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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

یژه نامه بیست و ششــمین  و
جشنواره هنرهای تجسمـی 

جوانـان ایــران

ــّور ی بیســــت و ششــمینهو المصـ ســـتاد برگزار
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران
رئیس شورای سیاستگذاری: هادی مظفری
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دبیر شورای سیاستگذاری: عمران خودآموز
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم
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 سجده ای، 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

ی  استان ایالم ســـتاد برگزار
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: مجتبی ایزدی
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 کارگاه ها: حسن بسامی)گرافیک(
سوریاش قیطاسی)مجسمه سازی(، مالک محمدزاده)طراحی(
منوچهر امیری )نقاشی(، بهاره الیاسی )تصویرسازی(،سهیل ناطقی)کاریکاتور(
مریم علی بیگی)خوشنویسی(، لیال رشنوادی)نگارگری(، ناصر گل نظری)عکاسی(

مدیر نشست کارشناسان تجسمی: شادی علی
امور هماهنگی نشست کارشناسان تجسمی: اعظم ولی قیداری،  سمیه ولیان
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ایالم؛ خاستگاه اصلی هنر و تمدن ایرانیان

هو العزیز
جشنواره هنرهای  تجسمی جوانان

- فرزند ان ایران عزیز 
هنرمندان نامدار فردا

کارهای بزرگ و ماندگار برآمده از آرمان های واال و رؤیاهای روشن و امیدهای استوارند.
کارهای بزرگ را از فاصله ای دورتر و از حاصل ارزشمندش می توان به راحتی بازشناخت، یکی از این 
، همین فرصت مغتنم گردآمدن جوانان هنرمند در سایه استادان هنر و تجربه ی توأمان  شــمار
آموختن و آفریدن اســت. بهانــه ی مبارکی کــه با نقش خیــال انگیز هنــر و جوهر دســتاِن جوان، 

مخاطباِن هنر را به منظری دلپذیر و خیال انگیز می خواند. 
سی و یک سال پیشـ  زمانی که هیچکدام از دختران و پسران شرکت کننده امروز به دنیا نیامده 
 ، بودندـ   جشنواره  ی هنرهای تجسمی جوانان با آرمانی واال و امیدی استوار شکل گرفت و امروز

پس از بیست و پنج دوره، آغاز فصل جدید این رویداِد موفق ملی است.
رویدادی که در خاطر بســیاری از هنرمندان چهل/ پنجاه ســاله ایران عزیز مــا، ردپایی دارد. و این 
ردپا برآمده از تفاوت و تمایز این جشنواره است. پیوستگی رقابت با رفاقت، تجربه ی یک هفته 
همزیســتی و همکاری و ایده پردازی و هنرورزیـ  که در هنرهای تجســمی بیشتر برآمده از خلوت 
استـ  در جلوت و جمع. شور و انگیزه ی خالصانه استاداِن امروز برای فردا، همه و همه نکته هایی 
است که می تواند آموزه ی ارزشمندی را در ذهن و ضمیر ما برای یک عمر، قوت دهد و آن کیمیای 
گفتگوست، گوهر همدلی، که اگر چنین ســرمایه ی ثمینی داشته باشیم گذشتن از دشواری ها 

آسان خواهد بود. 
خرسندم که به همت همکاران سخت کوشم در ایالم و تهران، بیست و ششمین دوره جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان، در خاکی میزبان شماست که نماد قدمت و مقاومت سرزمین مینوی 
ماســت. خوشــحالم که به فروتنــی می توانم آفرین گــوی هنرمنــداِن جــوان باشــم و آرزو کنم که 
آموزه هــای هنری، چنین بلند و بشــکوه، آمیــزه ی جان و جوهر قلــم هنرمندانی باشــد که میراث 

داران شایسته ی فردا هستند. 

سیدمجتبی حسینی | معاون امور هنری



ایالم؛ خاست گاه اصلی هنر و تمدن ایرانیان

، بسیاری از ناگفته های تاریخ را به اشکال گوناگون بیان کرده و به تبع آن  در هر برهه ای از زمان، هنر
آثار هنری هویت و شناسنامه هر سرزمین و قومی را متبلور می سازد. در این راستا اگرچه پیشینه 
کار هنری به آغاز تمدن بشری برمی گردد اینجا بایست اذعان داشت که ایالم نیز از خاست  گاه های 
ح بوده است. اولیه تمدن بشری ست که به  عنوان یکی از پایگاه های اصلی هنر و تمدن ایرانیان مطر
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 دوست ایالم، یک فرصت 
مغتنم بــرای ارائه ایــن ظرفیت ها در این منطقه از کشــور اســت کــه موجبات رضایت و خوشــحالی 

همگان به ویژه اصحاب هنر و جوانان این دیار را فراهم ساخته است.
اکنون ایالم، عروس زاگرس، دیار هزاران ســاله تاریخ بشــری، ســرزمین ســرداران بی ادعای ۸ ســال 
دفاع مقدس، دروازه عتبات عالیات میزبان جوانان پرشور ایران زمین در بیست و ششمین دوره 
جشنواره سراسری هنرهای تجسمی جوان است. واضح است که این رخداد بزرگ می تواند مجالی 

برای بازدید این نسل پویا و آینده ساز کشورمان از نگارخانه غنی و عظیمی به نام هنر ایالم باشد.
ان شــاءاهلل حضور در میان ایالمیان 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 دلدادگی این مردمان بزرگ برای آب و خاک ایران اسالمی 

بیش از پیش این کارگاه سرزنده هنری را به جامعه ایرانی معرفی کنند.
در پایان الزم می دانم از همه جوانان شــرکت کننده در این دوره از جشــنواره تشــکر نمایم و تالش 
معاونــت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی را در کنار کوشــش مجدانــه اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان ایالم را قدر نهیم و امیدوار باشــیم با ایجاد بازار بزرگ آثار هنری هنرمندان 
جوان تجسمی کشور شــاهد هم افزایی در افزایش تولیدات با کیفیت در این عرصه و تحقق عینی 

اقتصاد هنر باشیم.

قاسم سلیمانی دشتکی  | استاندار ایالم
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قــرار ، پای جنگلهای 
انبـــــوه بلوط

انگار تفاوتی هست بین شــما با دیگران. اینکه شــما اینهمه خاطرخواه ومشتاق 
دارید ،  موضوع عجیبی است. اینکه هنرمندان بزرگ ، برای وقت و ساعات زندگی 
شان برنامه دارند وهر دعوت و حضور وداوری را نمی پذیرند ولی پای شما که پیش 
کشیده می شــود ، برای دیدن وبودن کنارتان، چمدانشــان را می بندند و سفرمی 
کنند به سمت ِ دینارکوه ، قالقیران و کبیر کوه ، یعنی ؛  شماها فرق دارید. به خیال 
من ، بین جشنواره ی "هنرهای تجســمی جوانان" با بقیه ی جشنواره ها ، تفاوت 
هست. شاید برای شما هم جالب باشد که خودتان بدانید ، در بین آدم بزرگ های 

هنر این سرزمین ، اینهمه دوستدار ومشتاق دارید!
بهترین  البد فکر می کردید که فقط شما هستید که دلتان می خواهد چندروز کنار  ِ

ایران کارکنید، زندگی کنید و تجربه بیاندوزید در کوله بارتان. استادان هنر  ِ
بگذارید رازی را برایتان فاش کنم!

انتخــاب شــدن و بــودن وآموختــن از اســتادان  بــه همان میــزان کــه شــما شــوق ِ
بزرگ این خــاك را داشــتید ، بزرگانی ازهنر ایــران را دیــده ام وصدای ِ مهربانشــان را 
شــنیدم که برای بودن کنارشــما و ایــن جشــنواره ، پیغــام بزرگوارانه فرســتادند و  

دریاچه ی  بارسفربستند به سمت ِ
دوقلوی سیاه گاو ، تنگه ی رازیانه و جنگل های انبوه بلوط.

شاید پیدا کردن دلیلش کارسختی نباشد!
شما استعدادهای هنر این سرزمین اید،

هنر این بــوم واقلیــم هســتید در عصــر تکنولوژی و  شــما اکتشــاف دانشــمندان ِ
غوغای ستارگان.

؛ شما برگزیده اید پیش از هر داوری وقضاوت، اگر
 قدِرخودتان را بدانید و مراقبش باشید.

هادی مظفری | مدیركل هنرهای تجسمی 
و  رئیس شــــورای سیاست گذاری

پــای اســتادان تــان را دنبــال کنیــد  اگــر جــای ِ
ومطالعه کنید ، بــی آنکه بخواهیــد قدمهایتان 
رم راه رفتن 

ُ
را -دقیقا- جای پای آنهــا بگذارید وف

شان را تکرارکنید.
)قرارنبــود شــما را نصیحــت کنــم واصــال هــم 
قرارنیســت.( اینکه- امــروز - اینجاییــد و بیــن 
هــزاران هنرمند ِ جــوان کشــور نام شــما ، دقیقا 
شما ١٢٨ هنرمند برتر جوان کشور را منتشرکرده 
- اند، حتما شایسته بودید وهستید که -امروز
 اینجایید. دوستان من در دبیرخانه ی جشنواره 
هنرهای تجســمی جوانان ایران، بعد از ربع قرن 
تجربه ، این بار از استادان هنر خواستند تا برای 
تان نامه بنویسند. در روزگاری که کبوتران نامه 
رســان و صندوق هــای زرِد پســتی  به افســانه و 

خیال و تاریخ پیوسته اند.
البــد نامه هــا بــه دســت شــما و خیــِل زیــادی از 
جوانان با استعداد این مرز وبوم رسیده است. 

لطفا نامه ها را دوباره وچندباره بخوانید.
رازهــای زیــادی میان ایــن واژگان نهفته اســت. 
شــما پیدایــش کنیــد. شــما کشــف اش کنیــد. 
نمــی گویــم مســیر را کوتــاه کنیــد ، امــا پیــش از 
ســفر ، بنشــینید پــای ســخن ِ آنهــا کــه پیــش 
از مــا وشــما این 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 که درسرمی پرورانید و  وآنچه در سر 

می سازید ومی ِکشید و ثبت می کنید!
خیال هایتان،

"چون لحظه ی شوق، شبهه، انتظار و نگرانی
در گشودن بسته ی بزرگی  
که نمی دانی در آن چیست

چون سفر نخستین با هواپیما بر فراز اقیانوس
چون غوغای درونم
 لرزش دل و دستم

..." * ست برای همه ی ما. در آستانه ی دیدار
گفتم خیلی ها! واین واژه را با دقت انتخاب کردم 
که نگفتــم خیلی ازمــا و دبیران وداوران وســتاد 

جشنواره .
"خیلی ها" یعنی همه ی آنهایــی که ایران عزیز را 

بزرگ وسربلند می خواهند.
"خیلــی ها "یعنــی همــه ی امیــدواران بــه فردای 
بهتــر برای ایــن خاك. ایــن آب. ایــن بــوم و ایــن 

مردم نجیب.
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یانی فراتر از هنر جشنواره جوان جر

برگــزاری بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانان ایــران 
در اســتان ایالم نمــود عینــی شــعار محــوری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
بــا عنوان"ایــران فقــط تهــران نیســت" و نیــز رویکــرد تمرکززدایــی برنامه هــا، 
جشنواره ها و فعالیت های فرهنگی و هنری از پایتخت به سمت استان های 

پیرامونی به ویژه استان های مرزی است.
استان ایالم به عنوان میزبان این جشــنواره، علی رغم کمبود امکانات سخت 
افزاری با تمام توان و در راستای اهداف و سیاست های جشنواره تالش جمعی 
خود را به کار گرفت تا جوانان و استادان حاضر در این رویداد بزرگ هنری، ایالم 

را با رضایت خاطر نسبی ترک کنند.
غ از محدودیت هــای مالی، اعتباری و زیرســاختی و زحمات طاقت فرســای  فار
اجرایی جشنواره، فرصت هایی که برای هنرمندان ایالم ایجاد کرد در نوع خود 

بی نظیر بود. 
حضور استادان بزرگ هنر ایران در ایالم و تنوع رشته ها و بخش های جشنواره از 
نشست های تخصصی گرفته تا کارگاه های عملی، و همچنین کارگاه های استاد 
ِســِوری و اســتاد نادعلیان همه و همه،فرصت های طالیی برای دانش افزایی 
هنرمندان و هنرجویان استان و کارشناسان و شــرکت کنندگان در جشنواره 

بود.
بی گمان، جشنواره تجسمی جوانان محملی مناسب برای بروز خالقیت های 
هنری و کشف استعدادهای بکر و دســت نخورده ای است که آینده قضاوتی 

عینی تر در مورد آن ها خواهد داشت.
استان ایالم، میزبان ســاده و صمیمی این دوره از جشــنواره، با مدد از خداوند 
مهربان و همت مدیران و هنرمندان این دیار دیرپا، در قالب ستادی هم گرا زیر 
نظر استاندار خدوم و پرتالش خود، تمام ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
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 همکاران ایشان 
و همچنین مدیر کل مرکز هنرهای تجســمی و مدیر عامل موسســه توسعه 

