
آغازین  روزهای  هفته،  پایانی  روزهای  معموال 
نمایشگاه های هنری است. پنجشنبه و جمعه این هفته 
همزمان با آخرین نفس های پاییز، 15 نمایشگاه هنری 
از  ادامه بعضی  در تهران کار خود را آغاز می کنند. در 

نمایشگاه ها را مرور می کنیم.
»پروژه های آران« از جمعه 30 آذر میزبان نمایشگاه انفرادی 
سلمان خوشرو با نام »کنش ممکن« خواهد بود. در بخشی از 
بیانیه این نمایشگاه آمده است: »با ضرب های پویای قلم مو و 
کاردک، سلمان خوشرو شیفتگی ذاتی خود با زندگی، تکامل 
و انسانیت را به تصویر می کشد. خطوط بیرونی پیکرهایی که 
او هستند.  آثار  گرفته اند جزو مشخصه های  زیبایی شکل  به 
این پیکرهای قدرتمند مستقیما به غرایز و نیروهای نخستین 
طبیعت انسانی اشاره دارند. همانقدر که قدرت و توانایی انسان 
در عمق این نقاشی ها به چشم می آیند، ضعف و کمبودهای 
وجودی انسان ها که در پس ذهن نقاش حاضر بوده اند، نقش 
بازی می کنند. در این حضور قدرتمندانه بدن مرد، کشمکش 
انسان در  به خوبی تصویر می شوند:  انسانی  تنازع طبیعت  و 
برابر انسان، در برابر طبیعت و در برابر خود. در عین حال در 
برخی از نقاشی ها که انسان از درون آب و یا جنگل و برگ و 
شاخ درختان گذر و ظهور می کند، هنرمند پیشنهاد مصالحه 
انتقال می دهد: انسان برای  و آشتی بین انسان و طبیعت را 
طبیعت و از طبیعت. ذات پرمعنا و دینامیک این مجموعه از 
آثار، خود ثبت دراماتیک و نمایشی »عمل نقاشی« نیز هستند؛ 
شدت و قدرت و همچنین سرعت. الیه های سنگین رنگ خود 
نشان دهنده کشمکش داخلی و انرژی هستند. سنگینی دست 
هنرمند که در ضربه های قلم مشهود هستند به نوعی نمایشگر 
درجه کشش و کنشی هستند که در نتیجه آن الیه های غلیظ 
رنگ در فضا معلق می مانند. حرکت مهم ترین و برترین بخش 
از عمل نقاش هستند و در آخرین نقاشی ها سرعت در خطوط 
این  را شکل می دهند...«  انتزاعی  تقریبا  پیکرهایی  الیه ها،  و 
نمایشگاه جمعه از ساعت ١۶ الی ٢٠ در نگارخانه مذکور واقع 
در خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لوالگر، پالک 5، ورودی حیاط 
افتتاح می شود و تا 24 دی به جز شنبه ها از ساعت 13 تا 19 

ادامه خواهد داشت.
»وارونگی« عنوان نمایشگاه پیام یاسینی است که از جمعه به 
مدت ۶ روز در نگارخانه »ایده« واقع در میدان هفت تیر، خیابان 
قائم مقام، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پالک2۶ برپا خواهد 
بود. این نمایشگاه روز افتتاحیه از ساعت 1۶ تا 20 و روزهای 

دیگر از ساعت 10 تا 20 میزبان عالقه مندان است.
نمایشگاه مجسمه های مریم کوهستانی با عنوان »پوستی از 
آن خود« نیز از این جمعه تا 12 دی در نگارخانه »سیحون« از 
ساعت 11 تا 19 میزبان عالقه مندان خواهد بود. این گالری در 

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 11 واقع شده است. 
»باغ واق« عنوان نمایشگاه نقاشی، طراحی و حجم سمیرا 
دریا است که از عصر جمعه 30 آذرماه در »گالری ویستا« به 
نمایش در می آید. واق، درختى است با میوه هایى از حیوانات و 
سر انسان که در نقاشى سنتى ایران سابقه اى کهن دارد. بهنام 
کامرانی در بیانه  این نمایشگاه نوشته است: »در روایت نقاشانه 

