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مراســم پایانی جایــزه بین المللی 
»عکــس ۵« و بزرگداشــت عبــاس 
کیارســتمی یکشــنبه یکم تیر ماه با 
حضور هنرمندانی همچون علی رفیعی، 
لیلی گلستان، ســیروس الوند، فاطمه 
معتمدآریا، همایون ارشادی، ابوالفضل 
جلیلی، عباس مشهدی زاده، سروش 
صحــت، آزیتا حاجیــان، محمدعلی 
ســجادی و برخی دیگر از چهره های 
فرهنگی و هنری در موزه سینما برگزار 

شد.
به گزارش هنرآنالیــن، در ابتدای 
مراسم بیتا فکور ضمن خوشامدگویی 
به حاضرین گفت: بهتر است در ابتدای 
مراسم یادی از زنده یاد استاد محمدعلی 
کشاورز کنیم و این غم بزرگ را به جامعه 

هنری تسلیت می گویم.
سپس شعری را از سیمین بایرامی 
درباره عباس کیارستمی برای حاضرین 
خواند و در ادامه ضمن تشکر از مدیریت 
موزه سینما خاطرنشــان کرد: مهدی 
شــادی زاده از سال گذشــته ساخت 
مستند خود درباره تک درخت عباس 
کیارســتمی را آغاز کرد و قرار بود این 

مستند اردیبهشت رونمایی شود، ولی 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا نمایش 
این مســتند و نصب مجســمه عباس 
کیارســتمی به تعویق افتاد؛ در نتیجه 
شورای سیاست گذاری تصمیم گرفتند 
در ادامه راه ثبت تک درخت، جشنواره 
»عکس ۵« را برگزار کنند که قرار است 
این جشنواره هر ســال با موضوع های 
مختلف همزمان با ســالروز تولد این 

کارگردان بزرگ برگزار شود.
ســپس مهدی شــادی زاده، دبیر 
جشنواره درباره این مراسم تاکید کرد: 
سخت است در این جمع صحبت کردن، 
جایزه »عکس ۵« شاید بهانه ای بود که ما 
بتوانیم یک کار کوچک فرهنگی به یاد 
عباس کیارستمی انجام دهیم. از لیلی 
گلستان به خاطر حمایت شان در این 
مدت خیلی ممنونم. همچنین از هیئت 
داوران و همــه افرادی که مــا را در این 

جشن همراهی کرده اند، سپاسگزارم.
در ادامه این مراســم مســتندی 
از عباس کیارســتمی به کارگردانی 
مهدی شــادی زاده بــرای عموم به 

نمایش گذاشته شد.

 کیارستمی می گفت اصل هنر 
در نگاه است

ســپس علی رفیعــی، کارگردان 
پیشکســوت تئاتر و ســینما، درباره 
عباس کیارستمی خاطرنشان کرد: من 
خطابه ای ندارم که خدمت دوســتان 
عرض کنــم ولی خاطــره ای از عباس 
کیارســتمی دارم که همیشــه با من 
اســت. چون تنها یک خاطره نیست، 
بلکه یک درس اســت. داســتان آن به 
دهه ۶۰ برمی گــردد. بعــد از انقالب 
دوستانی از ایران به فرانسه آمدند و آنجا 
عکاسی راه انداختند و احمد میرشکاری 
هم تکنســین آنجا بود. روزی عباس 
کیارستمی به آنجا آمد و فهمیدیم که 
با احمد دوستی نزدیکی دارد. آن زمان 
کیارستمی شهرت چندانی نداشت، اما 
کیارستمی بود. آنجا این شانس را داشتم 

که با او به گپ و گفت بنشینیم.
وی ادامــه داد: در یکــی از روزهای 
آغازین دوســتی ما بحثی در مورد نگاه 
شکل گرفت. کیارستمی می گفت اصل 
هنر در نگاه اســت اما ما ایرانی ها نگاه 
نمی کنیم، بلکه می بینیم؛ فرق است بین 

دیدن و نگاه کردن. ناگهان سیگار من را 
از روی میز برداشــت و گفت چند سال 
است که این سیگار را می کشی؟ گفتم 
۲۰ سال. گفت گرافیک و رنگ های این 
سیگار را بگو و من نتوانستم بگویم. گفت 
این فرق بین دیدن و نگاه کردن است که 
تبدیل کردن دیدن بــه نگاه کردن کار 