عمرانخودآموز|مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانایالم
ودبیرشورایسیاستگذاری

هنرهــای معاصر ایــران بــه ســبب برگزاری ایــن 
رویــداد هنــری در ایــالم، اعــالم نمایم و ســپاس 
ویژه خود را از اســتاندار محترم ایــالم و معاونان 
ارجمند ایشان به خاطر حمایت بی دریغ شان از 

جشنواره داشته باشم.
بــه رســم قدرشناســی از محبــت، عنایــت و 
همــکاری صمیمانــه اســتاد گران ســنگ ایالم، 
علی اکبــری  محمــد  پروفســور  قــای  آ جنــاب 
و همکاران ایشــان در دانشــگاه ایالم بابــت 
مشــارکت جــدی در برگــزاری جشــنواره تشــکر 
و قدردانــی کنــم و ســالمتی 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 کوچک تریــن چشم داشــتی، دل در گــرو 
هنر داشــتند و کمیته های اجرایی را مشــتاقانه 
مدیریت کردند؛ در این بین قدردانی از تالش ها 
و همراهی هــای جناب آقای اســتاد علی اشــرف 
صندوق آبــادی و آقــای مهــدی صندوق آبــادی 
و تمــام عوامــل اجرایــی جشــنواره ادای دینــی 

مضاعف است. 
بــی شــک، پشــتیبانی و همراهــی مشــفقانه  
همکارانم در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان ایالم، تصویری از همدلی و  هماهنگی را 
به نیکی تجسم بخشــید که جای بسی تقدیر و 

تشکر دارد. تا باد، چنین بادا...
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پیشرفت در هنر
همیشه به امکانات 
گسترده مّیسر نیست

بایــد کار کــرد؛ بــدون وقفــه و بــا اطمینــان باید 
کار کرد. تنها کار اســت که ما را بــه معنا نزدیک 
می کنــد. بی هیچ عجلــه ای و با حوصلــه و امید 
 هنر امری 

ً
باید به کار هنر مشغول شد. اساسا

زودبــازده نیســت. تنهــا آنان کــه رنــج حوصله 
و صبــر را بــه جــان می خرنــد از لــذت بــه نتیجه 
نشســتن هنر بهره مند می شــوند. پیشرفت 
، همیشــه به امکانات گســترده مّیســر  در هنر
نیســت؛ گاهــی پی بــردن بــه ســاز و کار یــک 
محدودیــت، همــان کار را می کنــد که داشــتن 
یــک امکانات. اســتادان بیســت و ششــمین 
جشــنواره هنرهــای تجســمی همــان جوانــان 
پرحوصله سال های پیش اند که به این ادراک 

پی برده و کار و کار و کار کرده اند.

رضوان صادق زاده | دبیر جشنواره
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البرز

بهار اکرامی نسب 

تهران

زاده  رعنا حیدر

تهران

آیناز رئوفیان 

تهران

یان  زهرا دیار

تهران

ی  ناهیتا باقر آ

زنجان

آبیار  سارا 

خراسانرضوی

امیر جنگی 

اصفهان

صفورا دادخواه تهرانی

کرمان

مجتبی دهش

تهران

فاطمه الساعدی 

تهران

ملیکا خداداد  
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اسامیپذیرفتهشدگان
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البرز

ینب سرمدی  ز

لرستان

فاطمه فتحی 

تهران

وی  مجتبی خسر

آذربایجانشرقی

محمدعلی نیکورای 

تهران

یحانه مهراد  ر

خراسانرضوی

ی  فاطمه باقر

اصفهان

یان فرد  مائده انور

تهران

ملیکا نیک محمدی 

تهران

ی  ی حیدر رضوان باقر

آذربایجانشرقی

آذر  علیرضا واحدی 

اردبیل

لیال حاج اسماعیلی

اصفهان

یمی  پردیس کر

تهران

ثمین قوچی 

اصفهان

سودابه سلمانی زاده 

البرز

فائزه شاهرخی فرد 

اصفهان

کیمیا رحیمی 

البرز

بیانی  وز آیدا ر

تهران

ی زاهد  وش اکبر سر

آذربایجانشرقی

فاطمه ملک محمدپور 

اسامیپذیرفتهشدگان
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گیالن

یم هاشمی سیده مر

اصفهان

ی طاقانکی ین نادر نسر

فارس

خ یاسمین خوشه چر

یزد

ینب قانعی بافقی ز

گیالن

مهرآسا لشنی

اصفهان

زهرا امینی

اصفهان

فاطمه رام هرند

آذربایجانشرقی

وز خ فر تینا ر

خراسانرضوی

آقائی غزاله 

البرز

ناهیتا لیموئی آ

البرز

شیدا محمدی
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قزوین

حمیدرضا سلیمانی 

بوشهر

حامد شاه حسینی

قزوین

ایمان حمیدی 

تهران

ی  امیرعباس نصیر

خوزستان

اد  ی نژ مسعود نظر

ایالم

رضا محمدی فر امیر

مازندران

پور  نیما حسن 

اردبیل

محمدتقی محرم زاد قوام 
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ایالم

دانیال کهزادیان

فارس

محمد صادق ایلی

خراسانرضوی

هومن مرادی

تهران

ل معصوم  آ دانیال 

مرکزی

بیعی محمد ر

لرستان

میالد توکلی

کرمانشاه

ی آرمان احمر

تهران

پور سید علی کاظم 

خراسانرضوی

مهرآسا کردستانی

تهران

امیرسام ایزدی

هرمزگان

ی زهرا انصار

تهران

یم برادران مر

مازندران

ی پگاه خاکسار

همدان

افشین زارعی

اصفهان

دنیاقنواتی زاده

خراسانشمالی

پور محمدرضا علی 

تهران

ر  پارسا پارچه بافی دیباز
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آذربایجانشرقی

فردین طباطبایی کلجاهی 

تهران

نازنین قرنجیک 

لرستان

ی  ز ی گودر علیرضا بشیر

آذربایجانشرقی

مهدی معینی 

آذربایجانشرقی

مصطفی توکلی قلی بگلو 

تهران

یاسمن خالقی 

آذربایجانشرقی

سهند ایزد پناه

تهران

الهام سلطان محمدی 

البرز

محدثه پادار 

اصفهان

ی  هما السادات اشرف منصور

تهران

ابوالفضل پاشنا 

آذربایجانشرقی

ی بالستانی فرشید حیدر

اردبیل

ی مقدم  نیکو  وقر
ان

دگ
ش

ته  
رف

ذی
پ



قزوین

ی  فاطمه نظر

خراسانرضوی

فاطمه موراسبانی 

خوزستان

میالد بیلکی 

قزوین

فاطمه سادات تقوی 

کرمانشاه

معصومه حسینی 

تهران

شیما شهرابی فراهانی 

قم

محمدرضا پارسا 

قزوین

ینب محمدی ز

مرکزی

محمد بلورچی 
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کهگیلویهوبویراحمد

و علی راستر

کرمانشاه

ی عارف نیاز

خوزستان

اد محمد نجفی نژ

کردستان

صدف گلشنی

اصفهان

محمد راعی دهقی

زنجان

زهرا مقدم کوهی

اردبیل

محسن فرخی جمادی

خراسانرضوی

حورا سنچولی

بوشهر

لیدا حسن زاده 
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قم

زهرا شاه محمدی

تهران

علی ملکی

کرمان

محمد  علیخانی

فارس

پور اسمعیلی پگاه 

خراسانرضوی

جواد رضائی ساالنقوچ

آذربایجانشرقی

ی علی شهسوار

آذربایجانشرقی

ی باغمیشه محمد بقال اصغر

مازندران

وانه کیانی مهر پر

زنجان

بهرام بیات

کرمانشاه

صبا شامبیاتی

مازندران

ل شفیعی غز

کرمانشاه

نگار صادقی

قزوین

ی عالقه  بند امیرحسین نظر

کردستان

شکیب مجیدی

یزد

یمی زاده اردکانی علی کر

کرمانشاه

یم دشته مر

سمنان

اسماعیل طحان

خوزستان

سیاوش انصافی

البرز

علی کربالیی محمد

آذربایجانغربی

یم اسماعیل زاد قالقاچی مر

19

بیسـت
و ششـــمین

جشنواره
هنرهای

تجسمی
جوانان

ایـــران

26 th
Festival
of Youth

Visual 
Arts of

Iran



20

ایرانگردی، فرهنگی در جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان

صدیقهاحمدیباصیری|استادکارگاهوداوربخشنگارگری

برخالف برخی از نظرات که جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را  جشنواره ای 
حرفــه ای نمــی داننــد معتقدم این جشــنواره نشــانه هــای حرفه ای 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 جوانان ایران، جشنواره ای کامال حرفه ای 

است. 
این جشنواره بی هیچ تردیدی کارنامه موفق  و پرباری را طی ۲۵ سال گذشته از 
خود به یادگار گذاشته است. امروز اگر به عنوان استاد کارگاه نگارگری در این 
جشنواره مشغول فعالیت هســتم؛ خود از خیل هنرجویان جوانی بودم که 
در سال ۱۳۷۶ در شیراز به عنوان یکی از مشتاقان آموزش و آشنایی حرفه ای 

با هنر نگارگری در این جشنواره شرکت کردم.
 برگزاری جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان ایــران، انگیزه ای خــاص را برای 
هنرآفرینی و بازتاب استعداد های هنرمنداِن ناشناخته اما مستعد و جوان 
کشورمان فراهم می کند. به همین دلیل ،می توان با اتکا به پشتوانه و کارنامه 
۲۵ ساله این 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 استان های ایران به شکل چرخشی 
برگزار شــده و ایــن از ویژگی هــای مهم این رویداد اســت؛ چرا که بــرای تمامی 
شــرکت کنندگان در این رخداد امکان نوعی ایرانگــردی، 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 جوانان ایران موافق شکل برگزاری چرخشی این رخداد در استان ها 
و شهرســتان ها 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.

20

گفتارهایی
از استادان 
کارگاه هــا  
و  داوران
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آینده پلی برای معرفی هنرمندان نسل 

خسروخسروی|استادکارگاهوداوربخشنقاشی

نگاه استادان با چاشنی رقابت

عبداهللمحرمی|داوربخشنگارگری

یکی از اصلی ترین دالیلی که حضور در این رخداد را به عنوان استاد 
کارگاه نقاشی پذیرفتم، برگزاری این 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 داوران این جشــنواره داشــته ام. بــه همین دلیل اســت که 
ج از تهران بســیار مهم، مفید و از همه  برگزاری این رویداد را در خار
مهم تر اتفاقی شیرین برای دانشجویان و هنرجویان جوان استان 
ها و شهرســتان های ایران می دانم. باید بپذیریم شــهرهای بزرگ 
مانند تهران دیگر اشباع شده اند. این در شرایطی است که بسیاری 
از جوانــان و هنرجویــان مســتعد در شهرســتان ها و اســتان های 
کوچکتر به دلیل فقــدان امکانات، نیازمند حمایت هرچه بیشــتر 
هستند و جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در راستای شناخت، 

معرفی و حمایت از این جوانان مستعد نقش بی بدیلی 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 حرفه ای عرصه هنرهای تجسمی بر می دارند.
صادقانه عرض می کنم اگر نام من را از میان استادان حاضر در این 
رویداد، کنار بگذارید، به وضوح در می یابیم که تمامی هنرمندان از 
اشخاص شناخته شــده، فعال و حرفه ای 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 شکل دهی جریان های هنری در ایران 

کمک شایانی کند.