سمیرا دریا از درخت واق، عناصر نامتجانس همجوار شده اند. 
درخت ها یا از تن آدمیاِن نقاشى هاى سنتى بیرون زده اند یا 
بر اشیایى قرار گرفته اند یا تنها معلق اند. میوه هاى درختان با 
ریشه هاى در هـم تابیده گـروتسکـى تاثیر گـذار را نمــایش 
مى دهد. عجایب المخلوقاتى که جوارح انسانى با خویش کارى ها 
آشوب  پر  این جهاِن  زده اند.  بیرون  آن  از  عقوبتى موحش  و 
ماست یا خوابى به آخر الزمان رسیده؟«. »باغ واق« تا 10 دی 
ماه به جز شنبه ها از ساعت 1۶ تا 20 در »گالری ویستا« به 
نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پالک 

11 به تماشاست.
گالری »آ« نیز تا 10 دی میزبان نمایشگاه انفرادی مرجان 
صدایتی خواهد بود. در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: 
در  معاشرت ها،  تازه ترین  در  لحظاتش  زیباترین  در  »زندگی 
سفرها و در آفتابی ترین و شادترین لحظاتش، سنگینی پنهانی 
نمی شوند،  ته نشین  سبکی ها  نیست.  گریزی  آن  از  که  دارد 
مانند  که  است  سنگینی ای  می ماند  آنچه  گریزان.  و  فرارند 
ماده ای سیاه و تکثیر شونده از دل هر لحظه سربر می آورد و در 

تمامی سلول ها رخنه می کند.
زمانی بود که برای رهایی از این سنگینی به هر چیزی چنگ 
می زدم، به لذت نقاشی های تمام شده، امضا شده و قابل ارائه، 
به تمنای دیده شدن، تشویق شدن و دلگرم شدن و می دیدم 
که هیچ چیز برایم نمانده جز نیازمندی. زندگی برایم چنین 
مقدر کرده بود که دریابم تمامی این ها دمی است و پس از 

آن دوباره همان سنگینی و همان تکرار. پس در نهایت قدم 
برای  انتظاری  بی هیچ  بی هیچ چشمداشتی،  گذاشتم،  راه  در 
تشویق، بی هیچ تمنایی برای دیده شدن. رنگم را، کاغدم را، 
قلمم را برداشتم و راهی شدم، راهی که در آن از ویران کردن 
ساخته هایم نترسم«. این نمایشگاه واقع در خیابان کریم خان 
زند، خیابان عضدی )آبان جنوبی(، کوچه اردشیر ارشد، شماره 
7 از ساعت 1۶ تا 20 میزبان بازدیدکنندگان است. »هویتی 
دیگر« عنوان نمایشگاه گروهی هنرآموختگان شما انوشهر است. 
این نمایشگاه در گالری »شکوه« در خیابان فرمانیه، بلوار شهید 
اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پالک 19 

برگزار می شود و تا 5 دی از ساعت 1۶ تا 20 فعالیت می کند.
گالری »اُ« نیز از 30 آذر میزبان »لهجه خط« مریم عیوضی 
خواهد بود. این نمایشگاه که تا 12 دی ادامه خواهد داشت، هر 
روز از ساعت 12 تا 20 در نشانی خیابان سنایی، خیابان شاهین 

)خدری(، پالک 18، طبقه اول پذیرای مخاطبان خواهد بود.
»دریچه« عنوان نمایشگاه گروهی ای است که تا 5 دی در 

گالری »شلمان« برگزار می شود.
پیش  »دریچه«   « است:  آمده  نمایشگاه  این  بیانیه  در   
رو گردهمایی آثاری است که هرکدام گویای جهانی درونی 
شب نشینی،  کودکانه،  ردپاهای  از  مملو  جهان هایی  است. 
رویاهای آبی و چه و چه... زندگی در جهانی که ما به آن 
هم  همین  هم نشینی هاست،  همین  حاصل  هستیم  مبتال 
برآنیم  زخم.  و  زن  هم آوایی  درخت،  و  پرنده  گردی های 

