان
جامعه جوان کشور خود باشیم.

این جشنواره به شکلی عادالنه به هنرمندان سراسر کشور امکان
می دهد همپا و دوشادوش هنرمندان حاضر در پایتخت به معرفی
ظرفیتها و خالقیت های هنرمندانه شان بپردازند.
نتیجه برگزاری چنین جشــنواره هایی در استانها و شهرستانها
آن اســت که مخاطبان و دیگر هموطنانمان نیز با شــکل ،شیوه،
فضا و جهان هنرهای تجسمی آشنا میشود.این مساله میتواند
عالوه بر گســترش نگاه عمــوم مخاطبــان به فعالیتهــای هنری،
زمینــه و بســتری را برای آشــنایی هرچــه بیشــتر آنها با شــاخه های
مختلف هنرهای تجسمی فراهم کند.
مهمتریــن خروجیها یایــن جشــنواره آشــنایی هنرجویــان و
دانشجویان جوان شرکت کننده دراین رویداد در شناخت صحیح
مســیر آینده حرفهای شان و شــکل گیری جهان بینی ،طرز نگرش
و رویکرد هــای مختلف در ارائه آثار هنری اســت.این جشــنواره نه
تنها هنرجویان را از آزمون و خطاها باز می دارد که حرکت به سمت
مسیری خالف جهت را به آنها می آموزد .به همین سبب است که
معتقدماین رویداد به شکل گیری نگاه حرفهای آنها در بازه زمانی
کوتاه تری منتج می شود.
هنرجویــان جوانایــن جشــنواره بــا پــی گرفتــن نظــرات اســتادان
عالوه بــر اتکا بــه ظرفیت هــای هنرمندانه شــان ،مســیری صحیح
را در تفکیــک مســائل جزئــی و کنــار هــم قــرار دادن آنهــا بــرای
شــکلگیری کلیتــی به نــام خلــق اثــری واحد بــه عنــوان ســرنخی از
اســتادان و داوران دریافــت مــی کننــد تــا بتواننــد در شــکل گیــری
کالف هماهنــگ خلــق و تولیــد اثــر هنــری شــان مســیری صحیــح
را بپیمایند.
در حقیقت شــکل گیری مســالهای بــه نامایــده پــردازی منطبق بر
نگرش و جهان بینی هنرجویان در آینده میتواند مهمترین عنصر
راهگشا در تعیین مسیر صحیح از مسیرهایی که ممکن است آنها
را به بیراهه هدایت کند به شمار رود.
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جشنواره هنرهای تجسمی جوانان برخالف رویکرد اغلب جشنوارههای حوزه تجسمی کشور ،اصلیترین
محور خود را بر پشتوانهسازی هنرمندان آینده کشور استوار کرده است .در دیگر جشنوارهها ممکن است
که تحققاین رویکرد بیشتر جنبه شعاری داشته باشد؛ اما هنگامی که نگاهمان را بر شکل عملیاتی استوار
می کنیم ،متوجه میشویم که در حوزهی آیندهسازی نسل هنرمندن کشور ،جشنوارهی هنرهای تجسمی
جوانان نسبت به دیگر رخدادهایاین عرصه هنری دستی باالتر دارد.
در کناراین سیاست کالن ،نکته بارز جشنواره هنرهای تجسمی جوانان آن است که مفهومی به نام رقابت
در الیههایاین جشنواره نهفته است .یعنی هنرمندان و هنرجویان حاضر دراین رخداد بیشتر برای کسب
تجربه و هم دوشی با اســتادان کارگاهها و داوران بخشهای مختلفاین رخداد در چنین رویدادی حضور
پیدا میکنند تــا آنکه بخواهند در قالب یک جشــنوارهی هنــری در زمینه رقابت؛ گوی ســبقت را از یکدیگر
بربایند.
شــاهداین مدعا آنکهاین رخداد در هر  9شــاخه تنها یک برگزیــده دارد و جایزه آن نیز آنچنــان جایزه بزرگی
از حیث مادی نیست که شاهد باشــیم هنرجویان حاضر دراین رخداد برای به دست آوردن آن نخستین
هدف خود را کسب جایزه قرار دهند .درست در نقطه مقابل چنین رویکردی ،تمامی حاضران و هنرجویان
جوان دراین رخــداد؛ مهمترین اولویت خــود را در زمینه آموزش و کســب تجربه قرار مــی دهند .به همین
ســبب معتقدم در دســتور کار قرار گرفتن نحوه گزینش و پذیرش هنرجویان برای حضور دراین رویداد بر
اساس فایل ها و آثار ارسالی بهاین جشنواره و در ادامه ،برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب سیاستگذاری

و رویکرد جدید برنامه ریزی متولیاناین جشنواره
امری قابل تقدیر به شــمار مــی رود .اگر بنا باشــد
تــا نــگاه آســیب شناســانهای بــه بخــش کارگاهی
جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان بینداز یــم؛
میتوانیم مدت زمان کوتاه دو الی سه روزه برگزاری
کارگاههــا را بــه عنــوان آســیب مهــم آن بــه شــمار
آوریم .چرا که ممکن اســت مفاهیم و مطالب مد
نظر مــدرس کارگاه در طیاین بازه زمانــی کوتاه به
هنرجویان منتقل نشود .به ویژه در حوزه عکاسی
که نیازمند فعالیت میدانی است و مانند گرافیک
و یا تصویــر ســازی؛ بیشــتر فعالیــت آن در حیطه
کارگاه و فعالیت استودیویی انجام نمی شود.
این دســته از رشــتهها در بــازه شــتابناک روزهای
محدود جشنواره ممکن اســت که قربانی شوند
و در ســایه قرار گیرند .به همین ســبب تالش می
کنیم در حوزهای مانند عکاســی ،بــا توجه به زمان

بســیار محدود و شــرایط نوری خاصی که دراین منطقه جغرافیایی حاکم اســت هنرجویــان بتوانند خود را
تطبیق دهنــد؛ چرا که هدف کالن آن اســت کــه هنر جویان جــوان دراین جشــنواره از فرصت نــادری چون
مشــاوره ،ارتباط و گفتگوی مســتقیم با اســتادان کارگاه ها و در نهایت داوران جشــنواره بیشترین بهره را
ببرند .در حقیقت رد و بدل شــدناین دســت از گفتگوها و تجربیــات هنرجویان جوان با اســتادان و بازگو
کردن آسیب ها و اشتباهات جوانان به شــکل رو در رو در گفتگو با استادان کارگاه ،برگ برندهای است که
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را در قیاس با دیگر جشنوارههای عرصه تجسمی در جایگاه باالتری قرار
می دهد .در حقیقت داوریاین جشــنواره در فضایی خصوصی و در عین حال صمیمی و دموکرات شکل
می گیرد و همین مســئله اســت که برگزاری کارگاههای جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان را در نوع خود
نمونه و ممتاز و بارز می سازد.
در تمام جهان شاهد هستیم که در ذیل برگزاری رخدادهای البراتواری و کارگاهی ،هنرجویان در قالب یک
برنامه مدون ،مشخص و برنامه ریزی شده با استاد همراه اند تا آثارشان در محیطی دوستانه کالبدشکافی
و به چالش کشیده شــود .هدف اصلیاین کارگاهها در تمامی جهان به همین گونه است از کشور آلمان
گرفته تا جشنواره هنرهای تجسمی جوانان درایران .هدف نخســت به چالش کشیدن هنرجویان جوان
است اما مســئله مهم آن اســت که در قالباین رویکرد چالش انگیز ،هنرجویان جوانی که نخستین گام
های فعالیت خود را بر می دارند دچار آسیب روحی نشوند و استادان در فضایی دموکرات و عادالنه آثارشان
را قضــاوت کننــد .در قالبایــن مکالمــه رو در رو و صمیمانه اســت که شــاهدیم در کنــار انتقــال تجربیات
استادان؛ بار علمی و آموزشی کارگاه ها نیز رعایت می شود.
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان دراین عرصه گامی فراتر برداشته و آناینکه در مرحله داوری نیز شاهد
تعامل هنرجویان با استادان و داوران کارگاه هستیم .همین نگاه و همراهیست که مفهومی به نام رقابت
را در الیههای زیرین و مسئلهای به نام آموزش را در برگزاریاین رخداد در الویت نخست قرار می دهد.
به عنوان استاد داور بخش عکاسی در مواجهه با هنرجویاناین جشنواره در نگاهی کالن رویکرد گذشته
محور؛ حال انگارانه و آینده نگرانه را مد نظر قرار دادهام .در رویکرد گذشته محور به مرور دانش و آموخته
های هنرجویان توجه داریم؛ در مفهوم حــال انگارانه ،تالش میکنیم در قالب بازه زمانی کوتاه دو الی ســه
روزه و در محیطی مشخص مانندایالم ،مدیریت و طراحی پروژه و انجام عکاسی مد نظر قرار دهیم و در گام
سوم با توجه به انتقال دانش استادان و داوران کارگاه؛ تالش می کنیم تا مسیر حرکت و هدایت هنرجویان
را هموارتر کنیم.این هموار سازی بر اساس نگرش ،تفکر و جهانبینی هنرجویان از یک سو و از سوی دیگر
میزان دانــش علمی و آکادمیــک آنان برای هنرجویان از ســوی اســتادان بــرای ریل گذاری حرکت و مســیر
آیندهاین جوانان برنامه ریزی می شود.
برگزاری جشنواره هنرهای تجســمی جوانان در قالب چرخشی در اســتان ها و شهرستان های کشورمان
در نگاه نخســت با توجــه بهاینکه هر ســال شــاهد تابیده شــدن نوراین جشــنواره بــه یکی از اســتانها و
شهرســتانهای کشــورمان هســتیم مفیــد و موثر اســت .امــا باایــن وجــود معتقدم برخــی از اســتانها و
شهرستانها در حوزه ظرفیت های اجرایی و برگزاریاین جشنواره از بنمایه ضعیفی برخوردار هستند.
به همین سبب است که برگزاریاین جشنواره در برخی از سال ها در تعدادی از استانها و شهرستانهای
ً
کشور صرفا فقط در حد صورت برگزاری و نام آن اســتان باقی مانده و به قول معروف شکل ظاهری را حفظ
کرده اســت و در مقام نگاه کیفیت گرایانه نتوانســته نــه الگوهای متولیــان و برنامهریزانایــن رخداد و نه
انگارههای استادان و داوران کارگاه را برآورده سازد.
باید بپذیریم از نظر سخت افزاری بسیاری از امکانات در استانها و شهرستانهای محروم وجود ندارد و در
عرصه هنرهای تجسمی ،امکانات سخت افزاری و زیرساختهای ابتدایی از مهمترین اصول برای برداشتن
نخستین گام ها به ویژه در حوزه آموزش جوانان در رشته های مختلف هنرهای تجسمی به شمار می رود.
براین اساس معتقدم که اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش از انتخاب میزبان،
نخست باید راستی آزمایی در زمینه ظرفیتها ،زیرســاختها و بنمایههای استان ها و شهرستان هایی
که به عنوان میزباناین رویداد را مدنظر قرار دهد تا به تا با انتخابی صحیح بتوان شاهد برآورده شدن نگاه
کیفی و اجرایی شدن سیاست های کالناین جشنواره در ساحت عملی آن باشیم.