آشــنایی هنرجویان با نــگاه و قلم اســتادان فــن از ویژگی بارز جشــنواره 
هنرهای تجسمی جوانان ایران است  . مدیریت چالش های تولید اثر با 
کیفیت، در بازه زمانی مشــخص از ایده تا اجرا، ویژگی منحصر به فرد این 

جشنواره است.
جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان ایران یکــی از  مهمترین جشــنواره 
های تجســمی در زمینه پشــتوانه ســازی و حمایــت از هنرمنــدان جوان 
بــرای قرارگیــری در مســیر صحیــح کار حرفــه ای اســت. ســتون و محــور 
برگزاری این جشنواره، نظارت به کار هنرمندان جوانی دارد که مهمترین 
، شــوق و انرژی جوانی اســت. این جشــنواره با  عامــل فعالیت آنها شــور
تلفیق این شور و هیجان با نگاه استادان کارگاه ها می تواند در پشتوانه 

، مهمترین رسالت خود را ایفا کند. سازی هنرمندان نسل آینده کشور
از زمانــی کــه شــکل کارگاهــی و خلــق اثــر هنــری در بــازه زمانی مشــخص 
بــه عنــوان محــور برگزاری ایــن جشــنواره شــناخته شــد، شــاهد حضــور 
قدرتمندتر جوانان و دمیده شــدن به آتش حرکت هدفمند هنرجویان 
جوان در مسیر تولید آثار هنری در کشور بوده ایم. در سال های نخست 
هنرمنــدان حاضــر در این رخــداد بــه عنــوان برگزیــدگان جشــنواره های 
استانی در این جشنواره شــرکت می کردند؛ اما تغییر شیوه برگزاری این 
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 حرفه ای در این عرصه، با قلم، رویکرد، 
شکل و شیوه تولید آثار در طی کارگاهی سه روزه آشنا شوند. هنرجویان 
در ایــن مســیر عــالوه بــر کســب تجربیــات متعــدد و بهــره بــردن از نگاه 

استادان حرفه ای 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 از این 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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کادمیک آ آماتور و  تلفیقی از نگاه 

یکاتور جمال رحتمی    |   استاد کارگاه و داور بخش کار

 ارتباط مستمر هنرجویان با استادان

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 جوانان ایران در قیاس با دیگر جشنواره 
های حوزه تجسمی از نظر کیفیت، خروجی، اثرگذاری و جریان بخشی، 
فاصله ای بسیار باال دارد. بســیاری از اســتادان و داوران حاضر در این 
رخداد هنرمندانی هستند که در سال های نخست برگزاری جشنواره 
هنرهای تجســمی جوانان، ســابقه حضــور در ایــن رخداد را بــه عنوان 
هنرجو داشتند. برگزاری چرخشی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
در سراسر ایران باعث شــده که بسیاری از شهرســتان ها و استان ها 
برای میزبانی شایســته از این رخــداد امکانات و توامنــدی های خود را 
غ از چند شــهر بزرگ  در میزبانــی از رویدادی هنری توســعه دهنــد. فار
دیگر هنرجویانی که از سراســر ایران در این جشنواره شرکت می کنند 
وقتی رفتار یکسان و موقعیت برابر خود با هنرمندان شهرهای بزرگ 
را مشاهده می کنند، اعتماد به نفس شان در سایه این رفتار عادالنه، 
غ از استرس و  تقویت می شود. همین عامل موجب می شود آنها فار
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 از این هنرجویان به ویژه در استان ها و شهرستان ها، سال ها 
تالش می کننــد تــا بتوانند بــا یکــی از اســتادان به نــام در حــوزه های 9 
گانه این جشنواره ارتباط برقرار کنند؛ حال در طی بازه زمانی کارگاه های 
جشــنواره این فرصت در اختیار جوانان قــرار می گیرد تا بــا هنرمندان 
حرفه ای 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 هنرهــای تجســمی جوانــان بســتری بــرای محــک زدن 
توانمندی های هنرمندان جوانی اســت که آرام آرام گام های حضور در 

مسیر حرفه ای شدن را طی می کنند.  

 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 
پشتیبانی این جشــنواره برای حمایت از تربیت نسل آینده هنرمندان 
حرفه ای نمــره قبولی داد. فعالیت مشــترک شــرکت کنندگان در کارگاه 
های 9 گانه این جشنواره خود دلیلی مهم در بحث تربیت ذهن خالقه و 
نگرش هنرجویانی است که به واسطه این رخداد و بهره گیری از دانش 
و تجربیات اســتادان حرفه ای، می تواننــد به هنرمندان حرفه ای نســل 
آینده بدل شــوند. تبادل اطالعات و ارتباط مســتقیم میــان هنرجویان 
جوان و اســتادان در این جشــنواره از مهم ترین مزیت های این رویداد 
، این  هنری است.  حضور در یک کارگاه و ورکشاپ مشخص، طی سه روز
آموزش مهم را برای هنرجویان با خود به همــراه دارد که بتوانند در یک 
بــازه زمانی معیــن عالوه بر پشــت ســر گذاشــتن پروســه ایده پردازی تا 
خلق اثر هنری تمام تمرکزشــان را بــرای بازتاب جزئیــات در فضایی زنده 
ثــار هنرجویان مــورد قضاوت  و پویا بــه کار بندنــد. در پایان ایــن کارگاه آ
نهایی، کارشناســانی قــرار می گیرد کــه در طول ایــن چنــد روز گام به گام 
با آنها همراه بودند. سیاســت گذاران این جشــنواره تــالش کردند تا در 
کنار ارتقاء ســطح مشــارکت هنرمنــدان در مناطــق مختلف، به رشــد و 
، فضا و بستری را برای  توسعه نگاه هنری اهتمام ورزند و از ســوی دیگر
استمرار جریان های هنری در شکل تولید و ارائه آثار خالقه در بازه زمانی 
برگزاری ایــن جشــنواره به اتمســفر قالب آن اســتان و شهرســتان بدل 
کنند. مســووالن باید به این مهم اهتمام ورزند تا نگاه حمایتی و ارتباط 
 متکی به برگزاری چنــد روزه این 

ً
مســتقیم اســتادان با هنرجویان صرفا

جشنواره نباشد و با ایجاد دبیرخانه ثابت و دائمی در طول سال، ارتباط 
جوانان هنرمند با اســتادان بخش های مختلف را به شــکل مستمر و 
پیگیرانه به گونه ای برقرار سازند تا روند شناخت و کشف استعدادهای 
جوان برای تربیت هنرمندان حرفه ای نســل آینده با آسیبی به نام نگاه 

مقطعی جشنواره ای مواجه نشود.
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نمی توان از جشنواره انتظار معجزه داشت

ی    |   استاد کارگاه  و داور بخش مجسمه کامبیز صبر

آینده شناخت صحیح مسیر 

ونی    |   استاد کارگاه و داور بخش گرافیک فرهاد فز

باید بپذیریم که حمایت از ســاحت هنر در کشــور ما حمایتی گســترده 
نیست و به واسطه برگزاری یک رخداد مانند جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان ایران نمی توان انتظار معجزه و خلق اتفاقات بزرگ را داشت. یک 
رویداد به تنهایی نمی تواند، حرکتی عظیم در قامتی شگفت انگیز را برای 

مسئوالن، استادان و هنرجویان فراهم کند.
برگزاری ایــن رویــداد هنــری در قامــت یــک ســمپوزیوم؛ برجســته ترین 
ویژگی ایــن جشــنواره بــه شــمار مــی رود. ســمپوزیوم هــا رویدادهایــی 
هســتند که در یــک بــازه زمانی محــدود و مشــخص هنرمنــدان را وا می 
دارند از ایده تا اجرای نهایی اثر خود را خلق کننــد. قرار گرفتن نوجوانان 
و جوانــان نوقلــم در خالل ایــن رویــداد و برخــورد آنهــا بــا اتفاقــی بــه نام 
ســمپوزیوم بدون هیــچ تردیــدی مهمتریــن ویژگی جشــنواره هنرهای 
تجســمی جوانان ایران اســت کــه در هیچ رویــدادی در کشــورمان نظیر 
و نمونه ندارد. دیگر ویژگی مهم این جشــنواره به تمرکــز گریزی و دوری 
از پایتخــت و برگــزاری در اســتان ها و شهرســتان های مختلــف بــاز مــی 
گردد. ایــن مســئله باعــث می شــود تــا جوانانــی کــه در آغــاز راه فعالیت 
حرفه ای خود هستند بتوانند ضمن آشنایی با هنرمند هم نسل خود با 
نگاه و تجربیات هنرمندان حرفه ای آشنا شوند و به این واسطه بتوانند 
دورنمای فعالیت حرفه ای خود را در آینده به درســتی تصویر و ترســیم 
کنند.در ضمن حضور هنرمندان جوان از اســتان ها و شهرســتان های 
مختلــف در نقطــه ای 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 شــاخه ای  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 

ظرفیت ها و خالقیت های هنرمندانه شان بپردازند.
نتیجه برگزاری چنین جشــنواره هایی در استان ها و شهرستان ها 
آن اســت که مخاطبان و دیگر هموطنان مان نیز با شــکل، شیوه، 
فضا و جهان هنرهای تجسمی آشنا می شود. این مساله می تواند 
عالوه بر گســترش نگاه عمــوم مخاطبــان به فعالیت هــای هنری، 
زمینــه و بســتری را برای آشــنایی هرچــه بیشــتر آنها با شــاخه های 

مختلف هنرهای تجسمی فراهم کند.
مهم تریــن خروجی های ایــن جشــنواره آشــنایی هنرجویــان و 
دانشجویان جوان شرکت کننده در این رویداد در شناخت صحیح 
مســیر آینده حرفه ای شان و شــکل گیری جهان بینی، طرز نگرش 
ثار هنری اســت.این جشــنواره نه  و رویکرد هــای مختلف در ارائه آ
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 
معتقدم این رویداد به شکل گیری نگاه حرفه ای آنها در بازه زمانی 

کوتاه تری منتج می شود.
هنرجویــان جوان ایــن 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 
شــکل گیری 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 مســاله ای بــه نام ایــده پــردازی منطبق بر 
نگرش و جهان بینی هنرجویان در آینده می تواند 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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، اصلی ترین  جشنواره هنرهای تجسمی جوانان برخالف رویکرد اغلب جشنواره های حوزه تجسمی کشور
محور خود را بر پشتوانه سازی هنرمندان آینده کشور استوار کرده است. در دیگر جشنواره ها ممکن است 
که تحقق این رویکرد بیشتر جنبه شعاری داشته باشد؛ اما هنگامی که نگاه مان را بر شکل عملیاتی استوار 
می کنیم، متوجه می شویم که در حوزه ی آینده سازی نسل هنرمندن کشور، جشنواره ی هنرهای تجسمی 

جوانان نسبت به دیگر رخدادهای این عرصه هنری دستی باالتر دارد.
در کنار این سیاست کالن، نکته بارز جشنواره هنرهای تجسمی جوانان آن است که مفهومی به نام رقابت 
در الیه های این جشنواره نهفته است. یعنی هنرمندان و هنرجویان حاضر در این رخداد بیشتر برای کسب 
تجربه و هم دوشی با اســتادان کارگاه ها و داوران بخش های مختلف این رخداد در چنین رویدادی حضور 
پیدا می کنند تــا آنکه بخواهند در قالب یک جشــنواره ی هنــری در زمینه رقابت؛ گوی ســبقت را از یکدیگر 

بربایند.
شــاهد این مدعا آنکه این رخداد در هر 9 شــاخه تنها یک برگزیــده دارد و جایزه آن نیز آنچنــان جایزه بزرگی 
از حیث مادی نیست که شاهد باشــیم هنرجویان حاضر در این 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 در این 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 در این رویداد بر 
اساس فایل ها و آثار ارسالی به این جشنواره و در ادامه، برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب سیاستگذاری 

دست باالی جشنواره هنرهای 
ی  تجسمی جوانان در نسل ساز

هنرمندان آینده

و رویکرد جدید برنامه ریزی متولیان این جشنواره 
امری قابل تقدیر به شــمار مــی رود. اگر بنا باشــد 
تــا نــگاه آســیب شناســانه ای بــه بخــش کارگاهی 
جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان بیندازیــم؛ 
می توانیم مدت زمان کوتاه دو الی سه روزه برگزاری 
کارگاه هــا را بــه عنــوان آســیب مهــم آن بــه شــمار 
آوریم. چرا که ممکن اســت مفاهیم و مطالب مد 
نظر مــدرس کارگاه در طی این 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 رشــته ها در بــازه شــتابناک روزهای 
محدود جشنواره ممکن اســت که قربانی شوند 
و در ســایه قرار گیرند. به همین ســبب تالش می 
کنیم در حوزه ای مانند عکاســی، بــا توجه به زمان 

کیارنگ عالیی
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بســیار محدود و شــرایط نوری خاصی که در این منطقه جغرافیایی حاکم اســت هنرجویــان بتوانند خود را 
تطبیق دهنــد؛ چرا که هدف کالن آن اســت کــه هنر جویان جــوان در این 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 شــدن این 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 برنده ای است که 
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را در قیاس با دیگر جشنواره های عرصه تجسمی در جایگاه باالتری قرار 
می دهد. در حقیقت داوری این جشــنواره در فضایی خصوصی و در عین حال صمیمی و دموکرات شکل 
می گیرد و همین مســئله اســت که برگزاری کارگاه های 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 اصلی این کارگاه ها در تمامی جهان به همین گونه است از کشور آلمان 
گرفته تا جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در ایران. هدف نخســت به چالش کشیدن هنرجویان جوان 
، هنرجویان جوانی که نخستین گام  است اما مســئله مهم آن اســت که در قالب این رویکرد چالش انگیز
های فعالیت خود را بر می دارند دچار آسیب روحی نشوند و استادان در فضایی دموکرات و عادالنه آثارشان 
را قضــاوت کننــد. در قالب ایــن 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 در این عرصه گامی فراتر برداشته و آن اینکه در مرحله داوری نیز شاهد 
تعامل هنرجویان با استادان و داوران کارگاه هستیم. همین نگاه و همراهی ست که مفهومی به نام رقابت 

را در الیه های زیرین و مسئله ای به نام آموزش را در برگزاری این رخداد در الویت نخست قرار می دهد.
به عنوان استاد داور بخش عکاسی در مواجهه با هنرجویان این جشنواره در نگاهی کالن رویکرد گذشته 
؛ حال انگارانه و آینده نگرانه را مد نظر قرار داده ام. در رویکرد گذشته محور به مرور دانش و آموخته  محور
های هنرجویان توجه داریم؛ در مفهوم حــال انگارانه، تالش می کنیم در قالب بازه زمانی کوتاه دو الی ســه 
روزه و در محیطی مشخص مانند ایالم، 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 جهان بینی هنرجویان از یک سو و از سوی دیگر 
کادمیــک آنان برای هنرجویان از ســوی اســتادان بــرای ریل گذاری حرکت و مســیر  میزان دانــش علمی و آ

آینده این 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 به اینکه هر ســال شــاهد تابیده شــدن نور این جشــنواره بــه یکی از اســتان ها و 
شهرســتان های کشــورمان هســتیم مفیــد و موثر اســت. امــا با ایــن وجــود معتقدم برخــی از اســتان ها و 

شهرستان ها در حوزه ظرفیت های اجرایی و برگزاری این جشنواره از بن مایه ضعیفی برخوردار هستند.
به همین سبب است که برگزاری این جشنواره در برخی از سال ها در تعدادی از استان ها و شهرستان های 
 فقط در حد صورت برگزاری و نام آن اســتان باقی مانده و به قول معروف شکل ظاهری را حفظ 

ً
کشور صرفا

کرده اســت و در مقام نگاه کیفیت گرایانه نتوانســته نــه الگوهای متولیــان و برنامه ریزان ایــن رخداد و نه 
انگاره های استادان و داوران کارگاه را برآورده سازد.

