
دبیر جشنواره بازی سازان مستقل ایران گفت: بازی های 
بازی های  با  رقابت  امکان  سالم،  رقابت  یک  در  ایرانی 
خارجی  بازی های  خرید  به  تمایل  ولی  دارند  را  خارجی 
قاچاق با قیمت ارزان تر، این صنعت را به نابودی می کشاند.

حمزه آزاد، دبیر جشنواره بازی سازان مستقل ایران در گفت وگو 
با خبرنگار تجسمی ایرنا با اشاره به توانایی باالی بازی سازان در 
کشور، افزود: بدون شک بازی ایرانی که با زحمت و هزینه تولید 
شده است قیمتی باالتر از بازی های خارجی قاچاق با کپی های 
غیرقانونی در بازار دارد و عدم حمایت و نظارت  نهادهای ناظر در 
برخورد با بازی های قاچاق سبب شده است که تمایل به خرید این 

بازی ها در بازار افزایش پیدا کند.
این فعال حوزه بازی با انتقاد از رانت های موجود در حوزه بازی، 
گفت: متاسفانه همه به یک اندازه از امکانات ملی سهم ندارند و 
تنها افرادی که در حلقه نزدیکان حضور دارند مورد توجه قرار 
به هیچ عنوان حمایت  ایران  در  بازی سازی  می گیرند. صنعت 
نمی شود و نهادهایی که در ظاهر برای حمایت بازی شکل گرفتند 

به دنبال بزرگ کردن دایره فامیلی خود هستند.
آزاد با انتقاد از فعالیت بنیاد ملی بازی های یارانه ای گفت: نظام 
مالی بنیاد ملی یکی از مباحث سوال برانگیز است که هیچگاه 
پاسخی به آن داده نشده است. نهادی که کمترین وظیفه اش 
حمایت از فعاالن بازی برای حضور در رویدادهای خارج از کشور 
است، افرادی نزدیک به حلقه همیشگی خود را مورد حمایت قرار 

می دهند.
این فعال حوزه بازی افزود: در سالیان گذشته به ظاهر10 
میلیارد تومان برای حمایت از بازی سازان در نظر گرفته شد 
شامل  وام  این  پرداخت  ظوابط  و  شرایط  نمی کنم  فکر  که 
وام ها  این  به  محدودی  افراد  بازهم  و  باشد  شده  بازی سازی 

دسترسی پیدا کردند.
وی با تاکید بر نقش نهادهای حمایتی در حوزه بازی افزود: در 
حوزه فرهنگ باید هزینه کرد و نمی توان با بی توجهی به این حوزه 

انتظار معجزه داشته باشیم.
آزاد با گالیه از عدم حمایت بازی سازان در بخش خصوصی 
گفت: به دلیل محقق نشدن آمال و آرزوی های افراد در این فضای 

آلوده شاهد مهاجرت بازی سازان به صورت انفرادی بودیم اما اکنون 
تیم های پرفروش ترین بازی های ایرانی در حال مهاجرت هستند.

وی با اشاره به ضرورت ترغیب سرمایه گذار در حوزه بازی گفت: 
در هیچ دوره ای »بازی« مورد توجه قرار نگرفت و به یک نحو 
می توان گفت ما هنوز صنعت بازی در کشور نداریم و با توجه 
به نبود قانون کپی رایت و همچنین نبود ناشر و فروشنده های 

تخصصی جذابیتی برای سرمایه گذار در این حوزه وجود ندارد.
آزاد با تاکید بر ضرورت ترغیب سرمایه گذار به حوزه بازی های 

رایانه ای، گفت: در حال حاضر بیشتر رفتارها شعاری و هیجانی 
است، درحالی که برای توسعه در این حوزه نیازمند رفتارهای 
منطقی هستیم تا سرمایه گذار نسبت به ظرفیت های فرهنگی و 

اقتصادی بازی آگاه شود.
دبیر جشنواره بازی سازان مستقل ایران افزود: معموال بازی هایی 
که بتوانند به بازارهای خارج از ایران راه یابند »موفق« تعریف 
می شوند و همه تالش می کنند با حضور در بازارهای بین المللی 
ترتیب  این  به  باشند.  داشته  سودآوری  خود  مجموعه  برای 

بازی هایی که با چشم انداز حضور در بازارهای خارجی ساخته 
می شود با عرف جامعه هم خوانی ندارد و حال و هوای بازی و 

شخصیت ها از الگوی اسالمی پیروی نمی کنند.
ارائه  برای  مناسب  بسترهای  نبودن  فراهم  از  انتقاد  با  آزاد 
دلیل  به  بازار«  »کافه  همچون  موجود  امکانات  گفت:  بازی ها، 
محدودیت های بین الملی جوابگوی نیازهای بازی سازان نیست و 
آنها نیاز به حضورهای گسترده تری دارند و نبود این امکان یکی از 

دالیل عمده مهاجرت بازی سازان است.

6فرهنگی

آغاز اجرای چهار نمایش جدید در تئاتر شهر

برنامه جدید تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعالم شد که 
عالوه بر اجرای نمایش »شاه لیر« در تاالر اصلی، چهار اثر نمایشی جدید در 

تاالرهای چهارسو، قشقایی و سایه به صحنه می روند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، برنامه جدید تاالرهای 
نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعالم شد که عالوه بر اجرای نمایش »شاه لیر« 
در تاالر اصلی، چهار اثر نمایشی جدید  از هفته جاری در تاالرهای چهارسو، قشقایی 

وسایه به صحنه خواهند رفت.
در تاالر اصلی نمایش »شاه لیر« نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی مسعود دلخواه 
هر روز ساعت 1۸ به مدت زمان ۲00 دقیقه و قیمت بلیت ۴0 تا ۷0هزار تومان 

روی صحنه می رود.
در این نمایش مهدی سلطانی، الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خسرو شهراز، رحیم 
حمیدرضا  اکبری،  علی  محمدرضا  عاشوری،  ناصر  ملک،  محمدصادق  نوروزی، 
هدایتی، محمد صدیقی مهر، محبوبه تفضلی، یلدا قشقایی، سجاد بابایی، محمد 
صادقی، امیرحسین سرداریان، حسین ابراهیمی، سعید عظیمی، سپاس رضایی، 
افشین حسنلو، فربد غفاری، محمد پیرالیاس، رضا ایزدخواه، منصور تمیزی فر، 
حمیدرضا جهانگیری، سعید مصطفایی، میالد پاک سرشت، حامد عباس پور، حامد 

آرامی، مجید قنبری، سارا خسروی، الهام قندهاری به عنوان بازیگر حضور دارند.
در تاالر چهارسو نمایش»فاندو و لیز« نوشته فرناندوآرابال به کارگردانی هوشمند 
هنرکار و بازی پرستو کرمی، میثم یوسفی، مهناز غمخوار، علی طاهری، سیاوش 
خادم حسینی، هوشمند هنرکار از روز جمعه 1۶ آذر ماه ساعت 1۸ با مدت زمان ۶0 

دقیقه و قیمت بلیت ۲0 هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند.
»پرومته / طاعون« عنوان نمایش جدید دیگری به کارگردانی شهاب آگاهی است 
که از روز یکشنبه 1۸ آذر ماه ساعت ۲0 با قیمت بلیت ۳0 هزار تومان اجرای خود را 
در تاالر چهارسو آغاز می کند. در این نمایش سارا اکبری، طاهره هزاوه، محمد مجد 

طاهری، نیلوفر ندایی به عنوان بازیگر حضور دارند.
نمایش »خرده نان« به نویسندگی و کارگردان کورش سلیمانی و بازی رضا 
بهبودی و آناهیتا اقبال نژاد نیز از روز جمعه 1۶ آذر ماه، ساعت 1۹ با مدت 
زمان ۶0 دقیقه و قیمت بلیت ۳0 هزار تومان اجرای خود را در تاالر سایه آغاز 

می کند.
»مردی به نام دایک« هم عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی هال ورثی هال و 
روبرت میدل مس و کارگردانی  مهدی میامی است که از روز پنجشنبه 1۵ آذر ماه 
ساعت 1۹:۳0 با مدت زمان ۷0 دقیقه و قیمت بلیت ۳0 هزار تومان در تاالر قشقایی 

به صحنه رفت.
در این نمایش کریم اکبری مبارکه، حمیدرضا نعیمی، سودابه جعفرزاد،طیبه 

میامی و شهرام پوراسد به عنوان بازیگر حضور دارند.

نامزدهای جوایز گرمی ۲۰۱۹ معرفی شد
جوایز ِگرمی به عنوان معتبرترین جوایز دنیای موسیقی فهرست نامزدهای 

خود را در شاخه های گوناگون اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، »کندریک لومار« و »دریک« به ترتیب با نامزد 
شدن در هشت و هفت شاخه پیشتاز شصت ویکمین دوره جوایز موسیقی گرمی در 
سال ۲01۹ شدند و در حالی که سال گذشته انتقادهایی مبنی بر  نادیده گرفتن 
خوانندگان زن در این جوایز مطرح شده بود، اما امسال چهره هایی چون »مارن 
موریس«، »کیسی ماسگریوز«، »کاردی بی«، »جنل مونی« و »لیدی گاگا« این 

فرصت را دارند تا جوایز شاخه های اصلی را به خانه ببرند. 
آلبوم های موسیقی از »کاردی بی«، »برندی کارالیل«، »دریک«، »ِهر«، »پست 
مالون«، »جنل مونی«، »کیسی ماسگریوز« و آلبوم فیلم »پلنگ سیاه« از چند 
خواننده نامزد کسب جایزه بهترین آلبوم سال معرفی شدند و در بخش بهترین 
تک  آهنگ سال نیز »برندی کارالیل«، »دونالد گالور«، »دریک«، »لیدی گاگا«، 
»کندریک لومار«، »اال مای«، »شان مندز« و »زاد، مار موریس و گری« نامزد گرمی 

شده اند. 
در بخش بهترین آلبوم موسیقی پاپ جوایز گرمی ۲01۹ نیز آثاری از »کالمیال 
»تیلور  و  »پینک«  مندز«،  »شان  گرانده«،  »آریانا  کالرکسون«،  »کلی  کابیو«، 
سوئیفت« نامزد کسب جایزه هستند و »کاردی بی«، »مک میلر«، »نیپسی هازل«، 

»پوشا تی« و »تراویس اسکات« نامزدهای بهترین آلبول هستند. 
»بنجامین  ساخته  رانر ۲0۴۹«  »بلید  گروسون«،  »لودویگ  از  سیاه«  »لنگ 
والفیسچ« و »هانس زیمر«، »کوکو« از »مایکل جیاچینو«، »شکل آب« ساخته 
»الکساندر دسپالت« و »جنگ ستارگان: آخرین جدای« ساخته »جان ویلیامز« نیز 

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم سال از سوی جوایز گرمی معرفی شدند. 
مراسم اعطای جوایز شصت ویکمین دوره جوایز گرمی روز 10 فوریه ۲01۹ )۲1 

بهمن( در لس آنجلس برگزار می شود.

یاد »جواد معروفی« در سریالنکا
یکی از شاگردان جواد معروفی به مناسبت سالگرد درگذشت این آهنگساز، 

آثار معروفی را در سریالنکا اجرا کرد.
به گزارش ایسنا، به مناسبت سالگرد درگذشت جواد معروفی،  پویان آزاده یکی از 
شاگردان معروفی به یاد استادش اقدام به اجرای قطعاتی دلنشین از جواد معروفی 
در سمپوزیوم بین المللی تحقیقات هنری در دانشگاه هنرهای اجرایی و تجسمی 

کشور سریالنکا کرد.
آزاده همچنین از انتشار آلبومی از آثار استاد با اجرا و تنظیم خودش خبر داد.

جواد معروفی به سال 1۲۹۷ در تهران متولد شد. پدر او موسی خان که خود از 
بهترین شاگردان درویش خان بود؛ او را از همان کودکی تحت نظر و تعلیم خویش 
قرار داد. معروفی بعد از مدتی پیانو را برگزید و در مدرسه  موسیقی علی نقی وزیری 

به آموختن نوازندگی و سایر علوم موسیقی پرداخت.
معروفی در اولین سال تاسیس رادیو، با این رسانه شروع به همکاری کرد و مدتی 
رهبر ارکستر رادیو بود و آهنگ های »گل ها« را تنظیم کرد. معروفی در نواختن ویلن 
و تار نیز خبره بود. او از هنرستان عالی موسیقی به دریافت گواهینامه عالی نایل آمد. 
نوازندگی، تدریس موسیقی، آهنگسازی و سرپرستی ارکستر تمام عمر معروفی را 

در بر گرفت. 
جواد معروفی نخستین نوازنده بود که موسیقی ایرانی را با تلفیق تکنیک نوازندگی 
موسیقی غربی اجرا کرد و در این راه توفیق بسیار یافت از بهترین آثارش می توان به 

»خواب های طالیی« اشاره کرد، او 1۶ آذر 1۳۷۲ درگذشت.

اخبار
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 مهلت ارسال آثار بخش پرچم و کتیبه هنر مقاومت تمدید شد
 مهلت ارسال آثار بخش »پرچم و کتیبه« به پنجمین جشنواره هنر مقاومت تا پایان آذر ماه تمدید شد. به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی پنجمین جشنواره هنر مقاومت، پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« با دبیری مسعود 

نجابتی و به همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح در 10 بخش »پوستر«، »تبلیغات شهری«، »کارتون و کاریکاتور«، »تصویرسازی«، »طراحی صنعتی«، »پرچم و کتیبه«، »تایپوگرافی«، »گرافیک متحرک«، »نقاشی دیجیتال«، 
»عکس« و بخش ویژه »علمیـ  پژوهشی« دی و بهمن امسال برگزار خواهد شد. علی حیاتی مدیر تشکل هنر موکب دبیری بخش پرچم و کتیبه این جشنواره هنری را بر عهده دارد.

دبیر جشنواره بازی سازان مستقل ایران:

 بازی های خارجی قاچاق، صنعت بازی در کشور را نابود می کند

آغاز جشنواره ی سینما حقیقت با »برای آزادی«

 کنسرت یلدا به شادی برای کودکان اجرا می شود

جشنواره  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه ی  در 
بین المللی »سینماحقیقت« با نمایش نسخه ی کامل و بازسازی شده ی مستند 

»برای آزادی« ساخته ی حسین ترابی افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، این فیلم 
به مدت زمان 11۲ دقیقه، ساعت 1۴ بعدازظهر فردا )یکشنبه 1۸ آذرماه ۹۷( در سالن 

شماره ۵ پردیس سینمایی چارسو به نمایش درمی آید.
کریم  ری پور،  فریدون  همکاری  با   ،۵۸ و   ۵۷ سال های  طی  ترابی  حسین 
رفیعی  قاضی زاده، منوچهر حقانی پرست، حسین  ابراهیم  دوامی، علی صادقی، 
)فیلمبرداران(، اسحاق خانزادی، محسن روشن، صادق عالمی، محمدرضا دلپاک 
)صدابرداران(، بهرام ری پور )تدوینگر(، حیدرقلی خدابنده لو، علی عالمی )دستیاران 
فیلمبردار( اقدام به ثبت و ضبط وقایع مختلف انقالب اسالمی و رفراندوم در 1۲ 
استان کشور کرد که حاصل آن مستند تحسین شده ی »برای آزادی« شد؛ فیلمی 
که برای اولین بار روز سوم شهریور 1۳۵۸ به مناسبت بازگشایی فیلمخانه ملی 

ایران به نمایش عمومی درآمد.
»برای آزادی« بعدها به انتخاب »مارک کازینز« مورخ و منتقد مشهور سینما، به 
فهرست 10 اثر مستند تاثیرگذار جهان راه یافت و همراه مستندهای برجسته ای چون 
»پیروزی اراده«، بولینگ برای کلمباین«، »هه شانگ، مرثیه رود«، »می ناماتا، قربانیان 
و دنیای آنها«، » »خط آبی نازک«، »مرگ یک ملت«، »توطئه تیمور«، »گزارش 
بی بی سی از اتیوپی« و »اندوه و افسوس« ذیل عنوان »مستندهایی که دنیا را تکان 

دادند« در سال ۲00۷ در شهر لندن به نمایش درآمد.
معرفی بخش ویژه ی مستندهای انقالب اسالمی

بخش ویژه ی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت، به نمایش آثار 
مستند منتخب با موضوع انقالب اسالمی اختصاص دارد. در این بخش، 11 فیلم و 
مجموعه ی مستند از وقایع انقالب اسالمی که توسط بزرگان سینمای ایران کارگردانی 

شده، به انضمام نگاه مستندسازان جوان به این رویداد تاریخی روی پرده سینماحقیقت 
می روند.

نمایش مستندهای تاریخی از نهضت انقالب اسالمی، بویژه آثار فیلمسازان مطرح 
کشور از این رویداد، بخش مهمی از مرور مستندهای انقالب در دوازدهمین جشنواره 
سینماحقیقت است. این فیلم ها عبارتند از: برای آزادی )حسین ترابی(، جستجو 1 
)امیر نادری(، تازه نفس ها )کیانوش عیاری(، تپش تاریخ )اصغر فردوست، داود کنعانی(، 
به سوی آزادی )مجید جعفری، مسعود جعفری جوزانی(، آن روزها )بیژن سالیانی، ژان 

کرایلین(، جوانی من در خیابان انقالب جا مانده )منوچهر مشیری(
جوانان؛ انقالب؛ سینماحقیقت

نگاه نوین بخش ویژه ی انقالب اسالمی سینماحقیقت به مستندهای ساخته شده 
توسط جوانان فیلمساز در دهه ی ۸0 و ۹0 هجری شمسی اختصاص دارد؛ یعنی 
انقالب از دید مستندسازانی که سه دهه پس از وقوع این اتفاق، تصویری متفاوت 
از این رویداد بزرگ را به مخاطبان ارائه می دهند. این فیلم های مستند عبارتند از: 
نماهایی که ناپدید شد )حمید جعفری(، ابرهای سیاه )مهدی شامحمدی(، گم و گور 

)محمدرضا فرزاد(
انقالب در شش روایت

»پژمان لشکری پور« تهیه کننده سینما، در سال 1۳۸۸ مجموعه مستند »انقالب 
در شش روایت« را با کارگردانی شش فیلمساز برای مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی تهیه کرد که جریان متفاوتی از این رویداد را به تصویر می کشد. این شش 
روایت که در سینماحقیقت روی پرده می روند، عبارتند از:روایت اول: آپولو ۵۸ )زنده یاد 
حامد خسروی(، روایت دوم: اعتصاب ۶۲ روزه )محمد جعفری(، روایت سوم: خاطرات 
انقالب، عاشق لیال )فرحناز شریفی(، روایت چهارم: سمت خاموش یک عکس )علیرضا 
قاسم خان(، روایت پنجم: تعبیر یک رویا )جواد مزدآبادی(، روایت ششم: حلقه آخر 

)شهرام میراب اقدم(

مجموعه ی این فیلم ها در بخش ویژه ی مستندهای برگزیده ی انقالب اسالمی، از 
ساعت 1۴ تا 1۶ در سالن شماره ۵ پردیس سینمایی چارسو به نمایش گذاشته 

می شوند.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« طی 
روزهای 1۸ تا ۲۵ آذرماه 1۳۹۷ به دبیری »سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در 

پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

نسرت کودکانه »یلدا به شادی« به سرپرستی و آهنگسازی مهدی زارع 29 
آذر در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این کنسرت 
قطعه های کودکانه از آلبوم های مهدی زارع با عنوان های »پنج تا انگشت بودند که« 
و »دنیا دنیا الالیی« سروده مصطفی رحماندوست و »کی بود کی بود؟« سروده ناصر 

کشاورز که از سوی نشر نوین کتاب گویا منتشر شده است، اجرا می شود.
آهنگسازی و اجرای موسیقی ایرانی برای کودکان، ویژگی ساخته های مهدی زارع 
است که نخستین بار در سال 1۳۹۲ آلبوم »پنج تا انگشت بودند که« سروده مصطفی 
رحماندوست را با همین ویژگی منتشر کرد. این کنسرت با هدف آشنایی هر چه 

بیشتر فرزندان این سرزمین با موسیقی و سازهای ایرانی، از سوی گروه موسیقی ایرانی 
»دینگ و دانگ« اجرا می شود. مصطفی رحماندوست و ناصر کشاورز دو شاعر این آثار 

نیز قرار است در کنسرت »یلدا به شادی« حضور داشته باشند.
امیر متولی نوازندگی سه تار، سعید آذرنوش تار، کیانا طالیی سنتور، حسین واحدی 
رباب آلتو، سیامک قلمی رباب باس، ژیال تقوی مراژ، میالد عباسی دف و دایره، ایرج 
طباطبایی تنبک، سبا شادجو قیچک آلتو و مهدی زارع کمانچه در این کنسرت را 
بر عهده دارند و ژیال تقوی، منصوره عزیزی، پریوش صادقی و زهره انصاری به عنوان 

همخوان با این کنسرت همکاری می کنند.
همچنین یسنا جلیلی، نژال اسدالهی، ملینا علیدوست، علی نداف، باران نظم ده، پارسا 

محمدی و النا آقاخانی خوانندگان کودک کنسرت »یلدا به شادی« به شمار می روند و 
یکی از بخش های این کنسرت بخش سازشناسی برای کودکان است.

کنسرت »یلدا به شادی« که ویژه کودکان ۳ تا 10 سال است روز پنج شنبه ۲۹ آذر 
ساعت های 1۷ و 1۹ در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در 

خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی برگزار می شود.
 داوران مرحله نهایی جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند

داوران بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی در احکام جداگانه ای از سوی 
محمدرضا زمردیان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس 

جشنواره معرفی شدند.

»متاسفانه با بحران آموزش روبه رو هستیم و در این بحران 
دیگر روز دانشجویی وجود ندارد.«

بهرام کلهرنیا، هنرمند گرافیستی است که فعالیت های آکادمیک 
متعددی در کارنامه کاری خود دارد. او به مناسبت روز دانشجو 
در گفت وگویی با ایسنا شرکت کرده و درباره سیستم آموزشی 
دانشگاه ها و دانشجویان رشته هنر، اظهار می کند: روند تدریجی 
تغییرات که در دانشکده های هنر رو به کاستی بوده است، به شکل 
جدی احساس کردم. این حرفی است که هر ترم درسی از زبان 
معلمان شنیده می شود که حیف دانشجویان گذشته. نظام آموزشی 
در انتخاب دانشجویان مطلقا رفتار حرفه ای ندارد و در یک رویکرد 
پرخطا هرکس که از راه رسید را به عنوان یک داوطلب آموزشی 

روانه دانشگاه کرد.
او ادامه می دهد: پیش فرض من این است هر کس وارد دانشگاه 
می شود فردی با لیاقت های انسانی مناسب است اما تناسب آن ها 
با رشته خاص مورد بی مهری قرار گرفته است. دانشجویانی را وارد 
رشته هنر می کنند که ممکن است شیمیدان یا پزشک خوبی 

شوند. متاسفانه رشته هنر را همه دست کم می گیرند؛ در حالی 
که آموزش هنر، سخت ترین آموزش ها است. من شاید در بین 
دانشجویان یک مقطع، یک نفر را می شناسم که قابلیت تبدیل 

شدن به یک طراح متوسط را دارد و این خیلی دردناک است.  
این طراح گرافیک اظهار می کند: دانشجویان وقتی وارد دانشگاه 
می شوند یک مسوولیت مدنی رخ داده، آن ها باید بر اساس یک 
برنامه وارد دانشگاه شوند؛ باید زیرساخت های مناسب در دانشگاه 

وجود داشته باشد اما هیچ کدام از این ها سرجای خودشان نیست.
او با بیان اینکه فیلتر کنکور برداشته شده، در ادامه می گوید: 
دانشجو وقتی وارد دانشگاه می شود عواملی برای رشد او وجود 
ندارد. استاد چون سواد ندارد به دانشجو امتیاز می دهد؛ دانشجو 
هم  درباره جایگاهش نمی داند و در این زمینه به استادش اعتماد 
می کند. پس از فارغ التحصیلی دانشجویان شاید جامعه انتظار یک 
آدم حرفه ای را بکشد. چند درصد افراد متناسب با توانشان در 
یک جایگاه شغلی حضور دارند؟ من با صدای بلند می گویم صفر 

درصد آن ها.

سازندگان  ُمهرسازها،  امروز  می دهد:  ادامه  گله  با  کلهرنیا 
کارت عروسی و ... طراح گرافیک  شده اند. از این نادرست تر چه 
می خواهیم؟ چیزی که این میان ارزش ندارد، طراحی گرافیک 

است.  
او بیان می کند: ما یک آدم را که سالم بوده، با مدیریت غلط فاسد 
و روانه جامعه می کنیم که ایجاد تورم اجتماعی و فرهنگی می کند. 
یک نفر با آرزوها و خواسته های زیاد که حق هم دارد آرزو داشته 
باشد، چون وارد نظام بیمار می شود و کاری بلد نیست به یک عنصر 

فاسد اجتماعی تبدیل می شود. مقصر کیست؟ نبود برنامه!
کلهرنیا در ادامه اظهار می کند: در خود نظام دانشگاهی تجهیزات 
و کارگاه نیست و استاد حرف مفت می زند و دانشجو به خانه 
می رود. این، بحران آموزشی به وجود می آورد. دانشگاه بوفه خوب 
ایجاد می کند که دانشجو قهوه اش را بخورد با این حال در کتابخانه 

دانشگاه چه کسی است؟ کتابدار و موش.
این هنرمند اضافه می کند: پایان نامه های دانشگاه را به این اسم 
که جا ندارند، خمیر می کنند. این یک بی حرمتی است. من دانشجو 

را سرزنش نمی کنم. او خواسته منطقی و هدف و آرزو ندارد، او 
کتاب نمی خواند و موسیقی گوش نمی کند و انگیزه های انسانی 
برای رشد و توسعه ندارد و به فانتزی های غلط و پرخطا مشغول 
است. نظام دانشگاه برای اینکه زمان های تهی را پر کند خودش را 
به خفت می اندازد. متاسفانه با بحران آموزشی روبرو هستیم و در 

این بحران دیگر روز دانشجویی وجود ندارد.
او همچنین می گوید: متاسفانه فارغ التحصیالن دکتری هنر از 
در و دیوار می ریزند؛ زیرا دانشگاه بدون مسوولیت پول گرفته که 

دانشجو بیرون بدهد. 
کلهرنیا درباره راه حل برون رفت از بحرانی که از آن سخن گفته 
به »پیدا کردن یک گروه برحق که برنامه ریزی آموزشی انجام 
بدهند« اشاره می کند و می گوید: ما به دانشجوها دروغ می گوییم 
و آن ها را بازی می دهیم؛ این در حالی است که این نظام قابلیت 
اصالح دارد البته بحران به وجود می آید، زیرا یک دکان غلط را به 
راحتی نمی توان بست. ما سرزمین پرنخبه ای هستیم و باید در میان 

آرتیست ها جست وجو کنیم و مدرس بیابیم. 

ارزیابی وضعیت آموزش هنر در دانشگاه ها

دیگر روز دانشجویی وجود ندارد!