بایدبپذیریماز نظر
سختافزاریبسیاریاز
امکاناتدر استانهاو
شهرستانهایمحروم
وجودنداردو در عرصه
هنرهایتجسمی،
امکاناتسختافزاریو
ز یرساختهایابتدایی
از مهمتر یناصولبرای
برداشتننخستین
گامهابهو یژهدر حوزه
آموزشجواناندر رشته
هایمختلفهنرهای
تجسمیبهشمار میرود
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جشنوارههای
بهرنگفردا،بهقلمهنر
گذری بر بیست و شش سال جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
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سالهاســت که تابســتان ،میعاد و میقات جوانان هنرمندی اســت که دل در گرو نقاشــی و طراحی،
عکاســی ،مجســمه ســازی ،تصویــر ســازی ،گرافیــک ،کاریکاتــور ،نگارگــری و خوشنویســی دارنــد و
میخواهند میراث هنرهای تجسمی را به دوش بگیرند و نام و اثرشان را ثبت کنند.
جشنوارههای هنری ،وقتی که دهه دوم عمرشان را تمام میکنند و قدم در سومین دههی زندگی خود
میگذارند دیگر بالغ شدهاند و بالیدهاند و میتوانند ســری باال کنند و سینه ستبر کنند که ما بیست
و چند ساله شــدیم.رعنا و رشــید  ...جشــنوارهی تجســمی جوانان نیز دراین رده و جایگاهایستاده و
قد رشــیدش را به رخ دیگران میکشــد .از همان روزهایی که در ادارهی کل هنرهای تجســمی حرف و
حدیثاین جشنواره گل انداخت و دستانی آستین باال زدند و یا علی گفتند ،تا امروز که بیست و شش
دوره گذشــته ،پرونده و کارنامهی دلچســبی به جا مانده و از آنها که آمدند و جایــزه گرفتند و برگزیده
شدند ،امروز بســیاری نامآور رشتهی خود هستند و ســری بین ســرها دارند و از قضای روزگار ،استاد
همان جشنوارهای شدهاند که خود روزی هنرجویش بودند.
جشنوارههای هنری با پسوند جوان ،در هر رسته و رشتهای که باشد بوی فردا میدهد .بوی بالندگی...
هنرهای تجسمی از آنجا که خود خانوادهای بزرگ است از هر ســنخ و رشته ،جشنوارهی جشنوارهها
هم میتواند باشد.این همه رشتهی هنری که هر یک تاریخ مفصلی دارند و میتوانند جشنوارههای
ویژه خود را برگزار کنند و حاال همه کنار هم جمع آمدهاند تا در لباس و کسوت دیگری هم را بسنجند
و دوستی ها را کنار هم بیازمایند.
روزی که انقالب اسالمیایران  ۱۰ساله شده بود و جنگ تحمیلی هفت ساله و به نفس های آخر افتاده

بود و تقویم سال  ۶۷را نشان می داد؛ نسلی که
آرام آرام کودکــی ســپرده به جنگ و انقــاب را به
جوانــی پیونــد میدادنــد در قامــت هنرمند رخ
نشــان میدادنــد .سیاســتگذاران و متولیان
فرهنگ بــر آن شــدند تا بــرای تربیت نســلی که
قرار است قد راست کنند ،قامت قلم هنرشان
تربیتی متفاوت پیدا کند.
اینجا بود که برای نخستین بار مرکز مطالعات و
تحقیقات هنری به مدیریت محمدرضا الهوتی
بــا همراهی اســتاد حســین زمــردی نخســتین
خشــت از ســنگ بنای جشــنوارهای را بنــا نهاد
کــه امروز در تابســتان  ۹۸بیســت و ششــمین
دورهی آن را مــی گذرانیــم؛ جشــنواره هنرهــای
تجسمی جوانانایران...
میــدان ،عرصــهی جوالنــگاه جوانانــی بــود کــه
نخستین نفسهای خود را در انقالب اسالمی
کشــیدند؛ پــس چــه بهتــر کــه نخســتین گام از

جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان کشــور در مشــهد مقدس و همراه بــا فضــای عرفانیاین مکان
قدسی همسو باشد ...به ترتیب همدان ،سمنان و اصفهان هشت دوره نخست جشنواره هنرهای
تجسمی جوانان را یک به یک میزبانی کردند.
بعد از هشت ســال ،سیاســتگذاری و برگزاری جشــنوارهی تجســمی جوانان آرام آرام ،محور و نگاهی
مشخص پیدا کرد .دفتر مطالعات با علم بهاینکه اعتقاد به رشد جامعه هدف باید از پایینترین سطح
شکل بگیرد و پایینترین سطح در حوزه شرح وظایف دفتر با نگاه کالن نسبت به تربیت نسل جدید
هنرمندان و جوانان  ۱۸تا  ۲۴ســاله بود ،همین گروه ســنی را هــدف قرار داد .امروز نیز بعد از گذشــت
بیش از ربع قرن تجربه ،جشنواره هنرهای تجســمی جوانان هنوز هم جوانان  ۱۸تا  ۲۴ساله را با متر و
معیار استادان هنرهای تجسمی میسنجد و داوری می کند.
دوره اول تــا پنجم جشــنواره ( ۱۳۶۷تــا  )۱۳۷۱با مدیریــت محمدرضا الهوتــی به عنوان مدیــرکل دفتر
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،و دبیری حســین زمردی برگزار شــد .از سال  ۷۲تا
ســال  ۷۶در دوره مدیریــت ســیدمحمد صحفــی در دفتر هنرهــای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،زنده یاد جمال خرمی نــژاد دبیری پنج دوره جشــنواره هنرهای تجســمی را از دوره ششــم تا
دهم بر عهده داشت.
در زمان مدیریت علیرضا ســمیع آذر ،ســید محمد فدوی دبیر جشــنواره شــد .هرچند عمر دبیری او
کوتاه بود چرا که جشنواره بعد از گذشت  ۱۱ســال نیاز به تنفس داشت .پس از سال  ۱۳۷۹تا  ۱۳۸۴به
مدت پنج سال مسئوالن و متولیان امر فرهنگایستادند و عقبه دهه نخست جشنواره را برای سیر
تطور و تحول آن؛ آسیب شناسی کردند تااینکه در سال  ۱۳۸۵در زمان مدیریت حبیب صادقی در دفتر
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دورههای سیزدهم و چهاردهم جشنواره در اردبیل
با دبیری یعقوب امدادیان برگزار شد.
در دوره پانزدهم بنا بر آن شد تا جشنوارهبه شــکل بین المللی برگزار شود؛ پس دورههای پانزدهم،
شــانزدهم و هفدهم هر ســه به میزبانی گــرگان در دوره مدیریت محمــود شــالویی در دفتر هنرهای
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با دبیری سعید فالحفر رنگ و بوی بین المللی گرفت.
جوان؛ جوانایرانی بود و پیشانی نوشت جشنواره ،تربیت نسل آیندهی هنرمندانایران زمین .پس
از دوره هجدهم تا بیستم بار دیگراین رخداد در گستره ملی برگزار شد که تا به امروز نیز ادامه دارد.
دوره بیست و یکم تا بیست و ششم ،در دوره مدیریت مجید مالنوروزی و هادی مظفری در اداره کل
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ رضوان صادق زاده ششمین سال دبیری جشنواره
هنرهای تجسمی جوانان را تجربه می کند .اردبیل ،نیشابور ،سنندج ،کرمان ،تبریز و امروزایالم میزبان
جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان بودند و هستند.
در ابتدای همین روایت آشنا اشاره شــد که جوانان دیروز و سالهای نخســتین برگزاریاین رویداد؛
امروز استادان جشنوارهای شدند که خود روزی هنرجوی آن بودند .کافیست نگاهی به اسامی داوران
بیست و پنج دوره قبلی بیندازیم؛ اسامی ،آشــنا؛ نامها ،بزرگ؛ کارها ،ارزشمند و جریان ساز و یادهای
برخی که دیگر دراین جهان زیست نمی کنند ماندگار و مانا...
مرحوم سید جمال الدین خرمی نژاد ،زنده نام جواد حمیدی ،نصراهلل افجهای ،ناصر پلنگی ،غالمعلی
طاهری ،قباد شیوا ،شــاهرخ اکبری دیلمقانی ،احمد وکیلی ،اردشیر رســتمی ،عبداهلل محرمی ،بهمن
عبدی ،جواد علیزاده ،فرشــید مثقالی ،علیرضا کریمی صارمی ،بهمن شــریفی ،جلیل جــوکار و فراوان
فراوان نامها را میتوان در قامت اســتادان کارگاه و داوراناین جشنواره تصویر و ترسیم کرد .ذکر آن
دسته از داوران و استادان که رفت حداقل تجربه حضور در سه دوره جشنواره را داشتند و اگر قرار بود
ً
نام تمامی آنها به خط شود قطعا فرصت ،مجال و مقالی فراخ تر را میطلبید.
به هر روی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان اکنون نام و جایگاه ارزنده خود را یافته و با تالش همین
هنرجویانی که امروز درایالم اند و فردا هنرمندان بنام کشورمان خواهند بود و با عنایت مدیران وقت
به اهمیتاین جشــنواره ،می توان انتظار داشــت که جشــنواره جوانان اســتمرار هنــر و آموزش آن را
درایران زمین نوید می دهد.

