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دبیران دوره های گذشته جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر در نشستی به بیان 
دیدگاه های خود و ارائه راهکار هایی برای 
برگزاری بهتر جشنواره هنر های تجسمی 

فجر پرداختند.
اگر فرض را بر ایــن بگیریم که این 
جشــنواره امســال برگزار می شــود، 
چهاردهمیــن دوره خود را پشت ســر 
خواهد گذاشت. در سیزده دوره قبل به 
لطف تغییر دولت ها و به طبع آن، مدیران 
دولتی این جشــنواره هر بار با شکل و 
شمایل و سلیقه ای خاص پیشرفته است. 
در دوره ای بــا رویکردهــای 
بینارشته ای برگزار شد و در دوره ای که 
مدیران تغییر کردند باز به همان صورت 
کالسیک نمایشگاه ها و جشنواره های 
تجسمی پی گرفته شد. در دوره ای بنا بر 
سیاست هایی که در معاونت هنری در 
جریان بود جشنواره تجسمی فجر هم به 

سمت فضای اقتصادی رفت. گالری هایی 
در بخش ویژه در کنــار آثار برگزیدگان 
جشنواره آثاری را به نمایش در آوردند 
در حالی که این نوع برخورد بیشتر فضای 
چنین رویدادی را شبیه به آرت فر می کرد 
اما یکی از دالیلی که این اتفاق رخ می داد 
نقشی است که جشنواره های دولتی به 
عنوان متولی و به اسم حامی برای خود در 
نظر دارند. در دوره ای بنا بر سیاست هایی 
که از سوی برخی جریان های اقتصادی 
پر نفوذ در فضای تجســمی رخ داد به 
یکباره به سمت برگزاری نمایشگاه های 
مطالعاتی یا پژوهش محور رفت تا برخی 
از فضاهای خصوصی بتوانند با استفاده از 
فرصت های جشنواره ای دست به انتشار 
کتاب یا مجموعه مقاله بزنند که در نفس 
خودش هیچ ایرادی ندارد. اما ایراد کار 
آنجا بروز پیدا می کرد که این نمایشگاه ها، 
انتشار کتاب ها و تفکر حاکم بر آن حاصل 
رفت و آمد برخی از افراد در فضای جهانی 
و مواجهه با جریان های روز هنر معاصر بود 
که بیشتر وجه بازاری و مدگرایی داشت 
تا یک کار تخصصی پشتوانه دار و از طرفی 

فرصتی بود برای گسترش روابط مالی 
این افراد با شبکه های جهانی هنرهای 

تجسمی.
  بالتکلیفی مخاطب در برخورد 

با جشنواره تجسمی فجر
حاال از پس این تجربه چند رنگ و به 
اصطالح شلخته با منظری نامشخص، 
دبیران ادوار جشنواره و مدیران مربوطه 
کنار هم نشســته اند تا تجربیات خود 
را با یکدیگــر به اشــتراک بگذارند و به 

جمع بندی برسند.
محمود شالویی، سرپرست معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در ایــن نشســت هم اندیشــی گفته 
است:»جشنواره هنر های تجسمی فجر 
در سال ۱۳۸۷ که مسئولیت اداره کل 
هنر های تجســمی را داشتم راه اندازی 
شد و آیین نامه این جشنواره با مشارکت 
تعدادی از هنرمندان تجسمی تدوین 
شد. رویکرد و نگاه این بود که جشنواره 
با توجه به محتوای عمیق و در راستای 
انقالب اســالمی با مشــارکت و تعامل 
هنرمنــدان و حرفه ای برگزار شــود. 