باید بپذیریم از نظر سخت افزاری بسیاری از امکانات در استان ها و شهرستان های محروم وجود ندارد و در 
عرصه هنرهای تجسمی، امکانات سخت افزاری و زیرساخت های 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.

بر این اساس معتقدم که اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش از انتخاب میزبان، 
نخست باید راستی آزمایی در زمینه ظرفیت ها، زیرســاخت ها و بن مایه های استان ها و شهرستان هایی 
که به عنوان میزبان این رویداد را مدنظر قرار دهد تا به تا با انتخابی صحیح بتوان شاهد برآورده شدن نگاه 

کیفی و اجرایی شدن سیاست های کالن این جشنواره در ساحت عملی آن باشیم.

یم از نظر  باید بپذیر
ی از  ی بسیار سخت افزار

امکانات در استان ها و 
وم  شهرستان های محر

وجود ندارد و در عرصه 
هنرهای تجسمی، 

ی و  امکانات سخت افزار
یرساخت های ابتدایی  ز

ین اصول برای  از مهمتر
برداشتن نخستین 

یژه در حوزه  گام ها به و
آموزش جوانان در رشته 

های مختلف هنرهای 
ود تجسمی به شمار می ر
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سال هاســت که تابســتان، میعاد و میقات جوانان هنرمندی اســت که دل در گرو نقاشــی و طراحی، 
، نگارگــری و خوشنویســی دارنــد و  عکاســی، مجســمه ســازی، تصویــر ســازی، گرافیــک، کاریکاتــور

می خواهند میراث هنرهای تجسمی را به دوش بگیرند و نام و اثرشان را ثبت کنند.
جشنواره های هنری، وقتی که دهه دوم عمرشان را تمام می کنند و قدم در سومین دهه ی زندگی خود 
می گذارند دیگر بالغ شده اند و بالیده اند و می توانند ســری باال کنند و سینه ستبر کنند که ما بیست 
و چند ساله شــدیم.  رعنا و رشــید ... جشــنواره ی تجســمی جوانان نیز در این رده و جایگاه ایستاده و 
خ دیگران می کشــد. از همان روزهایی که در اداره ی کل هنرهای تجســمی حرف و  قد رشــیدش را به ر
حدیث این جشنواره گل انداخت و دستانی آستین باال زدند و یا علی گفتند، تا امروز که بیست و شش 
دوره گذشــته، پرونده و کارنامه ی دلچســبی به جا مانده و از آنها که آمدند و جایــزه گرفتند و برگزیده 
، استاد  شدند، امروز بســیاری نام آور رشته ی خود هستند و ســری بین ســرها دارند و از قضای روزگار

همان جشنواره ای شده اند که خود روزی هنرجویش بودند.
جشنواره های هنری با پسوند جوان، در هر رسته و رشته ای که باشد بوی فردا می دهد. بوی بالندگی... 
هنرهای تجسمی از آنجا که خود خانواده ای بزرگ است از هر ســنخ و رشته، جشنواره ی جشنواره ها 
هم می تواند باشد. این همه رشته ی هنری که هر یک تاریخ مفصلی دارند و می توانند جشنواره های 
ویژه خود را برگزار کنند و حاال همه کنار هم جمع آمده اند تا در لباس و کسوت دیگری هم را بسنجند 

و دوستی ها را کنار هم بیازمایند.
روزی که انقالب اسالمی ایران ۱۰ ساله شده بود و جنگ تحمیلی هفت ساله و به نفس های آخر افتاده 

جشنواره ه ای
 به رنگ فردا،  به قلم هنر

بود و تقویم سال ۶۷ را نشان می داد؛ نسلی که 
آرام آرام کودکــی ســپرده به جنگ و انقــالب را به 
خ  جوانــی پیونــد می دادنــد در قامــت هنرمند ر
نشــان می دادنــد. سیاســت گذاران 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 جشــنواره ای را بنــا نهاد 
کــه امروز در تابســتان 9۸ بیســت و ششــمین 
دوره ی آن را مــی گذرانیــم؛ جشــنواره هنرهــای 

تجسمی جوانان ایران...
میــدان، عرصــه ی جوالنــگاه جوانانــی بــود کــه 
نخستین نفس های خود را در انقالب اسالمی 
 کشــیدند؛ پــس چــه بهتــر کــه نخســتین گام از 

گذری بر بیست و شش سال جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
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جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان کشــور در مشــهد مقدس و همراه بــا فضــای عرفانی این 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 جشــنواره ی تجســمی جوانان آرام آرام، محور و نگاهی 
مشخص پیدا کرد. دفتر مطالعات با علم به اینکه اعتقاد به رشد جامعه هدف باید از پایین ترین سطح 
ح وظایف دفتر با نگاه کالن نسبت به تربیت نسل جدید  شکل بگیرد و پایین ترین سطح در حوزه شر
هنرمندان و جوانان ۱۸ تا ۲۴ ســاله 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 ۱۸ تا ۲۴ ساله را با متر و 

معیار استادان هنرهای تجسمی می سنجد و داوری می کند.
دوره اول تــا پنجم جشــنواره )۱۳۶۷ تــا ۱۳۷۱( با مدیریــت محمدرضا الهوتــی به عنوان مدیــرکل دفتر 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، و دبیری حســین زمردی برگزار شــد. از سال ۷۲ تا 
ســال ۷۶ در دوره  مدیریــت ســیدمحمد صحفــی در دفتر هنرهــای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، زنده یاد جمال خرمی نــژاد دبیری پنج دوره جشــنواره هنرهای تجســمی را از دوره ششــم تا 

دهم بر عهده داشت.
، ســید محمد فدوی دبیر جشــنواره شــد. هرچند عمر دبیری او  در زمان مدیریت علیرضا ســمیع آذر
کوتاه بود چرا که جشنواره بعد از گذشت ۱۱ ســال نیاز به تنفس داشت. پس از سال ۱۳۷9 تا ۱۳۸۴ به 
مدت پنج سال مسئوالن و متولیان امر فرهنگ ایستادند و عقبه دهه نخست جشنواره را برای سیر 
تطور و تحول آن؛ آسیب شناسی کردند تا اینکه در سال ۱۳۸۵ در زمان مدیریت حبیب صادقی در دفتر 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دوره های 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 دوره های 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 فالح فر رنگ و بوی بین المللی گرفت. 
جوان؛ جوان ایرانی بود و پیشانی نوشت جشنواره، تربیت نسل آینده ی هنرمندان ایران زمین. پس 

از دوره هجدهم تا بیستم بار دیگر این 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 امروز ایالم میزبان 

جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان بودند و هستند.
در ابتدای همین روایت آشنا اشاره شــد که جوانان دیروز و سال های نخســتین برگزاری این رویداد؛ 
امروز استادان جشنواره ای شدند که خود روزی هنرجوی آن بودند. کافی ست نگاهی به اسامی داوران 
بیست و پنج دوره قبلی بیندازیم؛ اسامی، آشــنا؛ نام ها، بزرگ؛ کارها، ارزشمند و جریان ساز و یادهای 

برخی که دیگر در این جهان زیست نمی کنند ماندگار و مانا...
مرحوم سید جمال الدین خرمی نژاد، زنده نام جواد حمیدی، نصراهلل افجه ای، ناصر پلنگی، غالمعلی 
خ اکبری دیلمقانی، احمد وکیلی، اردشیر رســتمی، عبداهلل محرمی، بهمن  طاهری، قباد شیوا، شــاهر
عبدی، جواد علیزاده، فرشــید مثقالی، علیرضا کریمی صارمی، بهمن شــریفی، جلیل جــوکار و فراوان 
فراوان نام ها را می توان در قامت اســتادان کارگاه و داوران این 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 

 فرصت، مجال و مقالی فراخ تر را می طلبید.
ً
نام تمامی آنها به خط شود قطعا

به هر روی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان اکنون نام و جایگاه ارزنده خود را یافته و با تالش همین 
هنرجویانی که امروز در ایالم اند و فردا هنرمندان بنام کشورمان خواهند بود و با عنایت مدیران وقت 
به اهمیت این جشــنواره، می توان انتظار داشــت که جشــنواره جوانان اســتمرار هنــر و آموزش آن را 

در ایران زمین نوید می دهد. 

وز نیز بعد از گذشت  امر
ن تجربه،  بع قر بیش از ر

جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان هنوز 

هم جوانان 18 تا 24 ساله 
را با متر و معیار استادان 

هنرهای تجسمی می
ی می کند. سنجد و داور
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، رهبران  جوانان موتور محرک و مغز متفکر جامعه به شــمار می روند و بدون هیچ تردیــدی جوانان امروز
و مدیران آینده به شــمار مــی رود. بر همین اســاس معتقــدم  هزینه برای نســل جوان برای آینده ســازی 
؛ سرمایه گذاری به شمار می رود نه هزینه کرد! کشورمان با استناد به دانش، انرژی و پویایی جوانان امروز

در طــی ۲۶ ســال برگــزاری جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و مرکــز 
تجسمی این وزارتخانه به شکلی هدفمند در برگزاری این رخداد حرکت کردند. استقبال رو به افزایش در 
هر دوره از این جشنواره از سوی جوانان و حضور شورانگیز آنها نشان می دهد که راه این جشنواره از گام 

نخست تا به امروز به درستی طی شده است.
همچنین این 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 می توانند پرچم دار هنر متعالی ایران 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 بزنگاه هایی آن جوانان می توانند فرهنگ ها، آداب، رســوم و ســنن اقلیم 
خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در سایه ی تعامل آنها با استادانی که کوله باری از تعهد و تجربه را با 
خود حمل می کنند، از بحر بی کران دانش، ولو به قدر قطره ای 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 آینده ســازان کشــورمان را بــه ویــژه در عرصه ی 
هنرهای تجسمی تصویر می کند.