امروز نیز بعداز گذشت
بیشاز ربعقرنتجربه،
جشنوارههنرهای
تجسمیجوانانهنوز
همجوانان۱۸تا۲۴ساله
رابامتر و معیار استادان
هنرهایتجسمیمی
سنجدو داوریمی کند.

بیسـت
و ششـــمین
جشنواره
هنرهای
تجسمی
جوانان
ایـــران

26 th
Festival
of Youth
Visual
Arts of
Iran
27
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جوانان موتور محرک و مغز متفکر جامعه به شــمار می روند و بدون هیچ تردیــدی جوانان امروز ،رهبران
و مدیران آینده به شــمار مــی رود .بر همین اســاس معتقــدم هزینه برای نســل جوان برای آینده ســازی
کشورمان با استناد به دانش ،انرژی و پویایی جوانان امروز؛ سرمایه گذاری به شمار می رود نه هزینه کرد!
در طــی  ۲۶ســال برگــزاری جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مرکــز
تجسمیاین وزارتخانه به شکلی هدفمند در برگزاریاین رخداد حرکت کردند .استقبال رو به افزایش در
هر دوره ازاین جشنواره از سوی جوانان و حضور شورانگیز آنها نشان میدهد که راهاین جشنواره از گام
نخست تا به امروز به درستی طی شده است.
همچنیناین مهم نشان دهنده آن است که اساس سیاست گذاری هنرهای تجسمی با مدیریت هادی
مظفری در مسیر هدایت جشنواره هنرهای تجســمی جوانان بیش از گذشته بر محور حمایت ،هدایت
و آموزش نسل جوانی قرار گرفته است که در آینده میتوانند پرچمدار هنر متعالیایران به ویژه در شاخه
هنرهای تجسمی باشند.
نباید فراموش کرد کــه جوانان ما الزم اســت در فرصــت هایی مغتنم چون جشــنواره هنرهای تجســمی
جوانان گرد هم آیند .در چنیــن بزنگاههایی آن جوانان میتوانند فرهنگها ،آداب ،رســوم و ســنن اقلیم
خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند .در سایهی تعامل آنها با استادانی که کوله باری از تعهد و تجربه را با
خود حمل میکنند ،از بحر بیکران دانش ،ولو به قدر قطرهای تجربه کســب کنند .به همین سبب است
که جشنواره هنرهای تجسمی جوانان؛ آوردگاهی صمیمانه و در عین حال لبریز از نگاه علمی برای جوانان

و آیندهســازان کشــورمان را بــه ویــژه در عرصهی
هنرهای تجسمی تصویر میکند.
دیگر سرمایه بزرگ جشــنواره هنرهای تجسمی،
همرا هــی و گفتو گــوی جوا نــان بــا ا ســتادان
کارگاههــا و داورانــی اســت کــه در نهایــت حاصل
فعالیت هنرمندانه آنها را به قضاوت مینشینند
و شکی دراین مسئله وجود ندارد که فار غ از چتر
واحدی به نام جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
چنین آوردگاهی برای همراهی و مواجهه جوانان
هنرمند کشورمان با نامآوران عرصههای مختلف
هنرهای تجسمی محقق نمیشود.
هــر کــدام ازایــن اســتادان در شــرایطی فــار غ از
جشــنواره هنرهــای تجســمی ممکــن اســت کــه
دست نیافتنی باشند؛این جشــنواره ،موقعیت
مناســبی اســت تا جوانان حاضر درایــن رخداد از
چنیــن بزنگاهــی بیشــترین آورده را بــرای خود در

ادامه مسیر فعالیت هنرمندانهشان کسب کنند.
تعامل و همراهی در رشــد مســیر هنــری جوانان ،بــه مثابه رویکرد و حرکتی جهشــی به شــمار م ـیرود .در
آن روی ســکه؛ امید ،انگیزه ،خواســت ،میل و ارادهی جوانان کشــور را برای قدم گذاشــتن در مسیری که
در آیندهای نه چنــدان دور میتوانند خود را در قامت اســتادان و داوران جشــنوارههای مختلف هنرهای
تجسمی از جمله جشنواره هنرهای تجسمی جوانان تجسم کنند ،افزایش میدهد.
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به شکل چرخشی ،بازگوکنندهاین سیاست مهم و هدف کالن
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بازوی اجرایی آن در شاخه تجسمی ،یعنی اداره کل هنرهای تجسمیاین
وزارتخانه در زمینه تمرکززدایی و کمک به بالندگی استانها و شهرستانها در عرصه میزبانی از رخداد های
ملی و بین المللی با عطر و بوی هنرهای تجسمی کشور به شمار می رود.
به عنوان مثال ،امروز سیاست انجمن خوشنویسانایران نیز بر مجموعهای از فعالیتهای هنرمندان
سراسر کشور استوار است تا بتوانند از تمامی ظرفیتهای استانها و هنرمندان شناخته شدهایران در
قامت فعالیت آموزشــی و توسعه هنر خوشنویســی بهره کافی را ببرند و بر خالف ســالیان گذشته تا حد
امکان تمرکز خود را از تهران به عنوان پایتختایران دور کنند و در راستای افزایش زیرساختها و توسعه
فضای هنری در سراسر کشور ،از بستر پویای هنرهای تجسمی بهره ببرند.
از سوی دیگر داوران و همچنین هنرجویان جوان حاضر دراین جشنواره نباید مدام براین مسئله تاکید
کنند که استانها و شهرستانهای میزبان برگزاری جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان باید استانهای
برخوردار از تمامی امکانات و همراستا با توانمندی ها و ظرفیتهای محیطی مانند تهران باشند.
شاید برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به ویژه در بخش کارگاهی با توجه به مدت زمان محدود
دو ـ سه روزه آن در نگاه نخست؛ زمانی کوتاه به شمار رود .اما نباید ذهن جستجوگر و پرسشهای متعدد
جوانان و هنرجویان هنرهای تجسمی را نیز به ســادگی فراموش کرد و از کنار آنها گذشت.این جوانان در
همین بازهی زمانی کوتاه مدت در تعامل با استادان و داوران کارگاههای  ۹گانهی هنرهای تجسمی حاضر
دراین رخــداد ،عالوه بــر افزایش و ارتقاء ســطح علمی و دانش خــود در حوزه فعالیت هنرهای تجســمی،
میتوانند با پاسخدهی به پرسشهای ذهنیشان ،برای تبیین مسیر حرکت هنرمندانه خود گامی مهم
بردارند.
پیــش میآید کــه هنرجویــان و جوانان هنرمنــد حاضــر در چنیــن رخدادهایــی در زندگی عادی خــود برای
پاســخگویی به یکی از پرس ـشهای ذهنیشــان حتی بیش از یک ســال نیز تــاش کننــد و در نهایت نیز
به پاســخ ســوال ذهنی خود دســت پیدا نکند .اما حضور در چنین رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای
تجســمی جوانان میتواند عالوه بر پاســخگویی به ســواالت مکررشــان؛ مســیر حرکت ،رشــد و توســعه
فعالیت آنها را سالها به جلو بیاندازد.
در حوزه هنر خوشنویسی کشور باید بهاین نکته اشاره کرد که شاید در سالهای نخستین انقالب اقبال
و استقبال مردم برای حضور ،آموزش و حرکت در مسیر توسعه هنر خوشنویسی رشد بسیار چشمگیری
داشت در ادامه مسیر با کند شدناین رشد در مواردی شاهد ســیر نزولی بودیم .اما طی چند سال اخیر
به ویژه با حضور جوانان عالقمند دراین عرصه ،بار دیگر شــاهد استقبال گســتردهی جوانان کشورمان
در سراسر کشور و هنرمندان جوانایران زمین به هنر خوشنویسی هستیم.
نکته مهم طی چند سال اخیر آن بوده است که میزان استقبال از هنر خوشنویسی چه در زمینه آموزش و
چه در مسیر تعالی دراین هنر و تبدیل شدن به استادان ممتاز و فوق ممتاز در عرصه هنر خوشنویسی
میان بانوانایرانی رشد چشمگیری داشته است .به حدی که امروز شاهد افزایش حضور بانوان هنرمند
در رتبههای عالی هنر خوشنویسی در کشور هستیم.
این میتواند نوید دهنــده روزهای درخشــانی در عرصه هنر خوشنویســی به عنوان یکــی از هنرهای ملی
ً
کشورمان به شمار رود و قطعا همراهی هنرمندان جوان بااین هنر و به اشتراک گذاشتن نگرش و دانش
علمی خود در رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای تجســمی جوانان در همراهی با استادان از یک سو و
از سوی دیگر در سایه تالش و ممارستشان در رشد ،فراگیری و توســعه هنر خوشنویسیایران نقشی
غیرقابل انکار دارد.

