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آثار بهزاد حاتم به مناسبت بیستمین 
سالگرد درگذشت مرتضی ممیز، این 
روزها در خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درآمده است.  در این نمایش طراحی های 
مختلــف از بهزاد حاتم کــه مربوط به 
دوره های مختلــف کاری این هنرمند 
اســت در معرض دید قرار گرفته است. 
تنوع این آثار به گونه ای است که طراحی 
جلد  و مجله، طراحی نشــان، طراحی 
کتاب و برخی از پوسترهای این هنرمند 
را در بر می گیرد.  اگر چه در بیشتر این 
طراحی ها حاتم بیــان منحصر به فرد 
خودش را دارد اما پوسترهای او به لحاظ 
شکل و سبک آثار بیشتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
حاتــم از نســل و دوره ای ســر 
برآورده که پوســتر یا اعالن را جدای 
از وجوه کارکــردی آن یک اثر هنری 

مستقل می دانستند. نسلی که برای 
طراحی گرافیک و پوســتر به عنوان 
یک شــاخه مهم در حــوزه هنرهای 
تجسمی اهمیت بسیاری قائل بودند 
و با برگزاری نمایشــگاه های مختلف 
و البته نوآوری و بروز خالقیت بر این 
اهمیت به شــکل عمل گرایانه صحه 

گذاشتند. 
اگر چه بسیاری معتقدند فریدون آو 
به واسطه تحصیل در آمریکا، به نوعی 
با طراحی هایی که برای کارگاه نمایش 
انجام داد ذائقه گرافیکــی ایرانیان را از 
زیبایی شناسی تحت تاثیر شوروی به 
سوی زیبایی شناســی آمریکایی برد 
اما این نگاه به شکل نانوشته و همزمان 
برای برخی از جریان های گرافیک ایران 

رقم خورد. 
نگاه مینیمالیستی و کمینه گرا به 
طراحی پوستر در میان هنرمندانی که 
به شکل حرفه ای کار طراحی گرافیک را 
انجام می دادند شکل جدی به خود گرفته 
بود و بیشتر آثاری که توسط این افراد و 

گروه ها طراحی می شد به نگرش های 
مینیمال پایبند بود. 

بهزاد حاتم نیز از این قاعده مستثنی 
نبود. او که طراحی پوســترهای تاالر 
رودکی را به عهده داشت، پس از طراحی 

پوستری برای نمایش مروارید در کارگاه 
نمایش به طراحی پوستر برای این تاالر 
پرداخت. اگرچه بیشتر برنامه هایی که 
در تاالر رودکی برگزار می شــد ماهیت 
مشخص و تکراری داشت اما تنوع آثار 
حاتم برای این اعالن ها چشمگیر است. 
او برای طراحی پوسترها از پس یک 
نگاه درست به کانســپت هر برنامه، به 
ســاده ترین المان ها توجه می کند و با 
دگرگونی شکل این المان ها و استفاده 
مناسب در کار طراحی همزمان زیبایی 
را چاشنی اطالعات می کند. مثال او برای 
یک برنامه رسیتال پیانو با ایجاد چند 
ســطح و خط بر یک سطح سیاه شکل 
پیانو را برای مخاطبش تداعی می کند. 
این المان در نگاه نخســت به سادگی 
دریافت نمی شود و کمی کنجکاوی بر 
می انگیزد اما به محض برخورد با عنوان 
اجرا، آن خطــوط معنا پیدا می کنند و 
جدای از یک لذت بصــری کار اطالع 
رسانی نیز به درستی صورت می گیرد. 
اتفاقی که شــاید مهم تریــن کارکرد 

طراحی پوستر باشد؛ یعنی اطالع دادن 
از یک رویداد یا اتفاق همزمان با خلق 

یک زیبایی بصری. 
یکی از برگه برنده های او شکل درست 
استفاده از ماده کار و ابزار است. او به ابزار 
کار و عناصر بصری دوران خودش مطلع 
است. مثال او در برخی پوسترها از شابلون 
در طراحی استفاده کرده است. ابزاری 
که رابطه تنگاتنگی با آن دوران داشت. 
پوســتری که او برای بزرگداشت شب 
درویش خان طراحی کرده به واســطه 
استفاده از شابلون وجه روزآمدی پیدا 
کرده است و این آگاهی نسبت به ابزار او 