هنرمند است.
رفیعی در ادامه بیان کرد: هنرمند با 
قرار دادن چیزی که می خواهد بگوید 
در جایی که باید، می تواند کاری کند تا 
مخاطب به آن نگاه کند و چیزی را ببیند 
که تا قبل از آن ندیده است. در واقع آن 
زمان است که اثر هنری خلق می شود. 
کیارستمی می گفت اگر این پاکت سیگار 
را روی میز اتو بگذاریم و در کنار آن یک 
الشه گوسفند و یک چرخ خیاطی و همه 
این ها در روی دریا؛ هر مخاطبی را وادار به 
نگاه کردن می کند تا بفهمد که چه ربطی 
بین این موارد وجود دارد. این هم یکی 

دیگر از کارهای هنرمند است.
این کارگردان در پایان صحبت های 
خود گفت: از کیارستمی در گفتگوهای 
دیگری نیز بینش او را یاد گرفتم. اینکه 
بتوان روزمرگی های زندگی را به گونه ای 
نشان داد تا آدم ها چیزهایی که ندیده اند 
را ببینند. آثار کیارستمی برای ما به شدت 
آموزنده هستند و باید دید که ما چطور 
آنها را نــگاه می کنیم چــون این آثار 

می توانند بینش همه ما را تعمیق کنند.
  دست در منجالب می کرد، 

جواهر بیرون می آورد
در ادامه ابوالفضل جلیلی درباره آثار 
عباس کیارســتمی تاکید کرد: زمانی 
که من ۱۷ سالم بود، لیوان  هایی بود که 
قیمت های مشخصی داشتند و مثل االن 
۵ دقیقه یک بار قیمت ها تغییر نمی کرد. 
بعد از مدت هــا لیوانی آمــد به عنوان 
نشــکن که قیمتش باالتر بــود. لیوان 
نشکنی که شکست صحنه ای از فیلم 
»گزارش« عباس کیارســتمی شد که 
من آن را دیدم و لذت بردم. چراکه صحنه 
جذاب بود که در آن یک لیوان شکست و 
به فرد گفتند که چون لیوان نشکنی را 

 شکسته ای باید مبلغ بیشتری بدهی. 
جلیلــی در ادامــه گفــت: دو فیلم در 
زندگی ام جوری من را به وجد آورد که 
ناخودآگاه برای آنها دست زده ام. یکی 
فیلم ۱۵ دقیقه ای »هم سرایان« بود که از 
نظرم هنوز بهترین فیلم کیارستمی است 
و دیگری فیلم »خانه دوست کجاست« 
او بود که بعد از اینکه بــرای بار دوم آن 
را دیدم گفتم کیارستمی کسی است 
که اگر دست در منجالب کند، جواهر 

بیرون می آورد.
در ادامه این مراسم کلیپی از کیارنگ 
عالیی پخش شــد که به نقد و بررسی 
عکس های مریم سعیدی و پائولو میراندا 

عکاس ایتالیایی پرداخته بود.
سپس بیانیه هیئت داوران جشنواره 
»عکس ۵« توسط ابراهیم عرب بیگی 
خوانده شــد و ۵۱ اثر برتر ایــن دوره از 

جشنواره نمایش داده شدند.
در ادامــه ایــن مراســم عبــاس 
مشــهدی زاده هنرمند مجسمه ساز 
گفــت: چند بــار برای دیــدن عباس 
کیارستمی به بیمارســتان جم رفتم و 
بعد از چند مرتبه توانستم پیش او بروم. به 
او گفتم عباس پاشو این سیم و لوله را قطع 
کنیم، تو برو به کار دنیایی ات برس تا من 
به جای تو بخوابم. من را می دید ولی جان 
صحبت نداشت، یک اشک از چشمانش 
 جاری شــد و بــه نوعی تشــکر کرد.