اگرچه عده ای تصور می کردند جشنواره 
تجســمی فجر با هــدف جایگزینی 
دوساالنه ها طراحی شده است اما اصاًل 
قرار بر این نبود و اهــداف و نحوه اجرای 
جشنواره فجر و دوســاالنه ها متفاوت 
است و در این ســال ها نیز دوساالنه ها 
و جشــنواره فجر برگزار شــده اند. یک 
جشــنواره زمانی می تواند با کیفیت و 
حرفه ای برگزار شود که همه اختیارات 
به برگزارکنندگان سپرده شود و جشنواره 
بر اســاس آیین نامه موجود و با در نظر 
گرفتن مســائل تخصصی برنامه ریزی 
و اجرا شــود.«اما نکته اصلی در همین 
نقطه نهفته است که جشنواره هنرهای 
تجســمی هیچ رویه و روند مشخصی 
نداشــته تا دلیل برگزاری  و تفاوتش با 
دوساالنه ها را مشخص کند. هنوز معلوم 
نیست به درستی که این جشنواره قرار 
است نمایی از عملکرد هنرمندان جوان 
و کشف استعدادهای آنها باشد؟ که البته 
»جشنواره هنرهای تجسمی جوانان« 
چند سالی است که این وظیفه را به عهده 
دارد. آیا جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
می خواهد مکانی باشد برای هنرمندانی 
که آثارشــان در گالری ها نمایش پیدا 
نمی کند و قصد دارند کــه از این طریق 
هنرمندان را به گالری ها معرفی کنند؟ 
این جشــنواره می خواهد به واســطه 
برگزاری برآیندی از وضعیت هنرهای 
تجسمی داشته باشد و بیشتر رویکردش 
مطالعاتی اســت؟ یا این که می خواهد 
ویترینی باشــد از همه آثــاری که در 
دوساالنه ها و یا رویدادهای خصوصی و 

ملی دیگر برگزار می شود؟
به همین نسبت این جشــنواره به 
عرصه ای بدل شده که مخاطبش دقیقاً 
نمی داند با چه چیزی مواجه است و باید 
چه برخوردی با آن داشته باشد. جشنواره 
هنرهای تجســمی تبدیل شده به یک 
نمایشگاهی که در آن از همه نوع اثری 
بدون هیچ ارتباطی چیزی برای نمایش 
وجود دارد که در نهایت این سوال هست 

که این نمایش می تواند چه کارکردی 
داشته باشد؟

مهم ترین هدفی کــه در آئین نامه 
برگزاری این جشــنواره آمده این است 
که: »اداره کل هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ وارشــاد اســالمی در راستای 
اهداف و سیاســت های کالن فرهنگی 
و هنری جمهــوری اســالمی ایران و 
ایجاد بستر مناســب برای ظهور و بروز 
خالقیت های هنری و انتقال هنرمندان، 
ارج نهادن به هنر معنوی و دینی، معرفی 
و تعالی ارزش هــای واالی هنرایرانی و 
اســالمی، ایجاد زمینه مناسب جهت 
ارتباط میان هنرمندان معاصر ایران و 
جهان و تأکید بر ارزشهای هنر متعهد 
انقالب اسالمی، هر ساله اقدام به برگزاری 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجر 
می کند.«در طی این سال ها این نکات 
کم و بیش اتفاق افتاده است اما هنوز به 
درستی روشن و شــفاف نیست که ارج 
نهادن به هنر معنوی و دینی چه شکل و 
شمایلی دارد؟ یا ارتباط میان هنرمندان 
ایران و جهان از دریچه این جشــنواره 
چگونه شــکل می گیرد. این جشنواره 
شاید تنها بستری بوده برای نمایش آثار 
هنرمندانی که نتوانسته اند آثارشان را 
در فضای رسمی هنر معرفی کنند. اگر 
جشنواره بتواند همین تکلیفی که برای 
خود فرض کرده را به درستی انجام بدهد 

کار شایسته ای را رقم زده است.
در ماده دو این آیین نامه جشــنواره 
تجسمی این گونه تعریف شده است که: 
»این جشنواره به رشته های تخصصی 
هنرهای تجســمی شــامل: نقاشی، 
گرافیک، مجسمه سازی، تصویرسازی، 
عکاســی، کاریکاتور، نگارگری، سفال 
و سرامیک، خوشنویسی و گرایشهای 
جدید هنرهای تجسمی اختصاص دارد 
که در قالب موضوعات بر اساس اهداف 
و سیاست ها به صورت رقابتی در سطح 

ملی و بین المللی برگزار می شود.«
اما این ماده دو تبصره دارد که خودش 

موجب به وجود آمدن همین بالتکلیفی 
شــده و سلیقه ها بر سیاســت ها ارجح 
دانســته می شــود. در تبصره های این 
ماده آمده است :»شورای سیاستگذاری 
هر دوره می تواند نســبت به برگزاری 
تعداد رشــته های تخصصی هنرهای 
تجسمی و زیرمجموعه آنها برای حضور یا 
عدم حضور تصمیم گیری کند. شورای 
سیاســتگذاری هر دوره مــی تواند از 
رشته های هنرهای سنتی و ملی مانند 
خوشنویســی، نگارگری، سفالگری، 
تذهیب و... نسبت به صالحدید دعوت 