را در بیان قدرتمند کرده است. 
در آن دوران کارگاه نمایش، کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و 
تاالر قندریز به عنوان سه نهاد و یا فضای 
مستقل هنری به افراد متفاوتی در زمینه 
گرافیک میدان داده بــود. اگر به تاریخ 
گرافیک ایران نگاه کنیم، گرافیست های 
شناخته شده امروز ایران و یا در وجهی 
صحیح تر طراحان گرافیکی که شاخه 

گرافیک را در ایران تثبیت کردند همگی 
در این فضاها مشغول بودند. افرادی چون 
مرتضی ممیز، قباد شیوا، صادق بریرانی، 
فرشید مثقالی ، فریدون آو و ... همگی 
در دل این جریان  ها رشــد کردند و یا 
دقیق  تر این که این جریان ها را متناسب 
با فضایی که برای آنها به وجود آمده بود 

شکل دادند. 
بهزاد حاتــم اما متناب با شــرایط 
متفاوت آن دوران در رقابت صحیح بین 
فضاها تالش کرد تا بیان مستقل خودش 
را شکل بدهد و به همین دلیل است که 
آثار او را می توان به نســبت دیگران به 
راحتی تشخیص داد. مینیمالیسمی 
که او به آن متعهد اســت اگر چه به نگاه 
مطلوب دوران تبدیل شده است و البته 
کیفیتی جهانی هم داشته است، اما به 
دلیل نوع استفاده از ابزار بسیار متفاوت تر 
از دیگر گرافیســت های همعصر این 

هنرمند است.
نگاه دقیق به عملکــرد این افراد در 
دوران گذشته نشان می دهد که گرافیک 
دیزاین و طراحی پوســتر از زمانی که 
ظرفیت های آن در ایران شناخته شد 
به عنوان یک روند هنــری مورد توجه 
قرار گرفت و همین امر مطالعه این آثار 
را در نسبت با شرایط کنونی  دو چندان 

می کند. 
تماشــای آثار حاتم بعــد از حدود 
نیم قرن از خلقشان همچنان قابل تامل 
هستند چرا که به لحاظ بصری همچنان 
آثاری پیشرو هستند و نسبت به روزگار 
کنونی مــا از کیفیت باال و شــاخصی 
برخوردارند. تماشای این پوسترها این 
ســوال را در ذهن به وجود می آورد که 
حقیقتاً آیا گرافیست های گذشته ایران 
افراد خالق تری بودند یا ذائقه به واسطه 
شرایط و شکل آموزش تغییر کرده است 
و یا این که ما به دالیــل مختلفی از آن 
نگاه پیشروی خالق فاصله گرفتیم و در 

روزگار افول به سر می بریم؟

نمایش آثار بهزاد حاتم بعد از نیم قرن در خانه هنرمندان ایران  

هنرمندی فراتر از امروز

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فیلم های راه یافته به چهلمین جشنواره فیلم 
فجر توسط هیات انتخاب معرفی شدند.

 به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
جشنواره فیلم فجر، اســامی فیلم های بخش 
مســابقه ســینمای ایران )ســودای سیمرغ( 
چهلمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر اعالم 

شد:
۱- ۲۸۸۸ - کارگردان:  کیوان علیمحمدی 
و علی اکبر حیــدری بــه تهیه کنندگی کیوان 

علیمحمدی
۲- بدون قرار قبلی- کارگردان: بهروز شعیبی، 

تهیه کننده: محمود بابایی
۳- بــرف آخر- کارگــردان:  امیرحســین 

عسگری، تهیه کننده: حسن مصطفوی
۴- بی رویا- کارگردان: آریــن وزیردفتری، 

تهیه کننده: سعید سعدی و هومن سیدی

۵- بی مادر- کارگردان: سیدمرتضی فاطمی، 
تهیه کننده: محمدرضا مصباح

۶- بیــرو- کارگــردان: مرتضی علــی 
عباس میرزایی- تهیه کننده:  مجید برزگر

۷- خائن کشی- کارگردان: مسعود کیمیایی- 
تهیه کننده:  علی اوجی 

۸- درب - کارگردان:   ســید هادی محقق - 
تهیه کننده: سیدرضا محقق

۹- دسته دختران - کارگردان:   منیر قیدی - 
تهیه کننده:  محمدرضا منصوری

۱۰- شادروان - کارگردان:  حسین نمازی- 
تهیه کننده:  عباس نادران

۱۱- شــب طالیــی - کارگردان:   یوســف 
حاتمی کیا- تهیه کننده: ابراهیم حاتمی کیا

۱۲- شــهرک - کارگردان:  علی حضرتی - 
تهیه کننده:  علی سرتیپی

۱۳- صورت فلکی- کارگردان:  حسین دارابی 
- تهیه کننده: محمدرضا شفاه

۱۴- ضد - کارگــردان:  امیرعباس ربیعی  - 
تهیه کننده: محمدرضا شفیعی

۱۵- علف زار - کارگردان:  کاظم دانشــی - 
تهیه کننده: بهرام رادان

۱۶- الیه هــای دروغ - کارگــردان:  رامین 
سهراب   - تهیه کننده: محســن صرافی، رامین 