دیگر سرمایه بزرگ جشــنواره هنرهای تجسمی، 
همراهــی و گفت وگــوی جوانــان بــا اســتادان 
کارگاه هــا و داورانــی اســت کــه در نهایــت حاصل 
فعالیت هنرمندانه آنها را به قضاوت می نشینند 
غ از چتر  و شکی در این مسئله وجود ندارد که فار
واحدی به نام جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
چنین آوردگاهی برای همراهی و مواجهه جوانان 
هنرمند کشورمان با نام آوران عرصه های مختلف 

هنرهای تجسمی محقق نمی شود.
غ از  هــر کــدام از ایــن اســتادان در شــرایطی فــار
جشــنواره هنرهــای تجســمی ممکــن اســت کــه 
دست نیافتنی باشند؛ این جشــنواره، موقعیت 
مناســبی اســت تا جوانان حاضر در ایــن رخداد از 
چنیــن بزنگاهــی بیشــترین آورده را بــرای خود در 

حضــور بانوان  در  عرصه  خوشنویسی
 بسیار امیدبخش است

علی اشرف صندوق آبادی  |   قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران و  عضو شورای سیاست گذاری بیست و ششمین 
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
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ادامه مسیر فعالیت هنرمندانه شان کسب کنند.
تعامل و همراهی در رشــد مســیر هنــری جوانان، بــه مثابه رویکرد و حرکتی جهشــی به شــمار مــی رود. در 
آن روی ســکه؛ امید، انگیزه، خواســت، میل و اراده ی جوانان کشــور را برای قدم گذاشــتن در مسیری که 
در آینده ای نه چنــدان دور می توانند خود را در قامت اســتادان و داوران جشــنواره های مختلف هنرهای 

تجسمی از جمله جشنواره هنرهای تجسمی جوانان تجسم کنند، افزایش می دهد.
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به شکل چرخشی، بازگوکننده این سیاست مهم و هدف کالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بازوی اجرایی آن در شاخه تجسمی، یعنی اداره کل هنرهای تجسمی این 
وزارتخانه در زمینه تمرکززدایی و کمک به بالندگی استان ها و شهرستان ها 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 خوشنویسان ایران نیز بر مجموعه ای از فعالیت های هنرمندان 
سراسر کشور استوار است تا بتوانند از تمامی ظرفیت های استان ها و هنرمندان شناخته شده ایران 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 پایتخت ایران دور کنند و در راستای افزایش زیرساخت ها و توسعه 

، از بستر پویای هنرهای تجسمی بهره ببرند. فضای هنری در سراسر کشور
از سوی دیگر داوران و همچنین هنرجویان جوان حاضر در این جشنواره نباید مدام بر این مسئله تاکید 
کنند که استان ها و شهرستان های میزبان برگزاری جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان باید استان های 

برخوردار از تمامی امکانات و هم راستا با توانمندی ها و ظرفیت های محیطی مانند تهران باشند.
شاید برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به ویژه در بخش کارگاهی با توجه به مدت زمان محدود 
دوـ  سه روزه آن در نگاه نخست؛ زمانی کوتاه به شمار رود. اما نباید ذهن جستجوگر و پرسش های متعدد 
جوانان و هنرجویان هنرهای تجسمی را نیز به ســادگی فراموش کرد و از کنار آنها گذشت. این جوانان در 
همین بازه ی زمانی کوتاه مدت در تعامل با استادان و داوران کارگاه های 9 گانه ی هنرهای تجسمی حاضر 
در این رخــداد، عالوه بــر افزایش و ارتقاء ســطح علمی و دانش خــود در حوزه فعالیت هنرهای تجســمی، 
می توانند با پاسخ دهی به پرسش های ذهنی شان، برای تبیین مسیر حرکت هنرمندانه خود گامی مهم 

بردارند.
پیــش می آید کــه هنر جویــان و جوانان هنرمنــد حاضــر در چنیــن رخدادهایــی در زندگی عادی خــود برای 
پاســخگویی به یکی از پرســش های ذهنی شــان حتی بیش از یک ســال نیز تــالش کننــد و در نهایت نیز 
به پاســخ ســوال ذهنی خود دســت پیدا نکند. اما حضور در چنین رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای 
تجســمی جوانان می تواند عالوه بر پاســخگویی به ســواالت مکررشــان؛ مســیر حرکت، رشــد و توســعه 

فعالیت آنها را سال ها به جلو بیاندازد.
در حوزه هنر خوشنویسی کشور باید به این نکته اشاره کرد که شاید در سال های نخستین انقالب اقبال 
، آموزش و حرکت در مسیر توسعه هنر خوشنویسی رشد بسیار چشمگیری  و استقبال مردم برای حضور
داشت در ادامه مسیر با کند شدن این رشد در مواردی شاهد ســیر نزولی بودیم. اما طی چند سال اخیر 
به ویژه با حضور جوانان عالقمند در این عرصه، بار دیگر شــاهد استقبال گســترده ی جوانان کشورمان 

در سراسر کشور و هنرمندان جوان ایران 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 در این هنر و تبدیل شدن به استادان ممتاز و فوق ممتاز در عرصه هنر خوشنویسی 
میان بانوان ایرانی رشد چشمگیری داشته است. به حدی که امروز شاهد افزایش حضور بانوان هنرمند 

در رتبه های عالی هنر خوشنویسی در کشور هستیم.
این می تواند نوید دهنــده روزهای درخشــانی در عرصه هنر خوشنویســی به عنوان یکــی از هنرهای ملی 
 همراهی هنرمندان جوان با این هنر و به اشتراک گذاشتن نگرش و دانش 

ً
کشورمان به شمار رود و قطعا

علمی خود در رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای تجســمی جوانان در همراهی با استادان از یک سو و 
از سوی دیگر در سایه تالش و ممارست شان در رشد، فراگیری و توســعه هنر خوشنویسی ایران نقشی 

غیرقابل انکار دارد.

نکته مهم طی چند سال 
اخیر آن بوده است که 
میزان استقبال از هنر 

خوشنویسی چه در 
زمینه آموزش و چه در 

مسیر تعالی در این هنر و 
تبدیل شدن به استادان 

ممتاز و فوق ممتاز در 
عرصه هنر خوشنویسی 
میان بانوان ایرانی رشد 

ی داشته است چشمگیر
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چهارشــنبه ســی ام مرداد ماه، دانشــگاه ایالم در عصــر تابســتانی خنک، میزبــان هنرمندانی از سراســر 
، دیگران را به خود خواند، دخترک گلفروشی که گویی  ، نمایشــوار کشور بود. هنرمندی از جنســی دیگر
از هر جای ایران سربرآورده بود. داستان از عشــقی می گفت به ایران 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 
دانشگاه ایالم دفن شــده اند برگزار شد.  در آغاز مراســم، بازیگر تیاتر ایالم 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 از این اجرا و گلباران مزار شــهدای گمنام عمران خودآموز مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان ایالم به مهمانان هنرمند خوش آمد گفت و بر این نکته صحه گذاشت که ایالم 
هر چند در سختی امکانات این جشنواره را برگزار کرده اســت اما مقدم همه مهمانان هنرمند را گرامی 
مــی دارد و امیدواریم که در ایــن چند روز در ایالم و جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان خاطــره خوبی را 
خود به شــهرهایتان ببرید.  خودآموز گفت: امروز ایالم به عنوان مهد تمــدن دیرپای ایالم کهن میزبان 
جوانان هنرمند ایران در زمینه هنرهای تجســمی است.  ســپس رضوان صادق زاده دبیر جشنواره نیز 
با خوش آمد گویــی به هنرمندان گفت: اجرای ایــن 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 را این 

چنین روایت کرد: 
مردی به گل فروشی می رود 

و گل می خرد 
دختر گل فروش گل را می پیچد 

مرد دست در جیب می کند 
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 

سکه ای به زمین می غلتد 
و بعد گل به زمین می افتد 

هم زمان با مرد 
هم زمان با پول 

دختر گل فروش برجا می ماند 
با سکه ای که بر زمین می غلتد 

وز   از ایالم کهن  تا ایالم امر
میزبان هنرهای تجسمی 

گزارش آیین گشایش بیست و ششمین جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان ایران
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یادی می شود کرد  کارهای ز
با مردی که جان می دهد 

با گلی که تباه می شود 
با سکه ای که بر زمین می غلتد 

و  باز نمی ایستد از غلتیدن

با گلی که تباه می شود 
با مردی که جان می دهد 

قطعا این 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 می شود کرد 
با مردی که جان می دهد 

با گلی که تباه می شود 
با سکه ای که بر زمین می غلتد 

و باز نمی ایستد از غلتیدن.

در ایــن مراســم، هنرجویــان حاضــر در بیســت و 
ششمین جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان و 

همچنین استادان کارگاه حضور داشتند.     
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طراحی ها و کارهایت را دیــدم و با تمام وجود به خود بالیدم که در کشــورم چنیــن عزیزانی همچنان 
عاشق هستند و قلم می زنند و عاشقی می کنند. دلم می خواهد خاطره ای را برای ات بنویسم. سال 
۱۳۵۸ اســتاد عزیزم هانیبــال الخاص جملــه ای را به من گفت کــه من هــزاران بار آن را به شــاگردانم 

گوشزد کرده ام. اول سالم بعد دوام. 
عزیزتر از جانم!

پا به عرصه ی راهی گذاشــته ای که عشــق و بی قــراری، باالترین پــاداش تو خواهد بــود. لحظه لحظه 
خالقیت را تجربه می کنی و آن لحظــه را با هیچ پاداش مادی عوض نمیکنی. در عرش هســتی و اوج 
لذت. گاهی هم آن لحظه فراهم نمی شــود. باید بدانی که لحظه ی خالقیت، چیزی نیســت که دائم 
میّسر باشد. برای آنکه دوباره تجربه اش کنی دوباره و دوباره و دوباره بی قرار باید باشی و عاشق. به 

موالنا پناه ببری که می گوید: عشق از اّول سرکش و خونی بود / تا گریزد هر که بیرونی بود
من هنر را این گونه آموختم، تحمل نامالیمات، درسی است که هم پای هنر باید بیاموزی و بدانی که 

برای آن که عاشق باشی بهایی را پرداخت می کنی به عظمت عاشقی.
همکار جوان!

گاهی، شرط اول در این راه دشوار است و از تو  ، بزرگ ترین پیشنهاد من به شماست. آ کار و کار و کار
هنرمند ایرانی خواهد ساخت که جهان به تو رشک بورزد. 

. به امید آن روز

نامه به  
هنرمند جوان

اول سالم بعد دوام

احمد وکیلی |  طراح و نقاش
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فرزندم!
 اکنــون که این نامــه را می خوانــی من هشــتاد بهار را مشــق کرده ام. 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، 

شادمانی ها و اندوه ها، رسیدن ها و نرسیدن ها.
و اگر عشق نبود هیچ چیز نبود.

خ تو سعدی چه زرد کرد گویند روی سر
اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم

فرزند عزیزم! 
عشق، شالوده ی و شــیرازه ی زندگی همه ی مردمان، به ویژه مردم این دیار اســت. مردمی که بارها 
افتاده و برخاســته اند  و اندوه خود را با آوازهای غمناک سروده اند و عشــق خود را در قّوت و ضعف 

تعلیق و نستعلیق پالوده اند.
نور چشمم!

 می دانــم راهــی را کــه مــن پیمــوده ام  می پیمایــی و  آنجا کــه من ایســتاده ام تــو گام بر مــی داری.  این 
راه بــه بلنــدای تاریــخ پــر شــکوه ایران مان اســت، تــو نیــز در روزگارانــی بایــد بیامــوزی و بیاموزانــی 
 و روزی شــاگردت از تــو می خواهــد بــرای نوجوانــان هنرمنــد کشــورت نامــه بنویســی.  بنویــس، 

با عشق بنویس.

اکسیر عشق

محمد احصایی | خوشنویش و طراح گرافیک
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آن گاه یوسف را به چاه انداختند و کاروانی به تصادف 
از آن بیابان گذر کرد و به کنار حلقه ی چاه رسید.  او را 
به بازار آوردند و هر کس بهایی پیشــنهاد کرد. در آن 
میان، پیرزنــی فقیر ایســتاده بــود و با ســکه ای ناچیز 

خریدار وی  شد.
به او گفتنــد تو بــا کمترین مبلــغ آمده ای،  پاســخ داد 
من با همه ی آنچه که داشته ام آمده ام.  دیگران فقط  

بخشی از مال خود را می پردازند،  و من همه چیزم را.
یوسف نماد زیبایی است و زیبایی جوهر و سر منشأ 
. حال یوسف و هنر در چاه تاریک دنیا گرفتارند و  هنر
اگرچه بسیاری در زمره ی خریداران اند، خواهان واقعی 

او کسی است که همه چیزش را بپردازد.

یوسف و هنر

مهنوش مشیری   | تصویر ساز و نقاش
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ایــن کشــور را مــا باید بــا فرهنــگ خودمــان بســازیم. چــرا باید 
سلیقه غربی را وارد کنیم؟ 

نســل فعلی باید هنری داشته باشــد. اگر شــما وارد این حرفه 
می شوید باید به دنبال تأثیری عمیق باشید که در چشم مردم 
می گذارید و این کار با عشــق قابل انجام اســت. عشق داشته 

باشید.
اگــر بــه دنبــال کارگــری هنر هســتید نیــاز بــه تحصیــل و کنکور 
نیســت، وقتی می خواهید تحصیل کنید بیشــتر به فکر اقناع 
چشــم مردم باشــید تا پــر کــردن جیب تان. ســلیقه ی مــردم را 
 ما که در ایــن مملکت یک 

ً
هنرمندان ما می ســازند مخصوصا

پیشینه بزرگ داریم. نسل فعلی باید فرهنگ ما را نجات دهد.

عزیزان من!
 بــرای هنرمند شــدن عجله نکنیــد، هنرمند شــدن زمان 

ً
لطفــا

الزم دارد. هنــر راهــی ســخت و طوالنی اســت که بایــد همه-ی 
عمر بپیمایید.