آنچه  بشوییم  روزمرگی،  درماندگی  از  را  نگاه ها  بشوییم  تا 
اما  نگاه می کنیم  به آن  آنچه  به خود می گیرد،  تکرار  رنگ 
نمی بینیم، آنچه که پشت زنگ زدگی عادت، جا خشک کرده 
توانستیم  زمانی که  و  نمی یابد.  بروز خود  برای  فراری  راه  و 
پنجره ها را باز کنیم و درخت را، دست را، آسمان را بر بوم 
هم  گرد  بنمایانیم،  باز  خود  زبان  به  را  آن  و  ببینیم  خود 
از  اما  گذاشت  خواهیم  نمایش  به  را  نو  جهانی  و  می آییم 
ورای یک »دریچه«...«. این نمایشگاه به جز پنجشنبه ها در 
میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، کوچه 

کاووسی، پالک 27 میزبان عالقه مندان خواهد بود.
گالری »آریانا« نیز از امروز میزبان نمایشگاه نقاشی کودکان 
مبتال به سرطان تحت پوشش موسسه خیریه بهنام دهش پور 
با عنوان »رنگ های امید« خواهد بود. در بیانیه این نمایشگاه 
آمده است: رنگ های امید... خبری در راه است و دستان مهربان 
کودکان موسسه خیریه بهنام دهش پور شما را به مهمانی امید 
دعوت می کنند. لحظات سخت را با شادی کودکانه و دنیایی از 
رنگ نقش زده اند. قلب شان در تسخیر دنیایی از رنگ ها است و 
امید را چنان تنیده بر جان ترسیم کرده اند که نمی توانی جز به 
باور زندگی به چیزی بیندیشی. دست و قلب شان را با نگاه تو 
تقسیم کردند تا زندگی رنگ دیگری گیرد. بر آن شدیم تا در 
پایان آذر ماه رنگارنگ، مهمانی ای از رنگ ها بر پا کنیم...از شما 
نیک اندیشان دعوت می شود تا در این جشن مهر و شادی رنگ 

ها با ما همراه شوید.«

6فرهنگی

وقتی هنرهای تجسمی سوژه »هنرهای تبسمی« می شود

»هنرهای تبسمی« عنوان آخرین کتاب کاریکاتورها و طرح های کامبیز 
درم بخش است که با در نظر گرفتن جنبه های انتقادی و زیبایی شناسی، 

این بار هنرهای تجسمی را سوژه خود قرار داده است.
کامبیز درم  بخش طراح و کارتونیست به بهانه ورود کتاب جدید خود به بازار نشر به 
ایرنا، گفت: »هنرهای تبسمی« عنوان طنزآمیز هنرهای تجسمی است که برای این 
کتاب در نظر گرفته شده است و کاریکاتورها و طرح های این کتاب با در نظر گرفتن 

جنبه های انتقادی و زیبایی شناسی هنر خلق شده است.
این کاریکاتوریست پیشکسوت افزود: این کتاب مجموعه ای از کاریکاتورهایی با 
موضوع هنرمندان و گالری هاست و هنرهایی همچون نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی 

و موسیقی را دستمایه طرح ها و کاریکاتورها قرار داده است.
وی با بیان این که موضوع هنر و هنرمندان در قالب کارتون کمتر کار شده است، 
افزود: همچنین بخشی از آثار به هنرمندان بزرگ جهان مربوط است و شوخی های 

با مزه ای با این کارها شده است.
وی افزود: کتاب حاضر مجموعه کاملی از نقاشی، کاریکاتور و طراحی  به صورت 

رنگی و سیاه و سفید است که در 200 صفحه به چاپ رسیده است.
درم بخش اظهار کرد: این کتاب کامل شده 40 اثر از کارهایی است که پیش از این 

به صورت نمایشگاه در گالری سیحون در معرض دید قرار گرفته است.
این هنرمند با انتقاد از وضعیت نامطلوب چاپ کتاب در ایران گفت: بی میلی مردم 
به خواندن کتاب، بزرگترین مشکل است و صنعت نشر را با بحران روبرو کرده؛ این 
فاجعه است که در کشوری با 80 میلیون جمعیت، تیراژ یک کتاب 500 نسخه باشد.
درم بخش افزود: کتاب های هنری معموال مخاطب خاص خود را دارند و هزینه 
های باالی کتاب ها در سالهای اخیر به ریزش همین تعداد مخاطب نسبت به گذشته 
منجر و سبب شده است که کمتر ناشری جرات چاپ کتاب های هنری را داشته 