سهراب
۱۷- ماهان- کارگردان:  حمید شاه حاتمی   - 

تهیه کننده:  علی شاه حاتمی
۱۸- مرد بازنده - کارگردان:  محمدحسین 
مهدویان - تهیه کننده: امیر بنان، کامران حجازی

۱۹- مالقات خصوصی - کارگــردان:   امید 
شمس - تهیه کننده:  امیر بنان

۲۰-موقعیت مهدی )باکــری( - کارگردان:   
هادی حجازی فــر - تهیه کننــده:  حبیب اهلل 

والی نژاد
۲۱ - نگهبان شب - کارگردان:  رضا میرکریمی  

- تهیه کننده:  رضا میرکریمی
۲۲ - نمــور - کارگــردان:  داوود بیــدل- 

تهیه کننده:  سید یاسر جعفری
گفتنــی اســت در صورتــی کــه هــر 
ز فیلم هــای منتخــب فهرســت  یــک ا
فــوق، موفــق بــه اخــذ پروانــه نمایــش 
 جشــنواره نشــوند یا نســخه ی نهایی فیلم 
)Final DCP( را تــا مهلت تعیین شــده در 
گاهشمار جشنواره به دبیرخانه تحویل ندهند؛ 
فیلم های رزرو با نظر دبیر جایگزین خواهند شد. 
هیأت انتخــاب چهلمین جشــنواره فیلم 
فجر متشــکل از »بهروز افخمی«، »اسماعیل 
بنی اردالن«، »پوران درخشــنده«، »حسین 
زندباف«، »مجید شاه حســینی«، »اسفندیار 

شهیدی« و »محمدحســین نیرومند« که کار 
بازبینی آثار متقاضی حضور در جشــنواره را از 
دهم آذر آغاز کرده بودند و بر اســاس گاهشمار 
جشنواره چهلم، امشــب یکشنبه پنجم دی به 

کار خود پایان دادند. چهلمین جشنواره فیلم 
فجر در دو بخش فرهنگــی و رقابتی به دبیری 
مســعود نقاش زاده از ۱۲ تــا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ 

برگزار خواهد شد.

فیلم های راه یافته به چهلمین جشنواره فجر مشخص شدند

 ۲۲ فیلم در سودای سیمرغ

خبر

حاتم از نسل و دوره ای سر 
برآورده که پوستر یا اعالن 
را جدای از وجوه کارکردی 
آن یک اثر هنری مستقل 

می دانستند. نسلی که 
برای طراحی گرافیک و 

پوستر به عنوان یک شاخه 
مهم در هنرهای تجسمی 

اهمیت بسیاری قائل بودند 
و با برگزاری نمایشگاه های 

مختلف و البته نوآوری و 
بروز خالقیت بر این اهمیت 
به شکل عمل گرایانه صحه 

گذاشتند
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بعد از 11 سال و ۴ ماه صادر شد؛ 
برائت دو معاون صداوسیما؛ رأی 
قطعی دادگاه شکایت شجریان 

وکیل دادگستری در ایران از صدور رای قطعی 
پرونده شــکایت محمدرضا شجریان، استاد آواز 
ایران از پخش بدون مجوز آثارش از صدا و سیما، 

خبر داد.
بنا به نوشته محمد حسین آقاسی، بعد از ۱۱ 

سال و ۴ ماه رای قطعی صادر شده است.
وی نوشــت: چون دســتور پخش مربوط به 
۵ سال قبل از طرح شــکایت بوده مشمول مرور 
زمان شده. بعد از آن هم فقط دستور عدم پخش 
نداده اند که جرم نیست. شاکی می تواند مطالبه 

خسارت کند.
به نوشته آقاسی، جلسه دادگاه دوم شهریور 
۹۸ و رای نهایی دادگاه دو روز پیش یعنی چهارم 

دی ماه ۱۴۰۰ صادر شده است.
محمدرضا شجریان در سال ۱۳۸۸ در نامه ای 
به عزت اهلل ضرغامی، رئیس وقت صدا و ســیما، 
از دکتر صوفی و دکتر خجســته به دلیل پخش 
آثارش شــکایت کرده و ترانه های خود را متعلق 
به فضای سال های اول پس از انقالب اسالمی در 
ایران و بی ارتباط با شــرایط کنونی دانسته بود 
که حــال، رای برائت این دو معاون اســبق صدا 

صادر شد.