بر اســاس تجربه ی کاری بــا هنرمنــدان جوانی برخــورد کرده ام 
، گرافیســت،  که می خواســتند هم زمان نّقاش، مجسمه ســاز
، فیلم ســاز و... باشــند. مــن بــه شــما می گویــم کــه  تصویرگــر
 انرژی شما 

ّ
نمی شود. همیشــه روی یک هدف تمرکز کنید واال

تقســیم می شــود و به جایی نمی رســد. 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 می رسد. جهان 
گاهــی و اطالعــات عمومــی از  و معضــالت آن را مطالعــه کنیــد آ
واجبات اســت. همیشــه کارهای تــان را در معــرض قضاوت و 
داوری قــرار دهید. از نظر یک هنرمند جــوان، تمام کارهای اش 
خــوب و عالــی اســت در حالــی که ایــن طــور نیســت.  از انتقــاد 

ناراحت نشوید کار کنید، کار کنید و کار کنید.۱

نسل فعلی  باید 
فرهنگ ما را نجات دهد

کار کنید،   کار کنید 
و  کار کنید

قباد شیوا  | طراح گرافیک ایرانی 

کامبیز درم بخش  |  کارتونیست 
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وند  گزارشــــی از ر
 کار  ستاد    اجرایی   بیست و 
ششمین جشنواره  هنرهای 
تجســــمی جوانان

خرداد ماه که می شــود بچه های دبیرخانه آرام آرام ورد زبان شان می شود؛ جشــنواره ی جوانان... همه 
دوستان باز هم در فکر و برنامه ریزی که خب؛ امسال چه کنیم؟ 

هنوز خرداد به نیمه نرسیده است که نخستین جلسه ی شورای سیاســت گذاری برگزار می شود. 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 شهر ایالم شنیده می شد. تا اینکه 

نیمــه ی اردیهشــت عبدالرحیــم ســیاهکارزاده 
شــورای  اعضــای  از  اردشــیرمیرمنگره  و 
سیاستگذاری جشنواره ســفری رفتند به ایالم. 
تــا ببینــد آیا ایــالم ظرفیت برگــزاری جشــنواره ی 
جوانــان را دارد یا نــه؟ در دیــدار چنــد روزه و گپ 
و گفــت بــا مدیــران اســتانی، و قــول همــکاری 
نهادهای استان ایالم قرار بر آن شد تا ایالم 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 صدور ایــن احکام، 
کار دبیرخانــه نیــز آغــاز شــد. جلســه شــورای 
سیاســتگذاری بــه تدویــن و تنظیــم فراخوانــی 
انجامید که بر اســاس آن هنرجویان از سراســر 
ثــار خــود را بــه دبیرخانــه ارســال کردند  کشــور آ
و پــس از طــی مراحــل داوری بــه بخــش پایانــی 

جشنواره یعنی حضور در ایالم رسیدند. 
در همــان خــرداد مــاه رضــوان صــادق زاده دبیر 
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کادمیک برای  ۵ دوره پیشــین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان به واســطه تجربه اجرایی و تــوان آ
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 اســالمی نیز طی همین فراخوان 
ثار خــود را برای بررســی اولیه به دبیرخانه ارســال کننــد.  دبیر  از هنرجویان اســتان ها دعوت کردنــد تا آ
ثار را  جشنواره تیم داوری و استادان کارگاه خود را معرفی کرد. یک استاد کارگاه که در مرحله نخست آ
داوری و انتخاب می کرد و دو نفر دیگر که در روزهای جشــنواره به این استادان کارگاه می پیوندند تا در 
داوری نهایی برگزیدگان هر رشــته را معرفی کنند. جمعا ۲۷ نفر در روز پایانی جشــنواره آثار بیش از ۱۲۰ 

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 انتشار این 

گفت و گوها در رسانه ها و خبرگزاری ها عموم عالقه مندان را با این دوره از جشنواره آشنا کرد. 
۳ روز داوری فشرده در 9 رشته هنرهای تجسمی حاصل کار دبیر جشنواره و 9 استاد کارگاه بود.  در این 
مرحله برای هر رشته هنری بین ۱۰ تا ۱۵ نفر برای کارگاه های عملی ایالم انتخاب شدند تا روز ۳۰ مرداد ماه 
به شهر ایالم بیایند و از روز ۳۱ مرداد در کارگاه های تخصصی هر رشته برای تولید و خلق اثر هنری شرکت 
کنند.  آنچه در این جشــنواره بســیار اهمیت داشــت و دارد همکاری و همراهی نهادهای استان ایالم 
است. حضور همه جانبه استانداری ایالم برای اجرا و برگزاری مطلوب جشنواره بیست و ششم شایان 
سپاس است.  امروز که بیست وششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به پایان رسیده است، 
، اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل  زحمات بر و بچه های موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم و استانداری و شهرداری ایالم ستودنی است. 

وز که بیست وششمین  امر
جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان به پایان 
رسیده است، زحمات 
بر و بچه های موسسه 
توسعه هنرهای تجسمی 
، اداره کل هنرهای  معاصر
تجسمی، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ایالم 
ی و  و استاندار
ی ایالم ستودنی  شهردار
است
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 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
کار برای فرد است 

ســید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی روز پنج شــنبه ۱۷  مرداد 
از دبیرخانه بیســت و ششمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان و جلســه داوری گرافیک این 

جشنواره دیدار کرد.
مجتبی حســینی در این نشست گفت: جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان، جشــنواره فرداست. 
با این جشــنواره می-توانیم آینده ی هنرهای تجســمی را تعریف کنیم و تجســم بخشــیم. ما وقتی 
درباره دوره های تاریخی صحبت می کنیم از کشاورزی آن ادوار نمی گوییم از هنر و معماری آن سخن 
خواهیم گفت. حسینی افزود: هنر، کار کردن برای فرداست که امروزیان نیز از آن بهره می برند. وقتی 
در حوزه ی مدیریت هنری فعالیت می کنید باید به این فکر کنید که عمل کرد شما نه فقط امروز که 
در معرض داوری تاریخ هم قرار می گیرد و آیندگان از آنچه امروز عمل می کنید می توانند بهره ببرند 

گزارشی از دیدار سید مجتبی حسینی  |  معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره ههنرهای تجسمی جوانان

یا محروم شوند.
معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی افــزود: حــال در میان ایــن کار کــردن 
، چنــد جشــنواره و فعالیــت عمــده  بــرای هنــر
داریم که مختص فردای نزدیک و دور ماســت 
که جشــنواره هنرهای تجســمی جوانــان یکی 
از آنهاســت که کارکــرد آن ویژه ی آینده اســت. 
بسیاری از کســانی که امروز از نام های مشهور 
هنرهــای تجســمی اند و در دهــه ی چهــارم و 



39

بیسـت
و ششـــمین

جشنواره
هنرهای

تجسمی
جوانان

ایـــران

26 th
Festival
of Youth

Visual 
Arts of

Iran

پنجم زندگی اند محصول جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان هســتند و به دوســتی های یکدیگر 
مباهات می کنند.

وی افزود: اما یادمان باشد که ما هنوز توفیق  این را پیدا نکرده ایم که از این ظرفیت استعدادیابی، 
برای توسعه ی تعلیم استفاده کنیم. یعنی استعدادیابی می کنیم اما هنوز امکانات کافی برای اینکه 
کنترل و خدمات رسانی مناسب اراده دهیم نداشته ایم تا این برگزیدگان راحت تر به امکانات آموزش 
تخصصی دسترســی داشــته باشــند و فرصت های ارائه اثــر و پخته شــدن را نتوانســته ایم برای این 

نخبگان و برگزیدگان فراهم کنیم.
حســینی در ادامه گفت: فاصله بین دو جشنواره نباید سکوت باشــد و بین دو دوره ی جشنواره را 

باید با ترنم هنر پر کنیم و امکانات الزم را برای آموزش و پیگیری ایجاد کنیم.
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) دکتر حمید سوری در نخستین روز برگزاری کارگاه های بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، برای 
شرکت کنندگان در این رویداد در موضوع "نقِش عنوان در آثار تجسمی- ضرورت ها و کارکردها" سخنرانی کرد. آنچه 

در پی می آید بخشی از سخنان حمید سوری است.(
برگزار شــدن بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان در ایالم برایم اهمیت داشــت. متاسفانه 
شهرهای مرزی با اینکه باید ویترین کشور ما باشند از امکانات شهرهای مرکزی محروم هستند. از سوی دیگر ایالم 
به دلیل مقاومت جانانه ای که در سال های جنگ داشت برای من جایگاه ویژه ای دارد. همچنین جشنواره هنرهای 
تجســمی جوان برای من بســیار مهم اســت و به نوبه ی خود اینجا آمدم که بگویم امید ما به شما جوان هاست و 
امیدواریم شما بتوانید حاِل آینده را خوب کنید. شما از هنر معاصری که در ایران است و بخش اعظم آن هنر نیست 
درس بگیرید، از نکات منفی که در هنر معاصر جهان و ایران وجود دارد درس بگیرید و آلوده ی آن نشوید. تا قبل از 
 
ً
قرن ۱۸ میالدی بیشتر آثار هنری عنوان نداشتند و علت این بود که نیازی به این کار دیده نمی شد. آثار هنری عموما
در آن دوران با سفارش خلق می شد و در این شرایط هم سفارش دهنده و هم هنرمند موضوع کار را می دانستند. 

مخاطب این آثار نیز بسیار محدود بود و به همین دلیل نیازی به نام گذاری آثار نبود.
از سوی دیگر، مضامین مشترکی میان آثار آن دوره وجود داشت که همه مخاطبان می توانستند متوجه شوند اثر 
متعلق به کدام دسته از مضامین است. همچنین فرهنگ مخاطبان مشترک بود و طیف محدودی از افراد بیننده 

ی عنوان در اثر هنر
دكتر حمید ِسِوری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر 

آثار هنری در یک نقطه خاص بودند. آثار هنری جابجا 
نمی شدند و روی یک دیوار در یک محل مشخص قرار 

داشتند که مخاطبان محدودی داشت.
از سال ۱۷۳۷ نمایشــگاه های سالیانه "ســالن" برای 
اولین بار شروع شــد و به نقطه ی عطفی در تاریخ هنر 
تبدیــل شــد. اینکه تعــداد زیــادی آثــار هنــری در یــک 
محل جمع شــوند و همه مردم بتوانند آنها را ببینند 
پیش از آن سابقه نداشت. آثار به نمایش درآمده در 
 کار سفارشــی نیســتند بلکه هنرمند کار 

ً
ســالن الزاما

خودش را می کند و مردم به تماشای این کار می آیند. 
پس هنرمنــد بــه موضوعات شــخصی می پــردازد که 
برای عموم شناخته شده نیست. همین اصل مهم 
برگــزاری نمایشــگاه ها باعــث شــروع نقــد هنــری نیــز 
می شود چون مردم این آثار را متوجه نمی شوند و نیاز 
به متنی هست که برای آنها توضیح دهد. در آن زمان 
آثار هنری بیش از گذشته جابه جا می شوند و این امر 
آن قدر اهمیت دارد که گامبریج می گوید: "نام گذاری، 
ثــار اســت". زیــرا مخاطبــان در  محصــول جابجایــی آ
محل و جغرافیای جدید از موضوع آثار اطالع ندارند و 

نام گذاری به آنها در درک موضوع کمک می کند.
از قرن ۱۸ میالدی موزه های هنری رشد پیدا می کنند. 
از همــان زمان تاریــخ هنر به عنــوان یک رشــته، مورد 
توجه قرار می گیرد و از این جهت افراد بیشــتری برای 
تفسیر آثار هنری شروع به کار می کنند. به همین دلیل 
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بســیاری از آثار هنری موجود از آن دوره را خود هنرمند نام گذاری نکرده بلکه منتقدان، موزه داران و... هســتند که 
برای تابلوهای هنرمندان قبلی عناوینی انتخاب می کنند. تابلوهای مشهوری مانند "ندیمه ها" اثر والسکز و "گارد 

شبانه" اثر رامبراند از جمله این آثار هستند.
آنچه امروز از آثار هنری دوره ی رنسانس تا قرن بیستم داریم اغلب دارای عناوینی هستند که توسط هنرمند انتخاب 
نشده و به همین دلیل، مشکالتی در این زمینه به وجود آمده است. در حالی که اگر خود هنرمند نام را انتخاب کرده 
بود عنوان قابل پذیرش بود. عنوان، باعث ایجاد تفسیر از اثر می شود 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 موزه داران و... برای آثار هنری انتخاب شده است مضامینی منفی و نژادپرستانه 
دارد که امروزه دیگر پذیرفته نیست. به همین دلیل بعضی از موزه ها این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند 

تا عناوینی را که نگاه منفی دارند تصحیح کنند.
در قرن ۱9 با رشد سواد عمومی، رشد موزه ها و گالری ها، ابداع عکاســی و چاپ لیتوگرافی و... اوضاع تغییر می کند. 
در این زمان تصاویر خوب، ارزان می شوند و به میان مردم می روند. هنرمندان می دانند اگر خودشان نام بر روی اثر 