نکتهمهمطیچندسال
اخیر آنبودهاست که
میزاناستقبالاز هنر
خوشنویسیچهدر
زمینه آموزشو چهدر
مسیر تعالیدراینهنر و
تبدیلشدنبهاستادان
ممتاز و فوقممتاز در
عرصههنر خوشنویسی
میانبانوانایرانیرشد
چشمگیریداشتهاست
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ازایالمکهنتاایالمامروز

میزبانهنرهایتجسمی
گزارش آیین گشایش بیست و ششمین جشنواره
هنرهای تجسمی جوانان ایران
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چهارشــنبه ســی ام مرداد ماه ،دانشــگاهایالم در عصــر تابســتانی خنک ،میزبــان هنرمندانی از سراســر
کشور بود .هنرمندی از جنســی دیگر ،نمایشــوار ،دیگران را به خود خواند ،دخترک گلفروشی که گویی
از هر جایایران سربرآورده بود .داستان از عشــقی می گفت بهایران و انسان و آنان که رفتند و نامشان
را بر سرنوشــت جوانــان امروز چنــان گره زدنــد که هیچ دســتی توان بــاز کــردن آن را نــدارد .از کبوترهای
حرم تــا کبوترهای جوانــی که در شــهرهای مرزی جنــوب و غرب خاک وطن را بر چشــمان خود کشــیدند
تا دســت جوان امروز همین خاک را برگیــرد و ببالد و هنر خود را بــه افتخار نقش بر جهــان کند .آنان که
مزارشان مزین شد به نام شهید گمنام .آیین گشایش جشنواره بر مزار شهیدان گمنام که در محوطه
دانشگاهایالم دفن شــده اند برگزار شد .در آغاز مراســم ،بازیگر تیاترایالم فاطمه محمدیان ،متنی را به
نام دسته گل پنجاه و پنج به نویسندگی و کارگردانی محمد اسماعیل بیگی اجرا کرد.این پرفورمنس کار
گروه تیاتر پرسونا بود .پس ازاین اجرا و گلباران مزار شــهدای گمنام عمران خودآموز مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استانایالم به مهمانان هنرمند خوش آمد گفت و براین نکته صحه گذاشت کهایالم
هر چند در سختی امکاناتاین جشنواره را برگزار کرده اســت اما مقدم همه مهمانان هنرمند را گرامی
مــی دارد و امیدواریم که درایــن چند روز درایالم و جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان خاطــره خوبی را
خود به شــهرهایتان ببرید .خودآموز گفت :امروزایالم به عنوان مهد تمــدن دیرپایایالم کهن میزبان
جوانان هنرمندایران در زمینه هنرهای تجســمی است .ســپس رضوان صادق زاده دبیر جشنواره نیز
با خوش آمد گویــی به هنرمندان گفت :اجرایایــن پرفورمنس مرا یاد شــعری از ژاک پره ور انداخت که
داســتان دختر گل فروشــی را روایت می کند که مردی می خواهد از او گل بخرد .صادق زاده شعر رااین

چنین روایت کرد:
مردی به گل فروشی میرود
و گل میخرد
دختر گل فروش گل را میپیچد
مرد دست در جیب میکند
تا پول درآورد
و به گل فروش دهد
اما در همان وقت
ناگهان دست بر قلبش می گذارد
و به زمین می افتد
همین که می افتد
سکهای به زمین میغلتد
و بعد گل به زمین میافتد
هم زمان با مرد
هم زمان با پول
دختر گل فروش برجا میماند
با سکهای که بر زمین میغلتد

با گلی که تباه میشود
با مردی که جان میدهد
قطعااین ماجرا خیلی غم انگیز است
و دختر گل فروش
باید کاری کند
ولی نمی داند چه کند
نمی داند
از کجا شروع کند
کارهای زیادی میشود کرد
با مردی که جان میدهد
با گلی که تباه میشود
با سکهای که بر زمین میغلتد
و باز نمیایستد از غلتیدن.
درایــن مراســم ،هنرجویــان حاضــر در بیســت و
ششمین جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان و
همچنین استادان کارگاه حضور داشتند.

بیسـت
و ششـــمین
جشنواره
هنرهای
تجسمی
جوانان
ایـــران

کارهایزیادیمیشود کرد
بامردی کهجانمیدهد
باگلی کهتباهمیشود
باسکهای کهبر زمینمیغلتد
و باز نمیایستداز غلتیدن
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نامهبه
هنرمندجوان

اولسالمبعددوام
احمد وکیلی | طراح و نقاش
طراحیها و کارهایت را دیــدم و با تمام وجود به خود بالیدم که در کشــورم چنیــن عزیزانی همچنان
عاشق هستند و قلم میزنند و عاشقی میکنند .دلم میخواهد خاطرهای را برایات بنویسم .سال
 ۱۳۵۸اســتاد عزیزم هانیبــال الخاص جملــهای را به من گفت کــه من هــزاران بار آن را به شــاگردانم
گوشزد کردهام .اول سالم بعد دوام.
عزیزتر از جانم!
پا به عرصهی راهی گذاشــتهای که عشــق و بی قــراری ،باالترین پــاداش تو خواهد بــود .لحظه لحظه
خالقیت را تجربه میکنی و آن لحظــه را با هیچ پاداش مادی عوض نمیکنی .در عرش هســتی و اوج
لذت .گاهی هم آن لحظه فراهم نمیشــود .باید بدانی که لحظهی خالقیت ،چیزی نیســت که دائم
ّ
میسر باشد .برای آنکه دوباره تجربهاش کنی دوباره و دوباره و دوباره بیقرار باید باشی و عاشق .به
ّ
موالنا پناه ببری که میگوید :عشق از اول سرکش و خونی بود  /تا گریزد هر که بیرونی بود
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من هنر رااینگونه آموختم ،تحمل نامالیمات ،درسی است که همپای هنر باید بیاموزی و بدانی که
برای آن که عاشق باشی بهایی را پرداخت میکنی به عظمت عاشقی.
همکار جوان!
کار و کار و کار ،بزرگترین پیشنهاد من به شماست .آگاهی ،شرط اول دراین راه دشوار است و از تو
هنرمندایرانی خواهد ساخت که جهان به تو رشک بورزد.
به امید آن روز.

اکسیر عشق
محمد احصایی | خوشنویش و طراح گرافیک
فرزندم!
اکنــون کهاین نامــه را میخوانــی من هشــتاد بهار را مشــق کردهام .بــا کوله بــاری از زندگــی ،تجربه و
حیرت در کارگاه هستی .زندگی من هم مثل زندگی تو آغاز شد .مثل زندگی همه ،پر از فراز و فرودها،
شادمانیها و اندوهها ،رسیدنها و نرسیدنها.
و اگر عشق نبود هیچ چیز نبود.
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد
اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم
فرزند عزیزم!
عشق ،شالودهی و شــیرازهی زندگی همهی مردمان ،بهویژه مردماین دیار اســت .مردمی که بارها
افتاده و برخاســتهاند و اندوه خود را با آوازهای غمناک سرودهاند و عشــق خود را در ّ
قوت و ضعف
تعلیق و نستعلیق پالودهاند.
نور چشمم!
میدانــم راهــی را کــه مــن پیمــودهام میپیمایــی و آنجا کــه منایســتادهام تــو گام بر مــیداری.این
راه بــه بلنــدای تاریــخ پــر شــکوهایرانمان اســت ،تــو نیــز در روزگارانــی بایــد بیامــوزی و بیاموزانــی
و روزی شــاگردت از تــو میخواهــد بــرای نوجوانــان هنرمنــد کشــورت نامــه بنویســی .بنویــس،
با عشق بنویس.

بیسـت
و ششـــمین
جشنواره
هنرهای
تجسمی
جوانان
ایـــران
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یوسفوهنر
مهنوش مشیری | تصویر ساز و نقاش
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آنگاه یوسف را به چاه انداختند و کاروانی به تصادف
از آن بیابان گذر کرد و به کنار حلقهی چاه رسید .او را
به بازار آوردند و هر کس بهایی پیشــنهاد کرد .در آن
میان ،پیرزنــی فقیرایســتاده بــود و با ســکهای ناچیز
خریدار وی شد.
به او گفتنــد تو بــا کمترین مبلــغ آمدهای ،پاســخ داد
من با همهی آنچه که داشتهام آمدهام .دیگران فقط
بخشی از مال خود را می پردازند ،و من همه چیزم را.
یوسف نماد زیبایی است و زیبایی جوهر و سر منشأ
هنر .حال یوسف و هنر در چاه تاریک دنیا گرفتارند و
اگرچه بسیاری در زمرهی خریداراناند ،خواهان واقعی
او کسی است که همه چیزش را بپردازد.

کار کنید ،کار کنید
و کار کنید
نسلفعلیباید
فرهنگمارانجاتدهد
قباد شیوا | طراح گرافیکایرانی
ایــن کشــور را مــا باید بــا فرهنــگ خودمــان بســازیم .چــرا باید
سلیقه غربی را وارد کنیم؟
نســل فعلی باید هنری داشته باشــد .اگر شــما وارداین حرفه
میشوید باید به دنبال تأثیری عمیق باشید که در چشم مردم
میگذارید واین کار با عشــق قابل انجام اســت .عشق داشته
باشید.
اگــر بــه دنبــال کارگــری هنر هســتید نیــاز بــه تحصیــل و کنکور
نیســت ،وقتی میخواهید تحصیل کنید بیشــتر به فکر اقناع
چشــم مردم باشــید تا پــر کــردن جیبتان .ســلیقهی مــردم را
ً
هنرمندان ما میســازند مخصوصا ما که درایــن مملکت یک
پیشینه بزرگ داریم .نسل فعلی باید فرهنگ ما را نجات دهد.

کامبیز درم بخش | کارتونیست
عزیزان من!
ً
لطفــا بــرای هنرمند شــدن عجله نکنیــد ،هنرمند شــدن زمان
الزم دارد .هنــر راهــی ســخت و طوالنی اســت که بایــد همه-ی
عمر بپیمایید.
بر اســاس تجربهی کاری بــا هنرمنــدان جوانی برخــورد کردهام
ّ
که میخواســتند همزمان نقاش ،مجسمهســاز ،گرافیســت،
تصویرگــر ،فیلمســاز و ...باشــند .مــن بــه شــما میگویــم کــه
ّ
نمیشود .همیشــه روی یک هدف تمرکز کنید وال انرژی شما
تقســیم میشــود و به جایی نمیرســد .هنر شــما نهالی است
که بایــد پرورش داده شــود و مراقبــت کنید تــا روزی به درخت
تنومندی مبدل شــود .زیــاد ببینید ،هنرمندان بــزرگ جهان را
بشناسید .عاشــق کارتان باشــید ،هرگز به فروش کارتان فکر
نکنید .وقتی که کار خوب باشد به فروش هم میرسد .جهان
و معضــات آن را مطالعــه کنیــد آگاهــی و اطالعــات عمومــی از
واجبات اســت .همیشــه کارهایتــان را در معــرض قضاوت و
داوری قــرار دهید .از نظر یک هنرمند جــوان ،تمام کارهایاش
خــوب و عالــی اســت در حالــی کهایــن طــور نیســت .از انتقــاد
ناراحت نشوید کار کنید ،کار کنید و کار کنید۱.