لذت قدم زدن در تونل نمکی 
گرمسار را تجربه کنید

بیــش از  ۲۴ معــدن نمــک در اســتان 
ســمنان وجود دارد که یکــی از زیباترین و 
شــگفت انگیزترین آنها در فاصلــه ۱۵ تا ۲۵ 
کیلومتری غرب شهرستان گرمسار قرار دارد. 
معدن نمک کوهدشــت کهن در میان دیگر 
معادن نمک گرمســار  به دلیــل فرم خارجی 
آن که به شکل کوه است به جاذبه گردشگری 
متفاوتی تبدیل شده است. با استخراج نمک از 
دل آن، غاری دســت کند درونش ایجاد شده 
است که در ورودی غار سنگ های نمک تیره تر 
دیده می شوند و هرچه پیش تر می رویم رنگ 
سنگ ها روشن و روشــن تر می شود که سطح 
های روشــن تر گویای این موضوع اســت که 
زمان حفر آن نقطه از غار به حــال نزدیک تر 
اســت. وجود راهروی نمکی پر پیــچ و تاب و 
دســت کند به طول ۵ کیلومتــر و همچنین 
ســتون های نمکی ۱۲ متری بر جذابیت غار 

نمکی گرمسار می افزاید.
در قسمتی از معدن نمک کوهدشت کهن 
برکه ای سبزرنگ در اثر بارش باران ایجاد شده 
است که چون نگینی در میان گنبدهای سفید 
رنگ نمکی می درخشــد. برای بازدید از این 
تونل و معدن نمکی مجــوز پلیس راهنمایی و 
رانندگی برای ورود به جاده های معدن نمک 
نیاز است و همچنین به دلیل فعال بودن معدن 
نمک کوهدشــت کهن انجــام هماهنگی با 

مسئوالن معدن ضروری است.

موسیقی

گردشگری

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار

سازمان سینمایی:
»قاتل و وحشی« تقاضای پروانه نمایش نداده است

مدیرکل نظارت ســازمان 
سینمایی گفت که تهیه کننده 
»قاتــل وحشــی« از تاریــخ 
۱/۱۱/۱۳۹۹ تاکنــون تقاضای 
بازبینــی جهت صــدور پروانه 

نمایش نداده است.
به گــزارش اداره کل روابط 
عمومی ســازمان ســینمایی، 
محمدرضا فرجــی درباره فیلم 
»قاتل وحشــی« گفت: پروانه 
ساخت فیلم »قاتل وحشی« در 

تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ صادر شده و تا سال ۹۸ این پروانه چندبار تمدید شده است. 

 وی ادامه داد: این فیلم برای اولین بار در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ در سی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر در شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بازبینی شده و در هر دو بار این بازبینی به فیلم 

اصالحیه خورده بود، از همان تاریخ تاکنون تهیه کننده این فیلم تقاضایی برای بازبینی جهت صدور 
پروانه نمایش به سازمان سینمایی ارائه نداده است. 

مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی عنوان کرد: فیلم »قاتل وحشی« 

بیشــترین وقت خود را درگیر اختالفات تهیه کنندگی در محاکم قضایی و داوری خانه سینما 
داشتند تا درخواست رسمی جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش.

 به گفته وی، تهیه کننده این فیلم در طول  ساخت کار، دچار اختالف و مشکالتی می شود و در 

زمان ساخت، تهیه کننده دیگری وارد این داستان می شود. جهت رفع این موضوع، صاحبان فیلم 

وارد مراحل قضایی می شوند و خانه سینما ورود پیدا می کند تا مشکل آن ها را رفع کند و با صدور 

چند نوبت صورتجلسه، گفته می شود این مشکل رفع شده است.  فرجی خاطرنشان کرد: در تاریخ 

۱/۱۱/۱۳۹۹ زمانی که که این فیلم به شورا ارائه شد، از سوی شورای پروانه نمایش وقت با اصالحیه 

روبه رو شد. در تاریخ ۵/۱۱/۹۹ فیلم را دوباره با اصالحیه فرستادند، اما این فیلم مجددا دچار همان 
مشکالت قبلی بود و مورد تایید شورای بازبینی قرار نگرفت.