در انتهای این مراســم لیلی گلستان، 
فاطمــه معتمدآریا و ســیروس الوند 
برای اهدای جوایز بــه صحنه رفتند و 

برگزیدگان این رویــداد به این ترتیب 
معرفی شدند: عبدالرحمان مجرد نفر 
چهارم، محمد معتمــدی از نیویورک 
نفر ســوم، محمد نظری از زنجان نفر 
دوم و ســورنا جوانی نفر اول این دوره از 

جشنواره بودند.
ســورنا جوانی نفر اول ایــن دوره 
یک تندیس از دســت طــالی عباس 

کیارستمی را دریافت کرد.
الزم به یادآوری است این جشنواره 
با همت مهدی و علیرضا شادی زاده دبیر 
جشنواره، احمد عرب بیگی مجسمه ساز، 
شرکت جین وست مدیر هنری، بیتا فکور 
مشاور جشنواره، سیامک باحجب مدیر 
اجرایی، غزاله ســعادتی مشاور رسانه 
جشنواره، موسسه پیشرو پارسیان امرداد 
مجری طرح، ساسان توکلی فارسانی 

عکاس پوستر برگزار شد.

 مراسم اختتامیه جشنواره »عکس ۵« برگزار شد

یک کار کوچک فرهنگی به یاد عباس کیارستمی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هشتمین دوساالنه مجسمه سازی 
برگزار می شود

هشتمین دوساالنه مجسمه سازی در سال 
جاری به دبیری شورای دبیران برگزار می شود.

به گــزارش هنرآنالیــن، در پــی مصوبه 
مشترک شورای سیاســت گذاری دوساالنه 
و اعضای هیئــت مدیره انجمــن هنرمندان 
مجسمه ســاز، با هدف صیانــت و حضانت از 
هشتمین دوساالنه مجسمه سازی، دبیری این 
دوره را به هیئت مدیره انجمن با عنوان شورای 
دبیران واگذار و مراتب را طی نامه ای به اداره کل 

هنرهای تجسمی اعالم کردند.
انجمن هنرمندان مجسمه ساز در اسفندماه 
سال گذشته با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که به 
دلیل شرایط خاص کرونا در کشور، برگزاری 
دوره هشــتم دوســاالنه را به صورت شورایی 
در ســال آینده پــی خواهد گرفــت و هیات 
مدیره انجمن به عنوان شورای دبیران وظیفه 

برگزاری این رویداد را به عهده می گیرد.
اعضای شورای دبیران هشتمین دوساالنه 
مجسمه ســازی عبارتنــد از: محمد مهدی 
صنعتی، عباس مجیدی، صفا سبطی، هومن 

سلیمی و معصومه میر حسینی.
شــایان ذکر اســت، انجمــن هنرمندان 
مجسمه ســاز ایــران بــا حمایــت اداره کل 
هنر های تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و با همکاری موسسه توسعه هنر های 
تجســمی معاصر، هشتمین دوســاالنه ملی 
مجسمه سازی تهران را در صورت عادی بودن 
شرایط بهداشــتی و اپیدمی ویروس کرونا و 
با رعایت موازین و پروتکل های بهداشــتی به 

شکل غیر رقابتی برگزار خواهد کرد.
    

ونسان ون گوک به دیدار 
مخاطبان ایرانی آمد

کتاب »دیدار با ونســان ون گوک« با قلم 
کارولینه برونســه توسط انتشــارات علمی و 

فرهنگی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، این کتاب اثری داســتانی 
ـ  تصویری اســت که برای مخاطبان نوجوان 
تألیف و در آن این هنرمند سرشناس به کمک 

آثارش معرفی شده است.
برونســه در این کتاب با زبانی بسیار ساده 
و در عین حــال تهییج کننده حس کنجکاوی 
مخاطبانش را برانگیخته و ونســان ون گوک 
نقاش مشهور هلندی را به مخاطبانش معرفی 
کرده اســت. او برای این منظــور بخش قابل 
توجهی از کتاب را با نمایش تابلوهای ون گوک 
و نوشتن شرحی داســتانی بر آنها اختصاص 

داده است.
این کتاب در متن خود ۲۸ تابلو از ون گوک 
را دستمایه تألیف متن و روایت داستانی کرده 
است، البته با ذکر جزئیات، مشخصات و محل 
نگهداری. عالوه بــر آن زندگی نامه مختصری 
از ونســان ون گوک و روایتی کوتــاه از فرجام 
آثار هنری وی پس از سرگذشــتش نیز بازگو 

شده است.
شــیوا مجیدی این کتاب را از انگلیســی 
به فارســی ترجمه کرده و امیــد محکمی نیز 

تصویرهایی را به متن کتاب افزوده است.
این کتاب در قالب پروژه های ویژه مؤسسه 
انتشارات علمی و فرهنگی و در بخش کودک 
و نوجوان با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده 

است.