خود بگذارند کمک بیشتری به تفسیر کار می کنند.
در قرن بیســتم آثار هنرمندان از موضوع به مفهوم کالســیک آن فاصله می گیرد. هنر تجســمی از ادبیات، متن و 
روایت فاصله می گیرد و به سمت موسیقی می رود. ابتدا عناوین موسیقایی برای آثار هنری رواج پیدا می کند و پس 
از آن بدون عنوان یا با شماره ارائه می شوند. نام " بدون عنوان" محصول دوران مدرن یا فرمالیستی است. زمانی که 
هنرمند انتخاب می کند به سمت مفهوم و متن کشیده نشود. هدف این است که کلمه، مخاطب را گمراه نکند 
بلکه فقط فرم و رنگ را ببیند. در گذشته بر روی آثار هنری عنوان نمی گذاشتند اما بعد "بدون عنوان" خود به یک 

عنوان عمومی در دوران مدرن تبدیل می شود.
در دوره ی معاصر از دهه ی شصت میالدی، این نگرش فرمالیستی کنار گذاشته می شود و نقد و تالشی در جهت 
بازسازی فرمالیسم رواج پیدا می کند. ایده، دوباره ارزش پیدا می کند. یکی از وجوه نگاه فرمالیستی این بود که اثر 
هنری مستقل از زمینه و اتفاقات زمان است اما هنر معاصر به خودبســندگی اثر هنری باور ندارد و می گوید اثر به 

زمینه هایی که از آن می آید وابسته است.
امروزه عنوان از ضروریات اثر هنری شناخته می شــود، اثر هنری، مستقل و خودبسنده نیست. یک گرامر جهانی 
برای تصویر وجود ندارد که بگوییم وقتی اثر بصری دیده می شود همه می توانند آن را بفهمند. هنر معاصر یک هنر 
 حســی و شهودی نیست. قباًل اثر هنری یک تصویر تمام شــده بود اما در هنر معاصر 

ً
خودآگاه است و دیگر صرفا

گاه با یک فرایند یــا پروژه مواجه هســتیم و در این حالت دیــدن یک لحظــه از آن فرآیند نمی تواند مــا را به کلیت اثر 
هنری آگاه کند. پس اینجا هم عنوان اثر خیلی مهم است چون بدون آن نمی دانیم قبل و بعد از آن لحظه ای که ما 

دیده ایم چه بوده است.
از سویی دیگر امروزه پژوهش در هنر اهمیت زیادی یافته است. چون پژوهش و کنش هنری در هم تنیده شده اند 
دکترا در رشته های هنری به وجود آمده است. امروزه پژوهش و خلق اثر هنری با هم ارتباط زیادی دارد پس چگونه 
می توان انتظار داشته باشیم اثر هنری را بدون عنوان بفهمیم. با این حال نام گذاری برای همه آثار ضروری نیست. 
اگر اثر هنری یک اثر بصری ناب است، خود اثر گویاست یا کاماًل شهودی و حسی اســت و می توان نامی برای آن در 

نظر نگرفت، اما چنین آثاری را معمواًل نمی توان معاصر نام گذاشت.
عده ای مخالــف نام گــذاری اثر هنری هســتند. یــک دلیل این افراد آن اســت کــه عقیده دارنــد عنوان بــه اثر جهت 
می دهد. این موضوع درست اســت اما اینکه بگوییم دســت مخاطب را می بندد درست نیســت. مخاطب امروز 
تحت ســیطره  ی هنرمند نیســت که عنوان او را کاماًل بپذیرد، بلکه برداشــت خود را از اثر دارد. نکته دوم آن اســت 
که می گویند 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 ۳ قبل از میالد که این دو با 
هم تلفیق می شوند ارتباطات شکل بهتری پیدا می کند و انسان بهتر می تواند مکنونات ذهنی خود را انتقال دهد. 
در مجموع عنوان به اثر هویت می دهد و یک شیء دیده شدنی را به خوانده شدنی تبدیل می کند. عنوان موجب 
تأمل می شود و به تمایز اثر از میان آثار دیگر کمک می کند. عنوان چیزی بیشتر از یک برچسب است و به گفته جان 

بالدساری : "عنوان نگذاشتن اثر توسط هنرمند از زیر کار در رفتن و بی مسئولیتی است."

ثار  ن بیستم آ در قر
ع  هنرمندان از موضو

به مفهوم کالسیک آن 
فاصله می گیرد. هنر 

تجسمی از ادبیات، متن و 
وایت فاصله می گیرد و به  ر

ود.  سمت موسیقی می ر
ین موسیقایی  ابتدا عناو

واج پیدا  ی ر ثار هنر برای آ
می کند و پس از آن بدون 

عنوان یا با شماره ارائه 
می شوند. نام " بدون 

عنوان" محصول دوران 
ن یا فرمالیستی  مدر

است. زمانی که هنرمند 
انتخاب می کند به سمت 

مفهوم و متن کشیده 
نشود. هدف این است که 

کلمه، مخاطب را گمراه 
نکند بلکه فقط فرم و 

رنگ را ببیند. در گذشته 
ی عنوان  ثار هنر وی آ بر ر

نمی گذاشتند اما بعد 
"بدون عنوان" خود 

به یک عنوان عمومی 
ن تبدیل  در دوران مدر

می شود
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هم زمان با برگزاری بیست و ششمین جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان، بنا برآن قرار گرفت تا 
در کنار توجه به جوانان، بخشی از فعالیت این رویداد را بر نگاهی به هنرمندان بومی استان ایالم 
 جوان هم نبودند، متمرکز کنیم. بر همین اســاس، مقّرر شــد تا طــی کارگاه و پروژه عملی 

ً
که الزاما

- اجرایی متفــاوت با هنرمنــدان اســتان ایالم و با توجه بــه اقلیــم، جغرافیا، محیــط و دغدغه های 
خالقانه ی این افراد در حوزه ی هنرهای مدرن؛ پروژه ی متفاوتی را تعریف کنیم.

هنر محیطی  با دغدغه های  
زیست محیطی 
احمد نادعلیان    |   هنرمند محیطی

در شــاخه ی هنرهــای مــدرن، ســراغ هنــر 
محیطی رفتیم. اگر در حال گذراندن بیست و 
ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
هستیم؛ در زمینه جشنواره های هنر محیطی، 
شصتمین رویداد را این بار در استان ایالم اجرا 
می-کنیــم. هنر محیطــی در ایران، با گرایشــی 
کــه مــا پیگیــری می کنیــم در نگاهــی کالن، بــا 
دغدغه های ایــن  و  زیســت محیطی  تفکــر 
حوزه ارتباط تنگاتنگــی دارد. در حقیقت؛ هنر 
محیطی در ایران، تالش می کند تا بحران های 
زیســت محیطی را به-عنــوان نقطــه ی هــدف 
خود قرار دهــد و فعالیــت هنرمنــدان در این 
حــوزه را بــا دغدغــه هــای زیســت محیطی، در 
پیوند بــا هنر و همســو با اقلیــم و ویژگی های 
جغرافیایــی هــر منطقــه ای مــورد توجــه قــرار 

دهد.
بــا حضــور در ایــالم متوجــه شــدم کــه یکــی از 
اصلی تریــن جاذبه هــای محیطــی و البتــه از 
زیســت محیطی  دغدغه هــای  مهم تریــن 
هنرمنــدان و در نگاهــی وســیع تر مردم ایالم؛ 
جنگل های بلوط منطقه ی زاگرس اســت. در 
عین حــال؛ بــه دلیل خشکســالی و سلســله 
مســائلی از ایــن دســت در فصــل تابســتان، 
شاهد آتش سوزی های متعدد در جنگل های 
بلوط منطقه زاگرس هســتیم. با توجه به این 
رویکــرد، بــر آن شــدیم تــا پــروژه ی تعاملــی و 
محیطــی هنرمنــدان بومــی اســتان ایالم را بــا 
محوریــت جنگل هــای بلوط این اســتان رقم 

بزنیم.
در گام اول؛ تالش کردیم تا به این نکته ی مهم 
پی ببریم که بلوط برای مردمان ایالم دارای چه 
جایگاه، معنا و مفهومی است و اینکه دریابیم 
چگونه می توانیم بــا محوریت بلوط و جایگاه 
ح موضوعی  آن میان عموم مردم ایــالم، به طر
محیطی بپردازیم. در این میان متوجه شدیم 
طــی دو، ســه هفتــه گذشــته بخش مهمــی از 

جنگل های بلوط ایالم دچار حریق شده اند.
با حضور در این 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 
منطقــه ی جنگلــی ســوخته، بــاز می گشــت 
جمع آوری کنیم. در ادامه، پروژه ای هماهنگ 
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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 پروژه ی محیطی و محوری 

جنگل-های بلوط است با رویکرد توجه به محیط زیست منطقه ایالم برگزار کنیم. 
در مواجهه با هنرمندان مختلف استان ها و شهرستان های کشورمان مانند ایالم که از نظر غنی 
بودن امکانات شاید در حد استان ها و شهرستان های بزرگ کشور نباشند؛ باید به این نکته توجه 
داشــت که ظرفیت های موجود میان هنرمندان در چنین مناطقی مانند ایالم، ظرفیت هایی بکر 
و در عین حال خالقانه ای اســت که می تــوان با هدایت و حمایــت آنها به ویژه در شــاخه هنرهای 
ثــار هنری   مــدرن و هنر محیطی، بــه گفتمانــی میان ســنت و رویکرد مــدرن در ســاحت تولیدات آ

دست یافت.
گفتمانی که چه در ارتقا و رشــد جایگاه مفاهیم کالن هنری میان هنرمنــدان و چه در ارتباط گیری 
ثــار هنری به ویــژه در شــاخه ی هنرهای مــدرن، می تواند در رشــد و  عمــوم مخاطبان بــا تولیدات آ
توسعه فرهنگی جامعه بسیار راهگشا باشد. در قالب برگزاری رخدادها و رویدادهای جشنواره ای 
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 شــکل گیری گفتمان 
میان هنرمندان بومــی و هنرمندان دیگر اســتان ها در زیر چتر واحدی مانند جشــنواره هنرهای 
تجســمی جوانــان، باعــث آشــنایی و اشــراف تمامــی شــرکت کننــدگان در چنیــن رویدادهایــی 
 بــا ظرفیت هایــی می شــود که بــه شــکل مســتقیم در ارتبــاط بــا اقلیــم، جغرافیــا و محیط اســتان 

میزبان قرار دارد.
برقراری این گفتمان میان آنچه که طبیعت به عنوان بستری برای خلق آثار هنر محیطی در اختیار 
ثــار هنری بدیع، ماندگار و  هنرمندان قرار می دهد و نــگاه خالقانه ی هنرمندان می تواند به خلق آ

در نوع خود جریان ساز منتج شود.

با حضور در ایالم 
متوجه شدم که یکی از 

ین جاذبه های  اصلی تر
محیطی و البته از 

ین دغدغه های  مهم تر
یست محیطی  ز

هنرمندان و در نگاهی 
وسیع تر مردم ایالم؛ 

جنگل های بلوط 
منطقه ی زاگرس است. با 

ویکرد، بر آن  توجه به این ر
وژه ی تعاملی  شدیم تا پر

و محیطی هنرمندان 
بومی استان ایالم را با 

یت جنگل های  محور
بلوط این استان رقم 

بزنیم.