به عمل آورد.«
امید است که جشــنواره هنرهای 
تجسمی فجر که البته هنوز به کیفیت 
بین المللی نرسیده و علیرغم عنوانش 
هنــوز تــا بین المللی شــدن فاصله 
بســیار دارد از این نگاه های سلیقه ای و 
دوره ای فاصله بگیــرد و مدیران با یک 
عملکرد مشــخص هم خودشان و هم 
مخاطبان شــان را از بالتکلیفی خارج 
کنند. اینگونه شاید که این دورهمی به 

جشنواره تبدیل شود.

نظری بر هم اندیشی دبیران ادوار جشنواره تجسمی فجر

دورهمی بالتکلیف

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و 
کتابدار، کتابداران برتر، کتابخانه های مشارکتی 
برگزیده، رابطان فرهنگی موفق، فهرست نویسان 

شایسته، و صفحات مجازی برتر معرفی شدند.
به گزارش  ایبنا، در مراســم روز بزرگداشت 
کتاب، کتابخوانی و کتابخانه ها از فعاالن عرصه 
کتاب، کتابخوانی و کتابخانه های عمومی در چهار 
بخش تقدیر شد. پیشکسوت برتر، کتابخانه های 
مشارکتی برتر، رابط فرهنگی برتر، فهرست نویس 
برتر و صفحات مجازی برتر از جمله  بخش هایی 
بودند که برگزیدگان آن  ها در این مراسم معرفی 

شدند.
در این مراســم از راضیه کاشــانیان، زهره 
ترنجی پور، علیرضا اهلل پرســت، حمیده سادات 
کریمی از کتابخانه آیت اهلل صبوری استان اصفهان 
، مهدخت کمال پورادیب، زهرا افروز از کتابخانه 
مکتب جعفری استان فارس از کتابخانه قدمگاه 
حضرت ابوالفضل استان فارس و سمیه حقیقت، 
فاطمه تابع بردبار، مهناز عباسی، مریم نیک منش 
و شهال قانع به عنوان مسئوالن کتابخانه های برتر 

مشارکتی تجلیل شد.
همچنین در بخش رابط فرهنگی برتر؛ از مهر 
السادات جمشــیدپور از کتابخانه حضرت امام 
موسی کاظم)ع( وسمیرا قاســمی از کتابخانه 
شهید آیت چهارمحال و بختیاری تجلیل شد. 
در بخش فهرست نویس برتراز محمود محمدی 

بلبان آبــاد از کتابخانه مرکزی امــام خامنه ای 
کردستان تجلیل شد. همچنین در بخش صفحات 
برتر مجازی از صفحــه کتابخانه های حضرت 
ولیعصر)عج( البرز، سعیده عبدالملکی از کتابخانه 
مرکزی پارک شــهر تهــران، معصومه اکبری، 
مرضیه یگانه، آتوسا آبیاری، مهشید مجتهد زاده، 
طاهره سیدی، نجمه اسکندریان، پیام دهشیری 
از کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره( مشهد وساناز 
رهنما،  هانیه وهابی، فرزانه عامل، رحیمه حسن 
پوراز کتابخانه یــادگار امام)ره( قزوین)مجتبی 

دهقان فر( مورد تقدیر قرار گرفتند.
 صفحه کتابخانه های؛ زنده یاد فرشید احمدی 
گیالن و کتابخانه امام حسن مجتبی)ع( مرکزیاز 
به عنوان صفحات برتر انتخاب شدند و از مسووالن 
آن  ها تجلیل شد. همچنین صفحه برتر گروهی 
کتابخانــه فرخی یزدی یزد که از ســوی ایمان 
مطهری نیا، راضیه لشــکری، یاسمن پاگردکار 
اداره می شــود و صفحه فردی، نغمه مستشار 
نظامی از تهران و  هانیه وهابی از خراسان رضوی 
به عنوان صفحات برتر در بخش گروهی معرفی 

شدند.
در بخش های ویژه؛ خدمات مرجع مجازی؛ از 
نیره دادخواه از کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره( 
خراســان رضوی به عنوان رابط خدمات مرجع 
مجازی برتر، تجلیل شــد. همچنین عباسعلی 
زیبا از استان سمنان به عنوان پیشکسوت برتر 