بیسـت
و ششـــمین
جشنواره
هنرهای
تجسمی
جوانان
ایـــران
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گزارشــــیاز روند
کار ستاد اجرایی بیستو
ششمینجشنوارههنرهای
تجســــمیجوانان
خرداد ماه که میشــود بچههای دبیرخانه آرام آرام ورد زبانشان میشود؛ جشــنوارهی جوانان ...همه
دوستان باز هم در فکر و برنامه ریزی که خب؛ امسال چه کنیم؟
هنوز خرداد به نیمه نرسیده است که نخستین جلسهی شورای سیاســتگذاری برگزار میشود .اما
برنامه ریزی ها از پیشــترها آغاز شــده اســت .بحث و گفت و گوهایی برای انتخاب شــهری که امسال
باید میزبان جوانان هنرمند کشور باشد .زمزمه هایی برای انتخاب شهرایالم شنیده می شد .تااینکه
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نیمــهی اردیهشــت عبدالرحیــم ســیاهکارزاده
و اردشــیرمیرمنگره از اعضــای شــورای
سیاستگذاری جشنواره ســفری رفتند بهایالم.
تــا ببینــد آیاایــام ظرفیت برگــزاری جشــنوارهی
جوانــان را دارد یا نــه؟ در دیــدار چنــد روزه و گپ
و گفــت بــا مدیــران اســتانی ،و قــول همــکاری
نهادهای استانایالم قرار بر آن شد تاایالم مرکز
برگزاری بیســت وششمین جشــنواره هنرهای
تجسمی جوانان باشد.
هــادی مظفــری مدیــر کل هنرهــای تجســمی،
طــی احکامــی اعضــای شــورای سیاســتگذاری
جشــنواره را تعییــن کــرد .بــا صدورایــن احکام،
کار دبیرخانــه نیــز آغــاز شــد .جلســه شــورای
سیاســتگذاری بــه تدویــن و تنظیــم فراخوانــی
انجامید که بر اســاس آن هنرجویان از سراســر
کشــور آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ارســال کردند
و پــس از طــی مراحــل داوری بــه بخــش پایانــی
جشنواره یعنی حضور درایالم رسیدند.
در همــان خــرداد مــاه رضــوان صــادق زاده دبیر

امروز کهبیستوششمین
جشنوارههنرهای
تجسمیجوانانبهپایان
رسیدهاست،زحمات
بر و بچههایموسسه
توسعههنرهایتجسمی
معاصر،اداره کلهنرهای
تجسمی،اداره کلفرهنگ
و ارشاداسالمیایالم
و استانداریو
شهردار یایالمستودنی
است

 5دوره پیشــین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان به واســطه تجربه اجرایی و تــوان آکادمیک برای
ششمین بار به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شد.
پس از اعالم انتصــاب رضوان صــادق زاده در رســانه ها فراخوان در رســانه هــا و خبرگزاری های کشــور
منتشر شد .از سوی دیگر ادارات کل اســتانی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی نیز طی همین فراخوان
از هنرجویان اســتانها دعوت کردنــد تا آثار خــود را برای بررســی اولیه به دبیرخانه ارســال کننــد .دبیر
جشنواره تیم داوری و استادان کارگاه خود را معرفی کرد .یک استاد کارگاه که در مرحله نخست آثار را
داوری و انتخاب میکرد و دو نفر دیگر که در روزهای جشــنواره بهاین استادان کارگاه می پیوندند تا در
داوری نهایی برگزیدگان هر رشــته را معرفی کنند .جمعا  27نفر در روز پایانی جشــنواره آثار بیش از 120
نفر از هنرمندان جوان کشور را داوری می کنند.
همزمان با فعالیت دبیرخانه ستادخبری جشنواره نیز با استادان کارگاه گفت و گو کرد و با انتشاراین
گفت و گوها در رسانه ها و خبرگزاری ها عموم عالقه مندان را بااین دوره از جشنواره آشنا کرد.
 3روز داوری فشرده در  9رشته هنرهای تجسمی حاصل کار دبیر جشنواره و  9استاد کارگاه بود .دراین
مرحله برای هر رشته هنری بین  10تا  15نفر برای کارگاه های عملیایالم انتخاب شدند تا روز  30مرداد ماه
به شهرایالم بیایند و از روز  31مرداد در کارگاه های تخصصی هر رشته برای تولید و خلق اثر هنری شرکت
کنند .آنچه دراین جشــنواره بســیار اهمیت داشــت و دارد همکاری و همراهی نهادهای استانایالم
است .حضور همه جانبه استانداریایالم برای اجرا و برگزاری مطلوب جشنواره بیست و ششم شایان
سپاس است .امروز که بیست وششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به پایان رسیده است،
زحمات بر و بچه های موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ،اداره کل هنرهای تجسمی ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمیایالم و استانداری و شهرداریایالم ستودنی است.
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جشنوارههنرهایتجسمیجوانان
کار برایفرداست
گزارشی از دیدار سید مجتبی حسینی | معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره ههنرهای تجسمی جوانان
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ســید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی روز پنج شــنبه  17مرداد
از دبیرخانه بیســت و ششمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان و جلســه داوری گرافیکاین
جشنواره دیدار کرد.
مجتبی حســینی دراین نشست گفت :جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان ،جشــنواره فرداست.
بااین جشــنواره می-توانیم آیندهی هنرهای تجســمی را تعریف کنیم و تجســم بخشــیم .ما وقتی
درباره دورههای تاریخی صحبت میکنیم از کشاورزی آن ادوار نمیگوییم از هنر و معماری آن سخن
خواهیم گفت .حسینی افزود :هنر ،کار کردن برای فرداست که امروزیان نیز از آن بهره میبرند .وقتی
در حوزهی مدیریت هنری فعالیت میکنید باید بهاین فکر کنید که عملکرد شما نه فقط امروز که
در معرض داوری تاریخ هم قرار میگیرد و آیندگان از آنچه امروز عمل میکنید میتوانند بهره ببرند

یا محروم شوند.
معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی افــزود :حــال در میانایــن کار کــردن
بــرای هنــر ،چنــد جشــنواره و فعالیــت عمــده
داریم که مختص فردای نزدیک و دور ماســت
که جشــنواره هنرهای تجســمی جوانــان یکی
از آنهاســت که کارکــرد آن ویژهی آینده اســت.
بسیاری از کســانی که امروز از نامهای مشهور
هنرهــای تجســمیاند و در دهــهی چهــارم و

پنجم زندگیاند محصول جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان هســتند و به دوســتیهای یکدیگر
مباهات میکنند.
وی افزود :اما یادمان باشد که ما هنوز توفیقاین را پیدا نکردهایم که ازاین ظرفیت استعدادیابی،
برای توسعهی تعلیم استفاده کنیم .یعنی استعدادیابی میکنیم اما هنوز امکانات کافی برایاینکه
کنترل و خدماترسانی مناسب اراده دهیم نداشتهایم تااین برگزیدگان راحتتر به امکانات آموزش
تخصصی دسترســی داشــته باشــند و فرصتهای ارائه اثــر و پخته شــدن را نتوانســتهایم برایاین
نخبگان و برگزیدگان فراهم کنیم.
حســینی در ادامه گفت :فاصله بین دو جشنواره نباید سکوت باشــد و بین دو دورهی جشنواره را
باید با ترنم هنر پر کنیم و امکانات الزم را برای آموزش و پیگیریایجاد کنیم.
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عنواندر اثر هنری
دکتر حمید ِس ِوری | استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر
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(دکتر حمیدسوریدر نخستینروز برگزاریکارگاههایبیستوششمینجشنوارههنرهایتجسمیجوانان،برای
"نقش عنوان در آثار تجسمی -ضرورتها و کارکردها" سخنرانی کرد .آنچه
شرکتکنندگان دراین رویداد در موضوع
ِ
در پی میآید بخشی از سخنان حمید سوری است).
برگزار شــدن بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان درایالم برایم اهمیت داشــت .متاسفانه
شهرهای مرزی بااینکه باید ویترین کشور ما باشند از امکانات شهرهای مرکزی محروم هستند .از سوی دیگرایالم
بهدلیلمقاومتجانانهای کهدر سالهایجنگداشتبرایمنجایگاهویژهایدارد.همچنینجشنوارههنرهای
تجســمی جوان برای من بســیار مهم اســت و به نوبهی خوداینجا آمدم که بگویم امید ما به شما جوانهاست و
حال آیندهراخوب کنید.شمااز هنر معاصری کهدرایراناستوبخشاعظم آنهنر نیست
امیدواریمشمابتوانید ِ
درس بگیرید ،از نکات منفی که در هنر معاصر جهان وایران وجود دارد درس بگیرید و آلودهی آن نشوید .تا قبل از
ً
قرن ۱۸میالدیبیشتر آثار هنریعنواننداشتندوعلتاینبود کهنیازیبهاین کار دیدهنمیشد .آثار هنریعموما
در آن دوران با سفارش خلق میشد و دراین شرایط هم سفارشدهنده و هم هنرمند موضوع کار را میدانستند.
مخاطباین آثار نیز بسیار محدود بود و به همین دلیل نیازی به نامگذاری آثار نبود.
از سوی دیگر ،مضامین مشترکی میان آثار آن دوره وجود داشت که همه مخاطبان میتوانستند متوجه شوند اثر
متعلق به کدام دسته از مضامین است .همچنین فرهنگ مخاطبان مشترک بود و طیف محدودی از افراد بیننده