باشد.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی در هزینه چاپ و کاغذ، افزود: رونمایی کتاب 
»هنرهای تبسمی« قرار بود در مهرماه برگزار شود ولی با توجه به گرانی و نبود 

قیمت های منطقی در بازار، این تعویق چند ماهه به ما تحمیل شد.
این کارتونیست در مورد روند چاپ آثارش و اخذ مجوز، گفت: در این سال ها 
آموختم که چطور هنرمندانه نقدی را به تصویر کشم که چاپ شود و اصوال آنقدر در 

این کار حرفه ای شدم که کاری را که مجوز چاپ نمی گیرد، انجام ندهم.
این کتاب در قطع رحلی با تیراژ هزار نسخه منتشر شده است. کتاب »هنرهای 
تبسمی« شامل نقاشی ، طرحی  و کاریکاتورهای کامبیز درم بخش با موضوع هنر 
و گالری گردی عصر پنجشنبه 29 آذرماه در نشر گویا رونمایی خواهد شد. در این 
مراسم بخشی از آثار کتاب به صورت پرینت به نمایش گذاشته شده و به فروش 

خواهد رسید.

پایتخت آثار کپی جهان کجاست؟

چین در تالش است تا از شهرت خود به عنوان پایتخت آثار کپی جهان 
بکاهد.

به گزارش ایسنا، رویترز با انتشار گزارشی درباره فعالیت هنرمندان چینی که پیش 
از این اغلب به کپی آثار مشهور جهان مشغول بودند، از تالشی خبر می دهد که این 

هنرمندان را به سمت خلق آثار دست اول سوق می دهد.
»ماو چانیان« یکی از 8000 هنرمند نقاشی است که در دافن ـ یک منطقه 
کوچک ولی با تراکم جمعیت زیاد در نزدیکی هنگ کنگ ـ به کپی کردن آثار 
هنری غربی مشغول است. کپی »شب پر ستاره« ونسان ون گوگ از کارهای اوست.

این هنرمند 32 ساله چینی در حال حاضر مشغول رسیدگی به یک اثر 145 
دالری کپی است که آن را تنها با صرف یک روز از روی یک عکس در گوشی همراه 

خود کشیده است.
دافن که یک روستای گم نام در بین 300 روستای شالیکار دیگر در چین است 
به یک باره پس از اینکه رهبر سابق این کشور به  نام دنگ ژیائوپینگ در سال 1978 
اقتصاد چین را دچار تحول کرد تنها طی چند سال به یک قطب جهانی کپی آثار 

نقاشی بدل شد.
بر اساس محاسبات جهانی که صورت گرفته، این شهر در یک نوبت، 75 درصد از 

آثار نقاشی رنگ روغن کپی را به خود اختصاص داده است.
دافن دارای 1200 گالری و مراکز کسب و کار هنری است که 20 هزار نفر را تحت 

اشتغال دارد. درآمد این شهر در سال 2017 به ۶01 میلیون دالر رسید.
زمانی که چین چهلمین سالگرد »درهای باز« را در روز سه شنبه جشن می گرفت، 
دافن مشغول شمردن ثروت خود بود. زیرا درآمد این شهر در سال 2008 به  دلیل 
بحران مالی جهانی و همچنین درخواست از بین رفتن صنعت کپی آثار هنری از 

طرف خارجی ها، کاهش پیدا کرده است.
کاهش سفارش های برون مرزی موجب شد تا دولت محلی برنامه ای را برای تبدیل 
دافن به یک مرکز تولیدکننده آثار هنری اصل تدوین کند. با ابالغ این قانون در 
دافن، تعداد هنرمندانی که به تولید آثار هنری خود عالقه نشان دادند و از این قانون 
حمایت کردند هم کم نبود. دافن برای جذب هنرمندان خود 100 میلیون یوان در 
یک موزه هنری سرمایه گذاری کرد و 2۶8 آپارتمان برای اسکان نقاشان ساخت. این 
شهر در حال حاضر 300 هنرمند دارد که تنها بر روی خلق آثار هنری اصل با ایده 