بوم خبر

آرش پژوه گفت: بعــد از اینکه ثبت تصویر به 
یک مسئله همگانی تبدیل شد، عکاسی به سمت 
روایتگری رفته است و دیگر صرفاً انتخاب کادر و 

سوژه نمی تواند کاری برای عکاس بکند.
نمایشــگاه عکس های آرش پــژوه با عنوان 
»منطقه ۱-« با کیوریتوری بابک حقی در نگارخانه 

شمیده برپاست. 
پژوه در گفت وگو با هنرآنالین با بیان اینکه ۱۸ 
عکس موبایلی در این مجموعه به نمایش درآمده 
است گفت: همه این عکس ها یک قاب مشترک 
دارند که پنجره ماشین اســت و همه سوژه ها در 
همین قاب تکرار می شــوند، اما فضای آنها در دو 

شهر متفاوت تهران و سانفرانسیسکو است.
او درباره شکل گیری آثار این مجموعه گفت: 
زمانی که در سانفرانسیسکو مشغول تحصیل و کار 
بودم فرصت زیادی برای رفتن به خیابان و عکاسی 
کردن نداشتم. به همین دلیل از پنجره ماشین و 
در حال حرکت عکاسی می کردم. اما آن زمان به 

نمایش این عکس ها فکر نمی کردم. وقتی به ایران 
برگشتم عکس های خود را به بابک حقی نشان دادم 
و او متوجه شد که همه عکس ها یک خط روایی 
ثابت دارند و من به صورت ناخودآگاه به سراغ یک 
طبقه اجتماعی رفته ام. ایده برگزاری نمایشگاه از 
همان جا کلید خورد و با این نگاه به سراغ عکاسی 
در تهران رفتم تا نمایشگاه عکسی که ترکیبی از 
دو شهر است، ترتیب دهم. پژوه ادامه داد: با وجود 
اینکه عکس ها در دو شهر مختلف برداشته شده اند 
قاب و سوژه آنها مشترک است و یک طبقه خاص 
اقتصادی و اجتماعــی را در دو جغرافیا و فرهنگ 
مختلف به تصویر کشیدم تا بگویم که شرایط آنها 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. بارها پیش آمد که 
بینندگان از من می پرسیدند کدام عکس مربوط به 
تهران و کدام یک مربوط به سانفرانسیسکو است، 
زیرا شــباهت آنها آنقدر زیاد است که نمی توان 
محل آنها را تشخیص داد و هدف من هم نمایش 

این شباهت ها بود.

او درباره ویژگی های عکاسی از پنجره ماشین 
گفت: یکی از نکاتی که به من کمک کرد، وجود یک 
وحدت بصری بین این عکس ها بود. نکته دومی که 
مرا عالقه مند کرد این بود که این قاب میان سوژه و 
عکاس فاصله ایجاد می کند، یعنی عکاس نمی تواند 
به دل سوژه برود و از خارج به آن نگاه می کند. این 
قاب ها به شما یادآوری می کند که مربوط به این 
طبقه اجتماعی نیستید و فقط از بیرون به آن نگاه 
می کنید. درعین حال محدودیت های زیادی در 
این شیوه عکاســی وجود داشت و از تعداد بسیار 

زیادی عکس که در ماشــین گرفتم فقط 
تعداد اندکی قابلیت نمایش پیدا کرد، زیرا 
همه عکس ها در حال رانندگی و در زمانی 

بسیار کوتاه گرفته شده اند و به همین 
دلیل بسیاری از آنها خراب شدند. 
ضمن اینکه امکان تکرار عکس ها 

نیز وجود نداشت.
پژوه ادامه داد: در عکاســی 
خیابانی چیزی که برایم جذاب 
است انسان ها هستند و به همین 