آثار هنری در یک نقطه خاص بودند .آثار هنری جابجا
نمیشدندوروییکدیوار در یکمحلمشخصقرار
داشتند که مخاطبان محدودی داشت.
از سال  ۱۷۳۷نمایشــگاههای سالیانه "ســالن" برای
اولین بار شروع شــد و به نقطهی عطفی در تاریخ هنر
تبدیــل شــد.اینکه تعــداد زیــادی آ ثــار هنــری در یــک
محل جمع شــوند و همه مردم بتوانند آنها را ببینند
پیش از آن سابقه نداشت .آثار به نمایش درآمده در
ً
ســالن الزاما کار سفارشــی نیســتند بلکه هنرمند کار
خودش را میکند و مردم به تماشایاین کار میآیند.
پس هنرمنــد بــه موضوعات شــخصی م یپــردازد که
برای عموم شناختهشده نیست .همین اصل مهم
برگــزاری نمایشــگاهها باعــث شــروع نقــد هنــری نیــز
میشود چون مردماین آثار را متوجه نمیشوند و نیاز
به متنی هست که برای آنها توضیح دهد .در آن زمان
آثار هنری بیش از گذشته جابهجا میشوند واین امر
آنقدر اهمیت دارد که گامبریج میگوید" :نامگذاری،
محصــول جابجایــی آ ثــار اســت" .زیــرا مخاطبــان در
محل و جغرافیای جدید از موضوع آثار اطالع ندارند و
نامگذاری به آنها در درک موضوع کمک میکند.
از قرن  ۱۸میالدی موزههای هنری رشد پیدا میکنند.
از همــان زمان تاریــخ هنر به عنــوان یک رشــته ،مورد
توجه قرار میگیرد و ازاین جهت افراد بیشــتری برای
تفسیر آثار هنریشروعبهکار میکنند.بههمیندلیل

بســیاری از آثار هنری موجود از آن دوره را خود هنرمند نامگذاری نکرده بلکه منتقدان ،موزهداران و ...هســتند که
برای تابلوهای هنرمندان قبلی عناوینی انتخاب میکنند .تابلوهای مشهوری مانند "ندیمهها" اثر والسکز و "گارد
شبانه" اثر رامبراند از جملهاین آثار هستند.
آنچهامروز از آثار هنریدورهیرنسانستاقرنبیستمداریماغلبدارایعناوینیهستند کهتوسطهنرمندانتخاب
نشده و به همین دلیل ،مشکالتی دراین زمینه به وجود آمده است .در حالی که اگر خود هنرمند نام را انتخاب کرده
بود عنوان قابل پذیرش بود .عنوان ،باعثایجاد تفسیر از اثر میشود و زمانی که نام اشتباهی روی کار باشد تفسیر
مخاطب از اثر نیز اشتباه است .نام نگذاشتن توسط هنرمند ممکن است آثار هنری را به چنین سرنوشتی دچار
کند .بعضی از عناوینی که توسط موزهداران و ...برای آثار هنری انتخاب شدهاست مضامینی منفی و نژادپرستانه
دارد که امروزه دیگر پذیرفته نیست .به همین دلیل بعضی از موزههااین موضوع را در دستور کار خود قرار دادهاند
تا عناوینی را که نگاه منفی دارند تصحیح کنند.
در قرن  ۱۹با رشد سواد عمومی ،رشد موزهها و گالریها ،ابداع عکاســی و چاپ لیتوگرافی و ...اوضاع تغییر میکند.
دراین زمان تصاویر خوب ،ارزان میشوند و به میان مردم میروند .هنرمندان میدانند اگر خودشان نام بر روی اثر
خود بگذارند کمک بیشتری به تفسیر کار میکنند.
در قرن بیســتم آثار هنرمندان از موضوع به مفهوم کالســیک آن فاصله میگیرد .هنر تجســمی از ادبیات ،متن و
روایت فاصله میگیرد و به سمت موسیقی میرود .ابتدا عناوین موسیقایی برای آثار هنری رواج پیدا میکند و پس
از آن بدون عنوان یا با شماره ارائه میشوند .نام " بدون عنوان" محصول دوران مدرن یا فرمالیستی است .زمانی که
هنرمند انتخاب میکند به سمت مفهوم و متن کشیده نشود .هدفاین است که کلمه ،مخاطب را گمراه نکند
بلکه فقط فرم و رنگ را ببیند .در گذشته بر روی آثار هنری عنوان نمیگذاشتند اما بعد "بدون عنوان" خود به یک
عنوان عمومی در دوران مدرن تبدیل میشود.
در دورهی معاصر از دههی شصت میالدی،این نگرش فرمالیستی کنار گذاشته میشود و نقد و تالشی در جهت
بازسازی فرمالیسم رواج پیدا میکند.ایده ،دوباره ارزش پیدا میکند .یکی از وجوه نگاه فرمالیستیاین بود که اثر
هنری مستقل از زمینه و اتفاقات زمان است اما هنر معاصر به خودبســندگی اثر هنری باور ندارد و میگوید اثر به
زمینههایی که از آن میآید وابسته است.
امروزه عنوان از ضروریات اثر هنری شناخته م یشــود ،اثر هنری ،مستقل و خودبسنده نیست .یک گرامر جهانی
برای تصویر وجود ندارد که بگوییم وقتی اثر بصری دیده میشود همه میتوانند آن را بفهمند .هنر معاصر یک هنر
ً
ً
خودآگاه است و دیگر صرفا حســی و شهودی نیست .قبال اثر هنری یک تصویر تمام شــده بود اما در هنر معاصر
گاه با یک فرایند یــا پروژه مواجه هســتیم و دراین حالت دیــدن یک لحظــه از آن فرآیند نمیتواند مــا را به کلیت اثر
هنری آگاه کند .پساینجا هم عنوان اثر خیلی مهم است چون بدون آن نمیدانیم قبل و بعد از آن لحظهای که ما
دیدهایم چه بوده است.
از سوییدیگر امروزهپژوهشدر هنر اهمیتزیادییافتهاست.چونپژوهشو کنشهنریدر همتنیدهشدهاند
دکترا در رشتههای هنری به وجود آمده است .امروزه پژوهش و خلق اثر هنری با هم ارتباط زیادی دارد پس چگونه
میتوان انتظار داشته باشیم اثر هنری را بدون عنوان بفهمیم .بااین حال نامگذاری برای همه آثار ضروری نیست.
ً
اگر اثر هنری یک اثر بصری ناب است ،خود اثر گویاست یا کامال شهودی و حسی اســت و میتوان نامی برای آن در
ً
نظر نگرفت ،اما چنین آثاری را معموال نمیتوان معاصر نام گذاشت.
عدهای مخالــف نا مگــذاری اثر هنری هســتند .یــک دلیلاین افراد آن اســت کــه عقیده دارنــد عنوان بــه اثر جهت
میدهد.این موضوع درست اســت امااینکه بگوییم دســت مخاطب را میبندد درست نیســت .مخاطب امروز
ً
تحت ســیطرهی هنرمند نیســت که عنوان او را کامال بپذیرد ،بلکه برداشــت خود را از اثر دارد .نکته دوم آن اســت
که میگویند الحاق متن به اثر ،حاکی از ضعف اثر است.این موضوع هم درست نیســت زیرا امروزه متن و تصویر
دشمن یکدیگر نیستند .از ابتدای تاریخ هنر نیز متن و تصویر موازی هم بودند .از هزاره 3قبل از میالد کهاین دو با
هم تلفیق میشوند ارتباطات شکل بهتری پیدا میکند و انسان بهتر میتواند مکنونات ذهنی خود را انتقال دهد.
در مجموع عنوان به اثر هویت میدهد و یک شیء دیده شدنی را به خوانده شدنی تبدیل میکند .عنوان موجب
تأملمیشودوبهتمایز اثر از میان آثار دیگر کمکمیکند.عنوانچیزیبیشتر از یکبرچسباستوبه گفتهجان
بالدساری " :عنوان نگذاشتن اثر توسط هنرمند از زیر کار در رفتن و بیمسئولیتی است".

در قرنبیستم آ ثار
هنرمنداناز موضوع
بهمفهوم کالسیک آن
فاصلهمیگیرد.هنر
تجسمیاز ادبیات،متنو
روایتفاصلهمیگیردو به
سمتموسیقیمیرود.
ابتداعناو ینموسیقایی
برای آ ثار هنریرواج پیدا
میکندو پساز آنبدون
عنوانیاباشمارهارائه
میشوند.نام"بدون
عنوان"محصولدوران
مدرنیافرمالیستی
است.زمانی کههنرمند
انتخابمیکندبهسمت
مفهومو متن کشیده
نشود.هدفایناست که
کلمه،مخاطبراگمراه
نکندبلکهفقطفرمو
رنگراببیند.در گذشته
بر روی آ ثار هنریعنوان
نمیگذاشتندامابعد
"بدونعنوان"خود
بهیکعنوانعمومی
در دورانمدرنتبدیل
میشود
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هنر محیطیبادغدغههای
زیستمحیطی
احمد نادعلیان | هنرمند محیطی
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همزمان با برگزاری بیست و ششمین جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان ،بنا برآن قرار گرفت تا
در کنار توجه به جوانان ،بخشی از فعالیتاین رویداد را بر نگاهی به هنرمندان بومی استانایالم
ً
الزاما جوان هم نبودند ،متمرکز کنیم .بر همین اســاسّ ،
مقر ر شــد تا طــی کارگاه و پروژه عملی
که
 اجرایی متفــاوت با هنرمنــدان اســتانایالم و با توجه بــه اقلیــم ،جغرافیا ،محیــط و دغدغههایخالقانهیاین افراد در حوزهی هنرهای مدرن؛ پروژهی متفاوتی را تعریف کنیم.

در شــاخهی هنرهــای مــدرن ،ســراغ هنــر
محیطی رفتیم .اگر در حال گذراندن بیست و
ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
هستیم؛ در زمینه جشنوارههای هنر محیطی،
شصتمین رویداد رااین بار در استانایالم اجرا
می-کنیــم .هنر محیطــی درایران ،با گرایشــی
کــه مــا پیگیــری میکنیــم در نگاهــی کالن ،بــا
تفکــر زیســتمحیطی و دغدغهها یایــن
حوزه ارتباط تنگاتنگــی دارد .در حقیقت؛ هنر
محیطی درایران ،تالش میکند تا بحرانهای
زیســتمحیطی را به-عنــوان نقطــهی هــدف
خود قرار دهــد و فعالیــت هنرمنــدان دراین
حــوزه را بــا دغدغــه هــای زیســتمحیطی ،در
پیوند بــا هنر و همســو با اقلیــم و ویژگیهای
جغرافیایــی هــر منطقــهای مــورد توجــه قــرار
دهد.
بــا حضــور درایــام متوجــه شــدم کــه یکــی از
اصلیتریــن جاذبههــای محیطــی و البتــه از
مهمتریــن دغدغههــای زیســتمحیطی
هنرمنــدان و در نگاهــی وســیعتر مردمایالم؛
جنگلهای بلوط منطقهی زاگرس اســت .در
عین حــال؛ بــه دلیل خشکســالی و سلســله
مســائلی ازایــن دســت در فصــل تابســتان،
شاهد آتشسوزیهای متعدد در جنگلهای
بلوط منطقه زاگرس هســتیم .با توجه بهاین
رویکــرد ،بــر آن شــدیم تــا پــروژهی تعاملــی و
محیطــی هنرمنــدان بومــی اســتانایالم را بــا
محوریــت جنگلهــای بلوطاین اســتان رقم
بزنیم.
در گام اول؛ تالش کردیم تا بهاین نکتهی مهم
پی ببریم که بلوط برای مردمانایالم دارای چه
جایگاه ،معنا و مفهومی است واینکه دریابیم
چگونه میتوانیم بــا محوریت بلوط و جایگاه
آن میان عموم مردمایــام ،به طرح موضوعی
محیطی بپردازیم .دراین میان متوجه شدیم
طــی دو ،ســه هفتــه گذشــته بخش مهمــی از
جنگلهای بلوطایالم دچار حریق شدهاند.
با حضور دراین منطقه و شــناخت محیطی و
همچنین ثبت تصاویر در قالب هنر عکاسی
تالش کردیم تا بخشی از عناصر تولید و اجرای
پــروژه را کــه بیشــتر آنهــا بــه عناصــر محیطــی
منطقــهی جنگلــی ســوخته ،بــاز میگشــت
جمعآوری کنیم .در ادامه ،پروژهای هماهنگ

با اســتناد به تمام مواد و مصالحــی که اغلب آنهــا از طبیعت وام گرفته شــده و برخــی از مواردی را
که توســط خود هنرمندان تهیه شــده اما هم راســتا با عناصر طبیعی و پروژهی محیطی و محوری
جنگل-های بلوط است با رویکرد توجه به محیط زیست منطقهایالم برگزار کنیم.
در مواجهه با هنرمندان مختلف استانها و شهرستانهای کشورمان مانندایالم که از نظر غنی
بودن امکانات شاید در حد استانها و شهرستانهای بزرگ کشور نباشند؛ باید بهاین نکته توجه
داشــت که ظرفیتهای موجود میان هنرمندان در چنین مناطقی مانندایالم ،ظرفیتهایی بکر
و در عین حال خالقانهای اســت که میتــوان با هدایت و حمایــت آنها به ویژه در شــاخه هنرهای
مــدرن و هنر محیطی ،بــه گفتمانــی میان ســنت و رویکرد مــدرن در ســاحت تولیدات آثــار هنری
دست یافت.
گفتمانی که چه در ارتقا و رشــد جایگاه مفاهیم کالن هنری میان هنرمنــدان و چه در ارتباط گیری
عمــوم مخاطبان بــا تولیدات آثــار هنری به ویــژه در شــاخهی هنرهای مــدرن ،میتواند در رشــد و
توسعه فرهنگی جامعه بسیار راهگشا باشد .در قالب برگزاری رخدادها و رویدادهای جشنوارهای
مانند جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان ،آماری وجود ندارد که طی هر دوره از برگــزاری و تجربه
چنیــن رخدادهایی تا چه حد شــاهد حضــور هنرمنــدان بومی هســتیم .اما شــکلگیری گفتمان
میان هنرمندان بومــی و هنرمندان دیگر اســتانها در زیر چتر واحدی مانند جشــنواره هنرهای
تجســمی جوانــان ،باعــث آشــنایی و اشــراف تمامــی شــرکت کننــدگان در چنیــن رویدادهایــی
بــا ظرفیتهایــی میشــود که بــه شــکل مســتقیم در ارتبــاط بــا اقلیــم ،جغرافیــا و محیط اســتان
میزبان قرار دارد.
برقراریاین گفتمان میان آنچه که طبیعت به عنوان بستری برای خلق آثار هنر محیطی در اختیار
هنرمندان قرار می دهد و نــگاه خالقانهی هنرمندان میتواند به خلق آثــار هنری بدیع ،ماندگار و
در نوع خود جریان ساز منتج شود.
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در روزهای گذشــته دانشــگاهایالم میزبان بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانــان بود.
دانشگاهی بزرگ با دانشکدههای متعدد که میان هرکدام فاصله زیادی وجود دارد ،در غیاب دانشجویان
خود پذیرای هنرمندان جوانی از سراسرایران بود که حال و هوای متفاوتی را در محیطایجاد کردند .بر روی در
تعدادی از کارگاههای دانشکده کشاورزی نام یکی از بخشهای  9گانه جشنواره نوشته شده و چند جوان
در آنها مشغول کار یا شنیدن صحبتهای استاد خود بودند تا در نهایت آثاری را به وجود آورند که در روز
پایانی جشنواره مورد داوری قرار گرفت.
در کارگاه کاریکاتور ،جمــال رحمتی ابتدا درباره روشهای ســوژه یابی صحبت کرد و شــیوههای بزرگنمایی،
کوچک نمایی ،تفکر معکوس ،شــباهت ،تلفیق زمان ،طوفان فکری ،بســط و گســترش ،بازنمایی و ...را به
عنوان روشهایی که برای پیدا کردن ســوژه در رشــتههای مختلف مانند فیلمنامهنویســی ،تصویرسازی،
ادبیات و ...استفاده میشود ،توضیح داد .موضوعی که دراین کارگاه مطرح شد "مشاغل و دنیای دیجیتال"
بود و از هنرمندان خواسته شد هرکسی از منظر خود به ســوژه نگاه کند و ارتباطاین دو با هم را در اثرش به
نمایش بگذارد .در کارگاه تصویرســازی عدهای از شــرکتکنندگان ســابقه فعالیت حرفهای دراین رشته را
داشتند و کتابهای چاپ شده خود را همراه آورده بودند .به همین دلیل احســان عبدالهی ،استاد کارگاه
پیشنهاد داد که شرکتکنندگاناین کارگاه را به شکل یک مسابقه نبینند ،بلکه روند کار را مانند سفارش

یک کتاب و بعــد انتخاب یکی از آنها برای انتشــار
در نظر بگیرند .عبدالهی موضوعی را انتخاب کرده
بود که به اقلیم ربط داشــته باشــد و در توضیح آن
گفت :دراین حوالی جایی به اسم "طاق شیرین و
فرهاد" هست و داســتانشاین است که شیرین
و فرهاد ازاینجا رد میشدند و فرهاد در یک نصف
روز اقامتگاهی را برای استراحت شیرین میسازد.
موضوع خوبی است که هم تم داستانی گسترده
دارد و هم میتوان در آن خالقیت به خرج داد.
جمال عرب زاده نیز در کارگاه طراحی ابتدا از فواید
جشــنوارهاینطور گفــت :مــن در دوره نوجوانــی
در جشــنوارهها شــرکت میکردم و مهمترین چیز
برایمایــن بود که بــا افراد دیگر آشــنا شــدم و هنوز
با عــدهای از آنها دوســت هســتم .در عیــن حال