خودشان تمرکز می کنند.
با این حال یکی از هنرمندان دافن که به مدت 12 سال در این شهر مشغول به 

کار بوده به آینده آن خوش بین نیست.
او در این زمینه بیان کرده است، »خریدارهای بزرگ محصوالت ما می دانند که 
بازار این شهر سابقا بخاطر فروش آثار کپی شهرت داشته و عاقبت خوبی هم نداشته 

و در حال حاضر همان نقاشان کپی کار، قصد تولید آثار خود را دارند«.

اخبار
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فصل تازه کنسرت های »چارتار« آغاز می شود
گروه موسیقی »چارتار« بعد از یک دوره کم کاری در اجراهای زنده، فصل تازه کنسرت های خود را با برگزاری کنسرت در کرمانشاه آغاز می کند. به گزارش مهر، گروه موسیقی »چارتار« بعد از یک دوره کم کاری در اجراهای زنده، فصل تازه 

کنسرت های خود را با برگزاری کنسرت در کرمانشاه آغاز می کند. این کنسرت روز پنجشنبه 29 آذر ماه طی دو نوبت ساعت های 1۸ و 21 در تاالر انتظار کرمانشاه میزبان عالقه مندان موسیقی است. گروه »چارتار« در ادامه فصل جدید اجراهای 
صحنه ای خود ساعت 21 روز شنبه اول دی ماه در تاالر مجلل شهر رشت کنسرت دیگری را برگزار می کند و پس از آن در روز ششم دی ماه اجرای تازه ای را در تاالر شهید آوینی شهر بوشهر برپا خواهد کرد.

نگاهی گذرا به برخی از نمایشگاه های هنری هفته آینده

هنر با طعم »یلدا«

شهرام ناظری: 

رقص سماع در قونیه زنده ماند، اگر در ایران بود اجازه نمی دادند

طاهر روزمه سالی:

شهرت سینمایی  بازار تجسمی را خراب کرده

شهرام ناظری می گوید رقص سماع، موسیقی و... در قونیه زنده مانده است. 
اگر در ایران بود اجازه نمی دادند و این یک خوش شانسی برای ماست که 

موالنا در قونیه است.
گرامی داشت  مناسبت  به  ناظری  شهرام  آناتولی،  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
هفتصد و چهل و پنجمین سالگرد درگذشت موالنا جالل الدین رومی، به شهر 
او شب 15  کرد.  اجرا  برای عالقه مندان  رایگان  کنسرتی  و  ترکیه سفر  قونیه 
دسامبر 2018 )24 آذر 1397( در مرکز کنگره سلجوقیان شهر قونیه ترکیه 

روی صحنه رفت.
شهرام ناظری در جواب اینکه او را به عنوان خواننده سبک کالسیک، عرفانی، 
حماسی و اصیل می شناسند و نظر خودش در این رابطه چیست، گفت: به اعتقاد من 
نظری که جامعه راجع به یک خواننده و سبک هنری او بیان می کند، درست تر است. 
این جامعه است که ترجیح می دهد چه اسمی را برای سبک خواننده بگذارد. ما و 
امثال ما تنها یک صدا نیستیم، بلکه تفکری همراه با تاریخیم. بنابراین آن بخش عرفانی  