مورد تجلیل قرار گرفت. در این مراسم همچنین 
از انجمن های برتر استانی و شهرستانی و خیرین 

برگزیده تقدیر شد.
در این بخش از علــی اصغرزاده از اســتان 
آذربایجان شرقی در زمینه )احداث و واگذاری 
زمین و ساختمان(، سعید نجف خانی از استان 
زنجان در زمینه احــداث و واگــذاری زمین و 
ســاختمان و عباس مصطفوی، رئیس شرکت 
عمران شهر جدید ســهند از آذربایجان شرقی 
تقدیر شد. همچنین عباسعلی کوشک باغی از 
استان خراسان رضوی به خاطر کمک های نقدی 

خود در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخش دیگــر ایــن مراســم ؛ از انجمن 
کتابخانه هــای عمومی اســتان چهارمحال و 
بختیاری، کرمانشاه، اســتان مرکزی در بخش 
استانی تجلیل شد. همچنین انجمن کتابخانه های 
عمومی کرج و البرز ،تربت جام و خراسان رضوی، 
انجمــن کتابخانه هــای عمومی شهرســتان 
گتوند، خوزستان و شهرستان خدابنده، زنجان 
و همچنین انجمــن کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان آباده، فارس به عنوان انجمن های 

برگزیده در بخش شهرستانی معرفی شدند.
در این مراســم از کتابخانه های برتر نهادی 
هم تجلیل شــد. کتابخانه تخصصی کودک و 
یار مهربان استان خراسان جنوبی با مسئولیت 
مهدی حســینی مقدم یه عنوان کتابخانه های 

برتر با درجه ۸و 9 و کتابخانه های علوی اســتان 
زنجان با مســئولیت، فرزانه نصیری و کتابخانه 
باقرالعلوم)ع( استان زنجان با مسولیت معصومه 
رجبی به عنوان کتابخانه های روستایی برتر مورد 
تجلیل قرار گرفتند. همچنین کتابخانه قاصدک 
استان گیالن با مسئولیت صمد رهبریار به عنوان 

کتابخانه برتر سیار شناخته شد.
در این مراســم از کتابداران برتر هم تجلیل 
شــدند. ســمیه تقی یار از کتابخانــه علی ابن 
ابیطالب)ع( اســتان اصفهان، زهرا عظیمی از 
کتابخانه شهید جعفرزاده استان چهارمحال و 
بختیاری و سیده شیما طاهری از کتابخانه والیت 
استان خوزستان، زینب قنواتی از کتابخانه والیت 
استان خوزستان از جمله کتابداران برتر معرفی 

شده بودند.
همچنین دراین مراســم از کبری حیدری 
خراجی از کتابخانه مولوی اســتان چهارمحال 
و بختیــاری، مرضیــه خیبــری از کتابخانه 
احمد مهدوی زنجان و نائله پالــوج از کتابخانه 

صاحب الزمان)عج( اســتان مازندران، سکینه 
پازکی، کتابخانه عالمه محمد تقی ایوانکی استان 

سمنان به عنوان کتابداران برتر تقدیر شد.
خدیجه کلهری از کتابخانه شهید علی ضامن 
مقامی از استان خوزستان، ریحانه صادقی یکتا از 
کتابخانه یادگار امام)ره( قم از دیگر برگزیدگان 

بخش کتابدار برتر بودند.
در بخش ویژه این مراســم؛ از لیال استادیان 
بیدگلی، داوود اکبرزاده و زینب غنایی مقدم به 
عنوان برترین افراد در حوزه طرح تحویل کتاب در 
محل از کتابخانه مجتهدالزمان بیدگلی اصفهان 

تجلیل شد.
همچنین کلثوم عالی پور از کتابخانه شهدای 
سپاه بوشهر و لیال رستمی از کتابخانه امام رضا)ع( 
بوشهر در بخش نوآوری در خدمات کتابخانه ای 
مورد تقدیر قرار گرفتند. در همین بخش محسن 
نجفی خواه، سارا ولدی خرم، علی حسین نسرین 
دوست از کتابخانه فرهنگیان همدان هم شایسته 

تقدیر شناخته شدند.