هنرجویان دراین جشنوارهها میتوانند به اســتادانی دسترســی پیدا کنند که به دلیل ُبعد مسافت شاید
نمیتوانستند آنها را ببینند .شما میتوانید کارهای یکدیگر را ببینید و از یکدیگر چیز یاد بگیرید .یادگیری
ما بیشتر از طریق آن چیزی اســت که دیگران تجربه میکنند چون ما امکانات و منابع فکری و جسمی برای
انجام تماماین تجربیات نداریم .ولی تجربیات بقیه در کنار ما باعث میشود خیلی زود آن تجربه را درک کنیم
و سریعتر در کار خود پیشرفت کنیم.
او گفت که دراین کارگاه باید طراحی را به صورت یک پروژه ببینیم نه یک کار تکمیل شده .پروژه هنری که در
آن سوالی هســت و از طریق عمل طراحی ،با مدیومهایی که در اختیار داریم بهاین سوال جواب میدهیم.
او موضوع کلی انســان و مکان را در نظر گرفت که یک موضوع باز اســت و آثار فیگوراتیو یا انتزاعی میتواند
در آن بگنجد.
کارگاه خوشنویســی نیز با توضیحات اولیه درباره نحوه برگزاری کارگاه واینکه در دو روز کارگاه هنرمندان به
چه صورت کار را شروع کنند و به نقطه نهایی برسانند ،آغاز شد .حسین غالمی به شیوه رایج در آزمونهای
خوشنویســی ،از هنرمندان خواســت که یک شــعر را در قالب چلیپا ترکیب کنند.این کار پیچیده به خوبی
میتوانــد تواناییهــای خوشــنویس را نمایان کنــد .در عین حــال یک موضــوع آزاد نیــز در نظر گرفته شــد تا
خوشنویسان بتوانند خالقیت خود را در زمینههایی مانند سیاهمشق ،ترکیب حروف و کلمات و ...بر اساس
تجربیات و آموزشهای قبلی خود نشان دهند.
کامبیز صبری در کارگاه مجسمه پس از آشنایی با شرکتکنندگان از آنها خواست مدتی درباره مفاهیمی
که در ذهن دارند صحبت کننــد و بعد بگویند چگونــه میخواهنداین مفاهیم را به اثر هنــری تبدیل کنند.
در همان ابتدا مشخص شد که خیلی از کارها به دلیل کمتجربه بودن آنها قابل اجرا نبود .بنابراین صبری
هنرمندان جوان را بهاین سمت راهنمایی کرد که بااین فرصتی که وجود دارد و با توجه به آنچه به آن معتقد
هســتند،ایدهای از خودشــان را انتخاب کنند که قابل اجرا باشــد .در ادامه هر کدام از آنهــا باایده و متریال
مورد نظر خود به اجرای طرح انتخابی پرداخت.
در کارگاه عکاســی کیارنگ عالیی ابتــدا اطالعات فنی هنرجویان را جویا شــد و به یکدســت کــردن اطالعات
آنها در زمینه نکات فنی اقدام کرد .پس از آن درباره مدیریت زمان و شیوه برخورد با موضوع صحبت کرد و
به آنها گفت در رویکردهای مختلف مانند مســتند ،مداخله گرانه و ...هر کدام چه برخوردی با صحنه باید
بشود .او ســه موضوع در زمینه فرهنگ عامه ،طبیعت و مستند اجتماعی را در نظرگرفت و عکاسان جوان
برای عکاسی به مکانهایی مانند قلعه والی ،بازار و طبیعت روستای میش خاص رفتند.
در بخش نگارگری هنرجویان در ســه رشــته تذهیب ،گل و مر غ و نگارگــری آثاری را خلق میکننــد که در کنار
هم داوری میشــوند .صدیقه احمدی باصیری از شــرکتکنندگان خواســت با توجه به کم بودن زمان برای
کار نگارگری ،بخشی از طرح خود را اجرای نهایی کنند .برای رنگآمیزی آثار نیز از آنها خواسته شد بر اساس
رنگهای یک فصل ســال کار کنند .اگرچه آثار ارائه شده دراین بخش ،خود شــاخههایی متفاوت هستند
اما طراحی ،ترکیببندی ،خالقیت ،ساخت و ســاز و اجرا معیارهایی است که برای داوری آنها در نظر گرفته
میشود.
فرهاد فزونی در کارگاه گرافیک مدتی طوالنی را به معرفی شرکتکنندگان اختصاص داد تا بهاین ترتیب آنها
شناخت دقیقتری از خود به دست آورند .پس از آن گروه به سطح شهر رفتند تا شناختی ازایالم پیدا کنند.
در روز دوم کارگاه آنها شروع به کار کردند تا آنچه از خود و شهر شناختند را در یک پوستر طراحی کنند .بهاین
ترتیب در همه پوسترها یک عنوان مشترک همراه باایدههای آنها نسبت به خود و شهرایالم وجود دارد
که در نهایت ذهنیت متفاوت آنها را نمایش میدهد.
در کارگاه نقاشی خسرو خسروی به هنرمندان جوان گفت که با توجه به محدودیت زمان باید یک کار شوقی
انجام دهند و با پرهیز از ســاخت و ســازهای همیشــگی ،به نمایش ســریع ذهنیت خود بپردازنــد .با توجه
بهاینکه فرصت برای کار ساختارمند و پر کار وجود ندارد ،از هنرجویان خواستایده خود را با شیوهای سریع
و آزاد به نمایش بگذارند زیرا نکته مهم نمایش جوهره خالقیت است .خسروی تم "طبیعت جاندار" را برای
نقاشــان در نظر گرفت و آثار به وجود آمده گرچه بسیار متنوع هســتند و هر شخص در گرایش خودش کار
میکند اما همه آنها به نوعی بااین تم ارتباط دارند.
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کمتجربهبودن آنها
قابلاجرانبود.بنابراین
صبریهنرمندانجوان
رابهاینسمتراهنمایی
کرد کهبااینفرصتی
کهوجودداردو باتوجه
به آنچهبه آنمعتقد
هستند،ایدهایاز
خودشانراانتخاب کنند
کهقابلاجراباشد.در
ادامههر کداماز آنها
باایدهو متریالمورد
نظر خودبهاجرایطرح
انتخابی پرداخت
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جشـــــنواره
به روایت تصــــو یر

46
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گزارشنهاییثبتناموارسال آ ثار
تعداد کل ثبت نام کنندگان

دوره    1311  : 26نفر

دوره   879  :25نفر

تعداد کل آثار رسیده

دوره   5801   : 26اثر

دوره   3982  :25اثر

جز ییات آماریاز رشتههاوشرکتکنندگان

50

تعداد آثار
دوره 25

تعداد آثار
دوره 26

تعداد شرکت کنندگان
دوره 25

تعداد شرکت
کنندگان دوره 26

عنوان
رشته

1109

1707

201

312

عكاسي

805

1053

172

227

نقاشي

495

867

102

194

پوستر

465

748

99

154

طراحی

498

673

103

137

تصويرسازي

130

277

35

75

خوشنويسي

164

191

34

40

مجسمه

201

161

44

39

نگارگري

115

124

24

27

كاريكاتور

774

تعداد شركتكنندگان خانم

537

تعداد شركتكنندگان آقا

291

محصل

327

تعداد شركتكنندگان ديپلم

119

تعداد شركتكنندگان كارداني

551

تعداد شركتكنندگان كارشناسي

23

تعداد شركتكنندگان كارشناسي ارشد

ردیف

استان

دوره 26

صعود یا نزول

دوره 25

1

تهران

238

( رشد ) +

123

2

اصفهان

131

( رشد ) +

90

3

خراسان رضوي

111

( رشد ) +

59

4

آذربايجان شرقي

73

()-

86

5

البرز

62

( رشد ) +

33

6

فارس

53

()-

72

7

خوزستان

41

( رشد ) +

19

7

زنجان

41

( رشد ) +

23

8

قزوين

38

( رشد ) +

29

9

كرمان

37

( رشد ) +

32

10

گيالن

35

( رشد ) +

21

11

ايالم

34

( رشد ) +

3

12

مركزي

33

()-

35

13

يزد

31

( رشد ) +

21

14

مازندران

30

( رشد ) +

16

15

قم

29

( رشد ) +

23

16

چهارمحال و بختیاری

28

( رشد ) +

19

16

كرمانشاه

28

( رشد ) +

13

17

كردستان

27

( رشد ) +

25

18

اردبيل

26

0

26

19

همدان

24

( رشد ) +

19

20

هرمزگان

21

( رشد ) +

7

21

خراسان شمالي

20

( رشد ) +

10

21

گلستان

20

( رشد ) +

7

22

خراسان جنوبي

18

( رشد ) +

12

22

ن و بلوچستان
سيستا 

18

( رشد ) +

1

23

آذربایجان غربی

15

( رشد ) +

9

23

بوشهر

15

()-

17

23

لرستان

15

( رشد ) +

11

24

سمنان

13

()-

14

25

كهگيلويه و بويراحمد

6

( رشد ) +

3
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نخستین همایش
کارشناسان هنرهای
تجسمی استانها

52

دیدار هادی مظفری
مدیرکل هنرهای تجسمی
از کارگاه ها
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رویکردهایتخصصی
دعوتاز استادانوشیوهی
نوینبرایحضور جوانان
بیانیهی هیأت داوران بیست و ششمین جشنواره
هنرهای تجسمی جوانانایران

54

چو در نیمه شب سر برآرم ز خواب
تو را خوانم و ریزم از دیده آب
چو خواهم ز تو روز و شب یاوری
مکن شرمسارم دراین داوری
با سپاس بیکران از  ۱۳۱۱شــرکتکننده در بیست
و ششــمین جشــنوار هی هنر هــای تجســمی
جوانانایــران و تبر یــک بــه تمامــی  ۱۲۷هنرجــوی
راهیافته بــه مرحل ـهی نهاییاین جشــنواره ،اعالم
میکنیم که همهی جوانان حاضر دراین جشنواره
در حکم برگزیدگاناند و حضورشان را در شهرایالم
به عنوان پاســداران هنــر و فرهنــگ آیندهیایران
گرامی میداریم.
هیــأت داوران ،امیــدوار اســت آوازهی هنرمنــدان
جــوان امروزایــران ،مــدام بر تــارک آینــدهی جهان
بدرخشــد .با اعالماینکــه رویکرد هیــأت داوران در
داوری و انتخــاب آثار ،بر مبنــای خالقیت درایده و
تسلط بر فرایند اجرا بوده است ،از تالش و ّ
جدیت
هنرمندان در کارگاهها صمیمانه متشکریم.
بــا ســپاس از مســئوالن برگزاریاین جشــنواره در
استانایالم و همچنین گردانندگان آن در ادارهی
کل هنرهای تجسمی ،انتظار میرود وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی که خود پایهگذاراین گردهمایی
مهم هنــری جوانــان اســت در جهت هر چــه بهتر
شــدن کیفیتا یــن جشــنواره از هیــچ حمایتــی
ً
دریــغ نکند؛ کــه اگراین تنهــا راه نباشــد قطعا یکی
از مهمتر یــن راههــای اعتــای هنرایــران ،رشــد و
بالندگی جشنواره هنرهای تجسمی جوانانایران
است.

نگارگری
برگزیدگان

برگزیده
فاطمهموراسبانی

تقدیرشدگان
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میالدبیلکی
شیماشهرابیفراهانی

طراحی
برگزیدگان

برگزیده
الهامسلطانمحمدی

تقدیرشدگان
هما السادات اشرف منصوری
فرشیدحیدریبالستانی
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نقاشی
برگزیدگان

برگزیده
ثمینقوچی

تقدیرشدگان
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فاطمهباقری
آیدا روزبیانی

تصویرسازی
برگزیدگان

برگزیده
زینبقانعیبافقی

تقدیرشدگان
شیدامحمدی
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کاریکاتور
برگزیدگان

برگزیده
عارف نیازی

تقدیرشدگان
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حوراسنچولی
علی راسترو

عکاسی
برگزیدگان

برگزیده
بهرامبیات

تقدیرشدگان
صباشامبیاتی
پروانه کیانی مهر
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خوشنویسی
برگزیدگان

برگزیده
مسعود نظری نژاد

تقدیرشدگان
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نیما حسن پور
امیرعباسنصیری

ارتباط تصویری
برگزیدگان

برگزیده
زهرا انصاری

تقدیرشدگان
پگاهخاکساری
هومن مرادی
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مجسمه سازی
برگزیدگان

برگزیده
زهرا دیاریان

تقدیرشدگان

64

رعناحیدرزاده
آیناز رئوفیان