حماسی اصیل و یا مقامی که من روی آن کار کرده ام و جزئی از ایده های ذهنی من 
بوده، می تواند در مورد من درست باشد. او در این مورد که آیا ترکیه و قونیه میزبان 
خوبی برای موالنا بوده است، گفت: صد در صد. اتفاقا یکی از شانس های ما این بوده که 
موالنا در قونیه زندگی کرده و درگذشته است و این عاملی شده که مکتب موالنا باقی 
بماند. ما قدر نمی دانیم و شاید اگر موالنا هم در ایران می بود به سرنوشت ابوالحسن 
خرقانی و بایزید بسطامی و ... دچار می شد ولی در ترکیه چراغ مکتب موالنا روشن 
مانده است. رقص سماع و موسیقی و ... در قونیه زنده مانده است. اگر در ایران بود 
اجازه نمی دادند و این یک خوش شانسی برای ماست که موالنا قونیه است. درواقع او به 
دلیل اینکه اینجا بود توانست اینقدر عالمگیر و اشعارش تا این حد جهانی شود. برخی 
اظهارات تبعیض آمیز در مورد موالنا مطرح می شود، در حالی که او اصال در کودکی به 
اینجا آمده، اینجا عاشق شده، ازدواج کرده، بچه دار شده، با شمس آشنا شده و در این 
فرهنگ بزرگ شده است. البته موالنا و اکثر مشاهیر متعلق به همه جهان هستند، نه 

یک ملت یا جغرافیای خاص.

روزمه سالی گفت: بعضی ها به دلیل اینکه رسانه را در اختیار دارند و به 
واسطه سینما چهره شناخته شده ای هستند به آسانی و با کمترین دغدغه 

نمایشگاهی در بخش هنرهای تجسمی برگزار می کنند.
برگزاری  برای  جوان  هنرمندان  که  سختی هایی  درباره  سالی  روزمه  طاهر 
نمایشگاه در مقابل افراد نام آشنا و شناخته شده  متحمل می شوند، تشریح کرد: 
به  و  این رشته تحصیل کرده اند  در  به صورت تخصصی  هنرمندان جوانی که 
طور مستمر در زمینه هنر کار و مطالعه می کنند، برای معرفی خود و آثارشان 
از سوی گالری های هنری و متولیان  با مشکالت زیادی چون، پذیرش نشدن 

فرهنگ و هنر روبه رو هستند، ولی بعضی ها به دلیل اینکه رسانه را در اختیار دارند 
و به واسطه سینما چهره شناخته شده ای هستند به آسانی و با کمترین دغدغه 
نمایشگاهی در بخش هنرهای تجسمی برگزار می کنند. چنین افرادی با کمترین 
سواد تجسمی، فقط به صرف اسم شان وارد حوزه هنرهای تجسمی می شوند و 
برای برگزاری نمایشگاه به راحتی از  گالری ها، خارج از زمانبندی کاری گالری، 
وقت می گیرند و آثار کم کیفیت و حتی بی کیفیت شان را با قیمت هایی عجیب به 
نمایش و فروش می رسانند و این در حالی است که یک هنرمند جوان باید راه و 

سختی های زیادی را تحمل کند تا بتواند نمایشگاهی برگزار کند.

رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان گفت: 
صنعت چاپ و نشر کشور ما بیشتر دولتی یا شبه دولتی 

است و این آسیب رسان است.
مصطفی جوادی در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره کتاب 
کودک و نوجوان کاشان به ایسنا گفت: امروز صرفا کتاب منتشر 
و چاپ می شود؛ چه خوانده شود و چه نشود. آن هایی که متولی 
هستند و قدرت را در دست دارند افراد را به سمت کتاب های 

خاصی سوق می دهند و این درست نیست.
او با اشاره به عالقه مندی ناشران به انتشار کتاب های دینی بیان 

کرد: اگر کتاب های دینی را به نویسنده و تصویرگر اهل آن بدهند 
باز هم کتاب هایی تولید می شود که برای مخاطب جذاب خواهد 
بود، اما این اتفاق نمی افتد و کار تولید کتاب در دست اهل آن 
نیست. رئیس سابق اداره ارشاد کاشان گفت: تولید و نشر کتاب 
ما امروز موضوعی سلیقه ای شده است. صنعت چاپ و نشر ما به 
جایگاهی رسیده است که نویسندگان بیشتر غم نان و نام دارند. 
البته هستند کسانی که خوب کار می کنند ولی یا دیده نمی شوند و 
یا کمتر دیده می شوند. این ها اتفاقا همان هایی هستند که عاشقانه 

کار می کنند و به گروهی وابسته نیستند.

رئیس سابق اداره ارشاد کاشان:

چاپ دولتی و شبه دولتی آسیب رسان است