44

در روزهای گذشــته دانشــگاه ایالم میزبان بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهای تجســمی جوانــان بود. 
دانشگاهی بزرگ با دانشکده های متعدد که میان هرکدام فاصله زیادی وجود دارد، در غیاب دانشجویان 
خود پذیرای هنرمندان جوانی از سراسر ایران بود که حال و هوای متفاوتی را در محیط ایجاد کردند. بر روی در 
تعدادی از کارگاه های دانشکده کشاورزی نام یکی از بخش های 9 گانه جشنواره نوشته شده و چند جوان 
در آن ها مشغول کار یا شنیدن صحبت های استاد خود بودند تا در نهایت آثاری را به وجود آورند که در روز 

پایانی جشنواره مورد داوری قرار گرفت. 
، جمــال رحمتی ابتدا درباره روش های ســوژه یابی صحبت کرد و شــیوه های بزرگنمایی،  در کارگاه کاریکاتور
کوچک نمایی، تفکر معکوس، شــباهت، تلفیق زمان، طوفان فکری، بســط و گســترش، بازنمایی و... را به 
عنوان روش هایی که برای پیدا کردن ســوژه در رشــته های مختلف مانند فیلم نامه نویســی، تصویرسازی، 
ح شد "مشاغل و دنیای دیجیتال"  ادبیات و... استفاده می شود، توضیح داد. موضوعی که در این کارگاه مطر
بود و از هنرمندان خواسته شد هرکسی از منظر خود به ســوژه نگاه کند و ارتباط این دو با هم را در اثرش به 
نمایش بگذارد.  در کارگاه تصویرســازی عده ای از شــرکت کنندگان ســابقه فعالیت حرفه ای در این رشته را 
داشتند و کتاب های چاپ شده خود را همراه آورده بودند. به همین دلیل احســان عبدالهی، استاد کارگاه 
پیشنهاد داد که شرکت کنندگان این کارگاه را به شکل یک مسابقه نبینند، بلکه روند کار را مانند سفارش 

یک کتاب و بعــد انتخاب یکی از آن ها برای انتشــار 
در نظر بگیرند. عبدالهی موضوعی را انتخاب کرده 
بود که به اقلیم ربط داشــته باشــد و در توضیح آن 
گفت: در این حوالی جایی به اسم "طاق شیرین و 
فرهاد" هست و داســتانش این است که شیرین 
و فرهاد از اینجا رد می شدند و فرهاد در یک نصف 
روز اقامتگاهی را برای استراحت شیرین می سازد. 
موضوع خوبی است که هم تم داستانی گسترده 

ج داد.  دارد و هم می توان در آن خالقیت به خر
جمال عرب زاده نیز در کارگاه طراحی ابتدا از فواید 
جشــنواره این طور گفــت: مــن در دوره نوجوانــی 
در جشــنواره ها شــرکت می کردم و مهم ترین چیز 
برایم ایــن بود که بــا افراد دیگر آشــنا شــدم و هنوز 
با عــده ای از آن ها دوســت هســتم. در عیــن حال 

گشتی در کارگاه های جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان 
مریم درویش
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هنرجویان در این جشنواره ها می توانند به اســتادانی دسترســی پیدا کنند که به دلیل ُبعد مسافت شاید 
نمی توانستند آن ها را ببینند. شما می توانید کارهای یکدیگر را ببینید و از یکدیگر چیز یاد بگیرید. یادگیری 
ما بیشتر از طریق آن چیزی اســت که دیگران تجربه می کنند چون ما امکانات و منابع فکری و جسمی برای 
انجام تمام این تجربیات نداریم. ولی تجربیات بقیه در کنار ما باعث می شود خیلی زود آن تجربه را درک کنیم 

و سریع تر در کار خود پیشرفت کنیم. 
او گفت که در این 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 مدیوم هایی که در اختیار داریم به این سوال جواب می دهیم. 
او موضوع کلی انســان و مکان را در نظر گرفت که یک موضوع باز اســت و آثار فیگوراتیو یا انتزاعی می تواند 

در آن بگنجد.
کارگاه خوشنویســی نیز با توضیحات اولیه درباره نحوه برگزاری کارگاه و اینکه 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 آزمون های 
خوشنویســی، از هنرمندان خواســت که یک شــعر را در قالب چلیپا ترکیب کنند. این کار پیچیده به خوبی 
می توانــد توانایی هــای خوشــنویس را نمایان کنــد. در عین حــال یک موضــوع آزاد نیــز در نظر گرفته شــد تا 
خوشنویسان بتوانند خالقیت خود را در زمینه هایی مانند سیاه مشق، ترکیب حروف و کلمات و... بر اساس 

تجربیات و آموزش های قبلی خود نشان دهند.
کامبیز صبری در کارگاه مجسمه پس از آشنایی با شرکت کنندگان از آن ها خواست مدتی درباره مفاهیمی 
که در ذهن دارند صحبت کننــد و بعد بگویند چگونــه می خواهند این مفاهیم را به اثر هنــری تبدیل کنند. 
در همان ابتدا مشخص شد که خیلی از کارها به دلیل کم تجربه بودن آن ها قابل اجرا نبود. بنابراین صبری 
هنرمندان جوان را به این سمت راهنمایی کرد که با این فرصتی که وجود دارد و با توجه به آنچه به آن معتقد 
هســتند، ایده ای از خودشــان را انتخاب کنند که قابل اجرا باشــد. در ادامه هر کدام از آن هــا با ایده و متریال 

ح انتخابی پرداخت. مورد نظر خود به اجرای طر
در کارگاه عکاســی کیارنگ عالیی ابتــدا اطالعات فنی هنرجویان را جویا شــد و به یکدســت کــردن اطالعات 
آن ها در زمینه نکات فنی اقدام کرد. پس از آن درباره مدیریت زمان و شیوه برخورد با موضوع صحبت کرد و 
به آن ها 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 مکان هایی مانند قلعه والی، بازار و طبیعت روستای میش خاص رفتند.
غ و نگارگــری آثاری را خلق می کننــد که در کنار  در بخش نگارگری هنرجویان در ســه رشــته تذهیب، گل و مر
هم داوری می شــوند. صدیقه احمدی باصیری از شــرکت کنندگان خواســت با توجه به کم بودن زمان برای 
ح خود را اجرای نهایی کنند. برای رنگ آمیزی آثار نیز از آن ها خواسته شد بر اساس  کار نگارگری، بخشی از طر
ثار ارائه شده در این بخش، خود شــاخه هایی متفاوت هستند  رنگ های یک فصل ســال کار کنند. اگرچه آ
اما طراحی، ترکیب بندی، خالقیت، ساخت و ســاز و اجرا معیارهایی است که برای داوری آن ها در نظر گرفته 

می شود. 
فرهاد فزونی در کارگاه گرافیک مدتی طوالنی را به معرفی شرکت کنندگان اختصاص داد تا به این ترتیب آن ها 
شناخت دقیق تری از خود به دست آورند. پس از آن گروه به سطح شهر رفتند تا شناختی از ایالم پیدا کنند. 
در روز دوم کارگاه آن ها شروع به کار کردند تا آنچه از خود و شهر شناختند را در یک پوستر طراحی کنند. به این 
ترتیب در همه پوسترها یک عنوان مشترک همراه با ایده های آن ها نسبت به خود و شهر ایالم وجود دارد 

که در نهایت ذهنیت متفاوت آن ها را نمایش می دهد.
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 
به اینکه فرصت برای کار ساختارمند و پر کار وجود ندارد، از هنرجویان خواست ایده خود را با شیوه ای سریع 
" را برای  و آزاد به نمایش بگذارند زیرا نکته مهم نمایش جوهره خالقیت است. خسروی تم "طبیعت جاندار
نقاشــان در نظر گرفت و آثار به وجود آمده گرچه بسیار متنوع هســتند و هر شخص در گرایش خودش کار 

می کند اما همه آن ها به نوعی با این تم ارتباط دارند.

ی در کارگاه  کامبیز صبر
مجسمه پس از آشنایی 

با شرکت کنندگان از 
آن ها خواست مدتی 

درباره مفاهیمی که 
در ذهن دارند صحبت 

کنند و بعد بگویند 
چگونه می خواهند این 

ی  مفاهیم را به اثر هنر
تبدیل کنند. در همان 
ابتدا مشخص شد که 
خیلی از کارها به دلیل 

کم تجربه بودن آن ها 
قابل اجرا نبود. بنابراین 

ی هنرمندان جوان  صبر
را به این سمت راهنمایی 

کرد که با این فرصتی 
که وجود دارد و با توجه 

نچه به آن معتقد  به آ
هستند، ایده ای از 

خودشان را انتخاب کنند 
که قابل اجرا باشد. در 

ادامه هر کدام از آن ها 
یال مورد  با ایده و متر

ح  نظر خود به اجرای طر
انتخابی پرداخت 
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دوره879:25نفردوره1311:26نفرتعدادکلثبتنامکنندگان

دوره3982:25اثردوره5801:26اثرتعدادکلآثاررسیده

ثار   گزارش نهایی ثبت نام و ارسال آ

ی از رشته ها و شرکت کنندگان ییات آمار جز

عنوان
رشته

تعدادشرکت
کنندگاندوره26

تعدادشرکتکنندگان
دوره25

تعدادآثار
دوره26

تعدادآثار
دوره25

عکاسي 312 201 1707 1109

نقاشي 227 172 1053 805

پوستر 194 102 867 495

طراحی 154 99 748 465

تصویرسازي 137 103 673 498

خوشنویسي 75 35 277 130

مجسمه 40 34 191 164

نگارگري 39 44 161 201

كاریکاتور 27 24 124 115

تعداد شركت كنندگان خانم 774

تعداد شركت كنندگان آقا 537

محصل 291

تعداد شركت كنندگان دیپلم 327

تعداد شركت كنندگان كارداني 119

تعداد شركت كنندگان كارشناسي 551

تعداد شركت كنندگان كارشناسي ارشد 23
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دوره 25صعود یا نزولدوره 26استانردیف
123) رشد + (238تهران1
90) رشد + (131اصفهان2
59) رشد + (111خراسان رضوي3
86) - (73آذربایجان  شرقي4
33) رشد + (62البرز5
72) - (53فارس6
19) رشد + (41خوزستان7
23) رشد + (41زنجان7
29) رشد + (38قزوین8
32) رشد + (37كرمان9
21) رشد + (35گیالن10
3) رشد + (34ایالم11
35) - (33مركزي12
21) رشد + (31یزد13
16) رشد + (30مازندران14
23) رشد + (29قم15
19) رشد + (28چهارمحال و بختیاری16
13) رشد + (28كرمانشاه16
25) رشد + (27كردستان17
26026اردبیل18
19) رشد + (24همدان19
7) رشد + (21هرمزگان20
10) رشد + (20خراسان شمالي21
7) رشد + (20گلستان21
12) رشد + (18خراسان جنوبي22
1) رشد + (18سیستان  و بلوچستان22
9) رشد + (15آذربایجان غربی23
17) - (15بوشهر23
11) رشد + (15لرستان23
14) - (13سمنان24
3) رشد + (6كهگیلویه و بویراحمد25
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نخستین همایش 
کارشناسان هنرهای 

تجسمی استان ها  
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ی  دیدار هادی مظفر
مدیرکل هنرهای تجسمی 
از کارگاه ها



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 در این داوری
با سپاس بیکران از ۱۳۱۱ شــرکت کننده در بیست 
تجســمی  هنرهــای  جشــنواره ی  ششــمین  و 
جوانان ایــران و تبریــک بــه تمامــی ۱۲۷ هنرجــوی 
راه یافته بــه مرحلــه ی نهایی این جشــنواره، اعالم 
می کنیم که همه ی جوانان حاضر در این جشنواره 
در حکم برگزیدگان اند و حضورشان را در شهر ایالم 
به عنوان پاســداران هنــر و فرهنــگ آینده ی ایران 

گرامی می داریم.
هیــأت داوران، امیــدوار اســت آوازه ی هنرمنــدان 
جــوان امروز ایــران، مــدام بر تــارک آینــده ی جهان 
بدرخشــد. با اعالم اینکــه رویکرد هیــأت داوران در 
، بر مبنــای خالقیت در ایده و  ثار داوری و انتخــاب آ
تسلط بر فرایند اجرا بوده است، از تالش و جّدیت 

هنرمندان در کارگاه ها صمیمانه متشکریم.
بــا ســپاس از مســئوالن برگزاری این جشــنواره در 
استان ایالم و همچنین گردانندگان آن در اداره ی 
کل هنرهای تجسمی، انتظار می رود وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی که خود پایه گذار این گردهمایی 
مهم هنــری جوانــان اســت در جهت هر چــه بهتر 
شــدن کیفیت ایــن جشــنواره از هیــچ حمایتــی 
 یکی 

ً
دریــغ نکند؛ کــه اگر این تنهــا راه نباشــد قطعا

از مهم تریــن راه هــای اعتــالی هنر ایــران، رشــد و 
بالندگی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران 

است. 5454

ویکردهای تخصصی ر
 دعوت از استادان و شیوه ی 

ین برای حضور جوانان نو
بیانیهیهیأتداورانبیستوششمینجشنواره

هنرهایتجسمیجوانانایران
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شیماشهرابیفراهانی

تقدیرشدگان

فاطمهموراسبانی

یده برگز

ی نگارگر
یدگان برگز
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هماالساداتاشرفمنصوری
فرشیدحیدریبالستانی

تقدیرشدگان

الهامسلطانمحمدی

یده برگز

طراحی
یدگان برگز
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نقاشی
یدگان برگز

فاطمهباقری
آیداروزبیانی

تقدیرشدگان

ثمینقوچی

یده برگز
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ی یرساز تصو
یدگان برگز

شیدامحمدی

تقدیرشدگان

زینبقانعیبافقی

یده برگز
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یکاتور کار
یدگان برگز

حوراسنچولی
علیراسترو

تقدیرشدگان

عارفنیازی

یده برگز
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عکاسی
یدگان برگز

صباشامبیاتی
پروانهکیانیمهر

تقدیرشدگان

بهرامبیات

یده برگز
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خوشنویسی
یدگان برگز

نیماحسنپور
امیرعباسنصیری

تقدیرشدگان

مسعودنظرینژاد

یده برگز
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ی یر ارتباط تصو
یدگان برگز

پگاهخاکساری
هومنمرادی

تقدیرشدگان

زهراانصاری

یده برگز
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ی مجسمه ساز
یدگان برگز

رعناحیدرزاده
آینازرئوفیان

تقدیرشدگان

زهرادیاریان

یده برگز