دلیل در ۱۶ عکس از این مجموعه 
نیز انســان حضــور دارد. در تمام 

عکس ها زیست بشری برایم اهمیت 
داشته و با وجود اینکه موضوع کارها 
شهر است اما ســوژه ای که در آن ها 

جذاب شده آدم هایی هستند که به آن شهر شکل 
می دهند. در این تصاویر نه تنها آدم های موجود 
در عکس که محیط زندگی یک طبقه اجتماعی 
هم معرفی می شود. شباهت های محیطی زیادی 
در عکس ها دیده می شــود و قصد من این بود تا 
جایی که ممکن اســت آن بخش مغفول مانده 
از تصویر ذهنی ما از شــهر و به ویژه شهری مانند 

سانفرانسیسکو را نشان دهم.
او با اشــاره به اینکه عکس ها در کادر ۱۰ در 
۱۰ سانتیمتر چاپ شده اند، افزود: می خواستم 
هویت موبایلی بودن عکس ها حفظ شود. در 
این ابعاد فاصله مخاطب و ســوژه هم بیشتر 
لمس می شــد و البتــه در نهایت کوچک 
بودن عکس ها روی قیمت کارها تاثیر 
می گذاشت و نمی خواستم قیمت 

کارها بیشتر از این باشد.
او درباره ویژگی های عکاسی 
موبایلــی گفــت: در مجموع 
عکاسی با موبایل ساده تر است 
و مســائلی مانند نورســنجی، 
تنظیمات و... در آن وجود ندارد. 
برای ســنجیدن تفاوت عکاسی 
موبایل با دوربیــن حرفه ای مهم آن 
اســت که راجع به کدام نوع عکاسی 
حرف می زنیم. در عکاســی خبری، 

مستند یا خیابانی موبایل می تواند مکمل دوربین 
عکاسی باشد و به کمک عکاس بیاید. مخصوصاً در 
عکاسی خیابانی کار با موبایل راحت تر است چون 
سوژه متوجه کار عکاسی نمی شود و این مسئله 
بسیار مهم است زیرا اگر سوژه متوجه عکاس شود 
دیگر این عکس کارکرد خود را از دست می دهد. اما 
از خیلی جهات لذت عکاسی با دوربین بیشتر است 
و حسی که بودن پشت دوربین برای عکاس ایجاد 

می کند جذاب تر است.
پژوه ادامه داد: امکاناتی که موبایل ایجاد کرده 
است باعث شــده دنیا را از دیدگاه تعداد زیادی از 
افراد غیر عکاس ببینیم و این مسئله بسیار جذاب 
است. عده ای از عکاسان نگاه خوبی به این مسئله 
ندارند، اما من فکر می کنم برای ما عکاســان هم 
امکان خوبی اســت که ببینیم بقیه آدم ها دنیا را 
چگونه نــگاه می کنند و بتوانیم دیــدگاه آنها در 

عکاسی را بشناسیم.
 این عکاس افزود: بعد از اینکه ثبت تصویر به 
یک مسئله همگانی تبدیل شد عکاسی به سمت 
روایتگری رفته است و دیگر صرفاً  انتخاب کادر و 
سوژه نمی تواند کاری برای عکاس بکند. عکاسی 
از ثبت محض فاصله گرفته و تنها چیزی که باقی 
مانده این اســت که عکس قصه بگوید. این وجه 
تمایز بین کسی که عکاسی می کند با کسی است 

که صرفاً موبایل به دست گرفته و عکس می گیرد.

روایت آرش پژوه از نمایشگاه »منطقه-1«

نگاهی به یک طبقه اجتماعی در دو شهر متفاوت  

نمایشگاه

عبدالرحمان مجرد نفر 
چهارم، محمد معتمدی 

از نیویورک نفر سوم، 
محمد نظری از زنجان نفر 

دوم و سورنا جوانی نفر 
اول این دوره از جشنواره 
»عکس۵« بودند. سورنا 
جوانی نفر اول این دوره 

یک تندیس از دست 
طالی عباس کیارستمی را 

دریافت کرد

 شماره   544   /     سه شنبه 3 تیر   1399  / 1 ذی القعده 1441  / 23 ژوئن   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 669۵6600)021(
@t osee. i r ani :اینستاگرام              t oseeir ani . i r :نشانی سایت