طی مراسمی در تاالر وحدت؛

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برگزیدگان خود را شناخت

کتاب

امید است که جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر 

که البته هنوز به کیفیت 
بین المللی نرسیده و 

علیرغم عنوانش هنوز 
تا بین المللی شدن 

فاصله بسیار دارد؛ از این 
نگاه های سلیقه ای و 

دوره ای فاصله بگیرد و 
مدیران با یک عملکرد 

مشخص هم خودشان و 
هم مخاطبان شان را از 

بالتکلیفی خارج کنند. 
اینگونه شاید این دورهمی 

به جشنواره تبدیل شود
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رئیس سازمان سینمایی خبر داد:
 اختصاص کمک هزینه

 به سینماهای فعال

رئیس سازمان ســینمایی از حمایت و کمک 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به سالن های 

سینمایی فعال خبر داد.
به گــزارش ایلنا، محمد خزاعی بــا بیان اینکه 
سالن های سینماها از مهم ترین مراکز تفریحی و 
فرهنگی خانواده اســت، گفت: در پی درخواست 
سینماداران و بررسی آسیب های ناشی از کرونا در 
جلسه ای با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در خصوص بررسی مشکالت 
حوزه سینماداری؛ موافقت شد تا به سینماهایی که 

فعالیت مستمر دارند کمک شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی هفته های اخیر 
سالن های سینما از رونق خوبی برخوردار شدند و 
استقبال خوبی از ســوی مردم و خانواده ها صورت 
گرفته است. این تصمیم هم در جهت تشویق بیشتر 
و رونق سالن های سینما و کمک به سالن های کم 
توان گرفته شده که مشــروط به استمرار فعالیت 

آن هاست.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه فعالیت این 
مراکز نیاز است مستمر و بی وقفه باشد اضافه کرد: 
مدیران سینماها از استقبال مردم از فیلم ها راضی 
هستند و این اتفاق پویشی را در جامعه رقم زده است. 
از همکاران سینمایی می خواهیم که به فعالیت خود 
همراه با اجرای پروتکل های بهداشتی ادامه دهند و از 

زحماتشان سپاسگزاریم.
به گفته وی، برخی سینماها به دلیل درآمد پایین 
و ناتوانی توانایی در تامین هزینه ها و ... با مشکالتی 
مواجه هستند که این کمک اندک برای آن ها پیش 

بینی شده است.
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: سینماها به 
عنوان ســرگرمی فرهنگی مهم خانواده ها باید در 
جذب مخاطب تالش کنند. ســعی کنیم نمایش 
فیلم ها در ســینماها متنوع باشــد و مخاطب بر 
اساس عالقمندی های خود فیلم ها را انتخاب کند. 
برنامه ریزی کنیم تا پاسخگوی همه سالیق و عالیق 

مخاطبان باشیم. 
    

حمایت مالی جشنواره هات داکس 
کانادا از مستند »مسیرهای زنانه«

مســتند ســینمایی »مســیرهای زنانه« به 
کارگردانی مرجان خسروی، تولید مشترک ایران 
و اسپانیا حائز حمایت مالی )فاند( جشنواره  معتبر 

و هات داکس کانادا شد.
به گزارش هنرآنالین، جشنواری مستند هات 
داکس کانــادا بزرگ ترین رویداد فیلم مســتند و 
بازار فیلم در آمریکای شمالی و مورد تایید آکادمی 
اسکار است. این جشنواره هر سال با هدف تشویق و 
 ترغیب فیلم سازان بومی، در قالب فاندی موسوم به
 Cross Currents یــا بیــن فرهنگی از معدود 
پروژه های در دســت تولید کشــورهای مختلف، 

حمایت می کند.
فاند کــراس کارنتــس با همــکاری کمپانی 
نتفلیکس و بنیاد پانیــکارو، تنها از چهــار پروژه 
مستند بین المللی حمایت کرده که پروژه ی مستند 
»مسیرهای زنانه« از ایران، یکی از این چهار پروژه ی 

سینمایی است.
عرضه و پخش جهانی »مســیرهای زنانه« بر 
عهده ی میالد خسروی است و از دیگر عوامل می توان 
به تهیه کنندگان: میالد خسروی، مهدیه سادات 
محور، اســتفانی ون لوکوویچ، فیلم بردار: مهدی 
آزادی، صدابــردار: عباس رفیعی، تدوینگر: لقمان 

سخنور و مشاور رسانه ای: علی کشاورز اشاره کرد.
جشــنواره هات داکس از ۸ تا ۱۸ اردیبهشت 

2022 در تورنتو برگزار خواهد شد.

پردهنقرهای

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار


