
پیام دهکردی معتقد است: در حال حاضر جشنواره ی 
تئاتر فجر جدی ترین و تنهاترین تریبون تئاتری هاست 
و به نظرم نباید من تئاتری خودم این تریبون را از خودم 
دریغ کنم و دچار یک خود حذفی از تریبونی که از آن 
من است، شوم. این تریبون از آن تئاتری هاست و دلیلی 

بر حذف آن وجود ندارد.
تئاتر  بخش  در  پنگوئن  و  تئاتر مرگ  با  که  کارگردان  این 
بین الملل جشنواره تئاتر فجر حضور دارد در گفت وگو با ایسنا، 
درباره جشنواره امسال گفت: یک واقعیت کلی وجود دارد و آن 
هم این است که به طور عام شرایط حاکم بر فرهنگ ما و به طور 
خاص تر شرایط حاکم بر تئاتر شرایط نگران کننده و وخیمی 
است اما این واقعیت به معنای آن نیست که تالش نکنیم و پر 
از یاس و ناامیدی دست از کار بکشیم، در همین شرایط دشوار 

و نگران کننده باید تالش کرد.
مسئوالن  تالش  من،  صحبت های  مصداق  داد:  ادامه  او 
و  مدیریت  جشنواره  اجرایی  حوزه  در  که  است  افرادی  و 
سیاست گذاری می کنند. به نظر من همین موضوع باعث شده 
که جشنواره تا این مرحله چه از لحاظ رخ و صورت و چه از 
لحاظ سیرت متفاوت با ادوار گذشته باشد. در جشنواره امسال 
یک نگاه زیبایی شناسانه   و هنرمندانه درصورت جشنواره داریم 

که اتفاق خیلی ارزشمندی است.
دهکردی با بیان اینکه نگاهی که در حال حاضر به بخش 
افزود:  گرافیک جشنواره شده در خور تقدیر و تشویق است 
و سالیق  بحث های خالقه  در  امسال  در جشنواره  همچنین 
قدم  خوبی  جنبش های  و  حرکت ها  سمت  به  تخصصی 
برداشته اند. به طور کلی فکر می کنم این جشنواره تالش های 
خوبی می کند و امیدوارم بتواند در برگزاری نیز همچنان موفق 

باشد.
او گفت که نباید فراموش کنیم این دوره از جشنواره بیشتر از 
هر دوره از جشنواره های گذشته دچار مضیقه ها و موانع بسیار 

سخت و صعب مالی است.
اجرای  برای  اینکه  با  اشاره  با  پنگوئن  و  مرگ  کارگردان 
دوباره این تئاتر آماده هستیم، چرا که زمان زیادی از اجرای 
عمومی ما نگذشته و بچه ها نیز آمادگی خوبی دارند ادامه داد: 
ما اجراهای عموم بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. در حال 
حاضر نیز مشغول تمرین ها و آماده سازی مجدد کار هستیم. در 
این فرصتی که فراهم شده است من در تالشم تغییراتی را در 
این دوره داشته باشیم تا نگاه ها تازه تر شود و کمی اشکاالت را 

برطرف کنیم و خدا رو شکر مشکلی نداریم.
بخشی  دعوت  اینکه  بیان  با  تئاتر  بازیگر  و  کارگردان  این 
از کشورهای دیگر برای شرکت در  آثار خارجی  از گروه ها و 
جشنواره امسال متضمن پرداخت هزینه های سنگینی است 
از شرکت کنندگان خارجی در  اطالعات کافی  داد: من  ادامه 
این بخش ندارم اما با توجه به شرایط اقتصادی هولناکی که 
می گذرانیم،  گمان می کنم که دست بسیاری از مسئولین کشور 
برای دعوت از آثار مختلف و متعدد، بزرگ و تاثیرگذار بسته 
است. اما با روحیه ای که از این دوستان می شناسم، می دانم 
تالش خود را می کنند این اتفاق به هر شکل و با بهترین کیفیت 
بیفتد. حتی اگر این اتفاق هم نیفتد بسیاری از آثاری که در 
بخش بین الملل هستند، آثار درخوری اند و حتماً رقابت، رقابت 

خوبی می تواند باشد.
او با بیان اینکه در حال حاضر شرایط حاکم بر تئاتر ما شرایط 
خوبی نیست افزود: اما باید توجه کرد که شرایط بر چه چیز 
خوب است؟ در کدام بخش فرهنگ ما شرایط خوبی حاکم 
است؟ آیا شرایط خوبی را در حوزه های سالمت فرهنگ داریم؟ 
در کدام بخش از فرهنگ ما شرایط  رو به سامان است؟ که االن 

در بخش تئاتر شرایط خوب باشد؟
این کارگردان تئاتر با تاکید بر اینکه حوزه هایی که متاسفانه 
دچار آلودگی شده اند و  شائبه های پولشویی و هزاران مسئله 
در آن است مقصود هدف من نیست ادامه داد: جشنواره فجر 
تنها تریبونی است که از آن ماست، اینکه اشکاالتی بر برگزاری 
جشنواره وجود دارد، درست است. چه در این جشنواره چه در 
ادوار گذشته در هر جشنواره ای که من شرکت کردم یا به عنوان 
مخاطب یا بازیگر یا کارگردان، چه جایزه گرفتم، چه نگرفتم، 

این جشنواره ها دچار مشکالت عدیده بوده است.
او افزود: من نیز یکی از افرادی هستم که با برگزاری جشنواره، 
با کثرت این جشنواره ها و خاصه جشنواره فجر با شرایط کنونی 
اساساً زوایای تندی دارم. اما این موضوع ربطی به شرکت یا عدم 
شرکت در این جشنواره ها ندارد. من بارها هم در مصاحبه هایم 
گفتم که جشنواره فجر باید مورد بازنگری قرار گیرد و یک 
درنگ و تعمقی در آن انجام شود تا دوباره به مسیرش ادامه دهد 

اما در حال حاضر جشنواره با دست های خالی برگزار می شود.
که  بودم  مسئولی  من  خود  اگر  شاید  داد:  ادامه  دهکردی 
برگزار  امسال  را  باشم، جشنواره  تصمیم گیرنده  توانستم  می 

نمی کردم و جشنواره را وارد یک سکوت می کردم. ما این را 
باید از شأن واالی نقد درون سیستمی ارزیابی کنیم، من به 
ضرورت نیاز به یک امر باشکوه یکی از مهم ترین پدیده ها را نگه 
می دارم و سال دیگر آن را برگزار می کنم اما این جشنواره در 
فعل حال، شوربختانه یا نکوبختانه تنها رخداد جدی تئاتریست 

در شکل جشنواره .
او با بیان اینکه من با تمام دشواری ها و با توجه به اینکه شاید 
شورانگیزی برای من ندارد که بگویم آرزو دارم در جشنواره 
شرکت کنم، احساس کردم که وظیفه ماست که در جشنواره 
شرکت و اجرا کنیم افزود: هر کدام از ما به اندازه سهم مان برای 
بقای این تئاتری که به هر شکلی مورد هجوه قرار می گیرد، 
باید تالش کنیم و از پیکره نحیف و مظلوم تئاتر حمایت کنیم.

کارگردان در ادامه صحبت هایش درباره برخی از افرادی که 
تمایل ندارند در جشنواره حضور یایند، گفت: من باورم بر این 
است که در برخورد با پدیده نحیف، ضعیف و جوان تئاتر که این 
همه مورد هجوه قرار گرفته، ما نباید دست به خود حذفی بزنیم 
و تریبون ها را از دست بدهیم. اگر همکار کاربلد من تریبون را 
از دست بدهد به این معنا نیست که تریبون خالی می ماند بلکه 

تریبون دست فردی می افتد که شایستگی کمتری دارد.
او ادامه داد: ما نسبت به همه این ها مسئولیت داریم؛ نسبت به 
سرزمین، مردم، فرهنگ، هویت ملی  و اعتقادی مان. من معتقدم 
که باید در این جشنواره ها حضور یافت، البته انسان در تصمیم 
گیری آزاد است. هرکدام از دوستانی که در این جشنواره شرکت 
نکردند نظرشان برای من محترم است و قطعا هر کدام برای 

خود دالیلی داشتند.
دهکردی با بیان اینکه باورم بر این است که ترک فضا صرفا 
به دلیل اینکه شرایط مهیا نیست دلیل کافی ای نیست افزود: 
من زمانی فضایی را ترک می کنم که در آن فضا پولشویی  شود 
یا در آن فساد اتفاق بی افتد. یادمان نرود که در همین گذشته 
نزدیک، پوستر جشنواره تئاتر فجر آنقدر زشت و زننده بود که 
من روم نمیشد بگویم این پوستر جشنواره است اما امسال با 
زیبایی شناسی پوستر جشنواره در نشست ها، خیابان ها،  یک 
روزنامه ها و سایت ها دیده می شود. این را نمی توانم فراموش 
کنم که تا همین چندی پیش چهار تا انیمیشن و ایموجی 
در جشنواره می چرخید. آن موقع جشنواره خوب بود و االن 

بد شده است؟
او در پایان گفت: در شرایط بحران باید نگاهی خردمندانه 
و  زندگی کرد  بحرانی  نمی توان در یک شرایط  باشم.  داشته 
مطالبه یک شرایط آرام را داشت. مطالبه در شرایط بحرانی باید 
متناسب با آن شرایط باشد. اگر این گفتمان ها را در تئاتر انجام 
دهیم، حتما مسیر تئاتر تغییر می کند و اگر االن تغییری نکرده 
است و ما در شرایط بدی دست و پنجه نرم می کنیم محصول 
این است که ما هنوز گفتمانی که ما را به یک راه جدید برساند، 
را پیدا نکردیم. اینکه امکانات نیست و پول نمی دهند  شعارهایی 
است که همیشه وجود داشته است.  گفتمان به معنی این است 
که در حال حاضر شرایط این است و ما نمی خواهیم شرایط را 
ترک کنیم، این حقوق حقی تئاتری هاست و باید از آن دفاع 

کنیم، چه کار باید بکنیم؟

6فرهنگی

  12 اجرای جدید از اول بهمن به صحنه تئاتر
اضافه می شود

    12 نمایش جدید در نخستین روز از ماه دوم زمستان به اجراهای تئاتر در 
شهر تهران اضافه می شود.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، با آغاز نخستین روز از ماه بهمن عصر امروز 12 
اجرای جدید به شرح ذیل به صحنه می روند:

- نمایش »چخوفناک« به نویسندگی و کارگردانی بهداد زندیه وکیلی، 1 تا 10 
بهمن ماه هر شب ساعت 20:30 به مدت 70 دقیقه در عمارت روبرو به صحنه می رود.

- نمایش »زهرماری« به کارگردانی علی احمدی و نویسندگی رضا بهاروند و احمد 
سلگی، 1 تا 24 بهمن ماه هر شب ساعت 19:15 به مدت 65 دقیقه در تماشاخانه ملک 

اجرا می شود.
- نمایش »اعتراف یک برگمان خوانی« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نراقی، 1 تا 
24 بهمن ماه هر شب ساعت 18 به مدت 60 دقیقه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی 

به نمایش در می آید.
- نمایش »چه کسی شلیک کرد؟« به کارگردانی سعید هنرآموز و نویسندگی آرام 
محضری از 1 تا 17 بهمن ماه هر شب ساعت 21 به مدت 90 دقیقه در خانه نمایش 

مهرگان به صحنه می رود.
- نمایش »مستند« به نویسندگی و کارگردانی محمود حسینی از 1 تا 11 بهمن ماه هر 

شب ساعت 18:30 به مدت 35 دقیقه در خانه هنر پیچازی اجرا می شود.
- نمایش »نامه نویس« نوشته آلن بنت به کارگردانی فرجاد ساکی از 1 تا 21 بهمن ماه 
هر شب ساعت 20 به مدت 50 دقیقه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به نمایش 

در می آید.
- نمایش »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« به کارگردانی امین محمد رضایی از 1 تا 17 
بهمن ماه هر شب ساعت 19:15 به مدت 60 دقیقه در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه 

می رود.
- نمایش »شوبیل« به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلمُبر از 1 بهمن ماه تا 8 

اسفندماه هر شب ساعت 21 به مدت 60 دقیقه در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود.
- نمایش »هذلولی« به کارگردانی علی کارگری و نوشته گروهی از 1 تا 11 بهمن ماه 

هر شب ساعت 17 به مدت 50 دقیقه در عمارت روبرو به نمایش در می آید.
- نمایش »زاویه« به نویسندگی و کارگردانی بهداد بلیغ فر از 1 تا 18 بهمن ماه هر شب 

ساعت 19 به مدت 55 دقیقه در تاالر مولوی به صحنه می رود.
- نمایش »َضن« به نویسندگی و کارگردانی مهیار احمدی از 1 تا 18 بهمن ماه هر شب 

ساعت 19:30 به مدت 55 دقیقه در تماشاخانه سپند اجرا می شود.
- نمایش »شهر تنهایی من« به نویسندگی نوشین تبریزی و کارگردانی حسن عسگری 
از 01 تا 24 بهمن ماه هر شب ساعت 20:15 به مدت 60 دقیقه در اداره تئاتر به نمایش 

در می آید. 

شاعر »کوچه« کمتر به خانه می آید
دختر فریدون مشیری از تاثیراتی که کاهش سطح مطالعه مردم و گسترش 

فضای مجازی بر پایین آمدن میزان نشر آثار این شاعر داشته است می گوید.
بهار مشیری در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت چاپ آثار فریدون 
مشیری اظهار کرد: چون به طور کلی آمار کتاب خوانی کاهش یافته است و فضای مجازی 
گسترش بیشتری پیدا کرده، حتی خود من که جزء افراد کتاب خوان بودم و خیلی زیاد 
کتاب می خریدم، حاال کم تر کتاب می خرم و می خوانم، چون نه فضایی در خانه برای 
نگهداری آن ها دارم و نه فرصتش را. این مسئله درباره دیگران هم وجود دارد. فضای 
مجازی هم وقتی برای مردم نمی گذارد، برای همین آن ها ترجیح می دهند که از اینترنت 

چیزی را پیدا کنند و بخوانند. 
او افزود: اما به نسبت وضعیت موجود، هنوز هم آثار پدر چاپ می شوند؛ البته تیراژ 
آن ها پایین آمده  است. در حال حاضر چند نشر هستند که کارهای پدر را هر سال چاپ 
می کنند. اما خود ناشران می گویند که میزان نشر پایین آمده است. من به این چند 
نتیجه رسیده ام که مردم فرصت کافی برای کتاب خواندن ندارند، هم فضای مجازی وقت 
کافی برای کتاب خوانی باقی نمی گذارد و هم این که خانه های مردم کوچک است و خیلی 
نمی توانند کتاب بخرند. البته به نظر من قیمت کتاب خیلی زیاد نیست، اما وقتی همه 
گرفتاری های مالی دارند، کتاب به سبد خانوار نمی آید. این ها چیزهایی است که واضح 

است و به نظر کارشناسی نیاز ندارد.
دختر فریدون مشیری همچنین درباره این که آیا آثار این شاعر هم درگیر کپی رایت و 
قاچاق بوده است یا خیر، گفت: تاکنون چند کتاب به این شکل دیده ام، هرچند که تعداد 
آن ها زیاد نبوده و آمار آن ها خیلی باال نرفته است. دیده و شنیده ام که تعدادی از کتاب ها 
را به صورت غیرمجاز چاپ و منتشر می کنند، اما آثار پدرم کم تر جزء آن ها دیده شده 
است؛ البته دیده ام که بدون اجازه  ما مجموعه های جیبی جدیدی چاپ شده است. حتی 

در نمایشگاه کتاب متوجه چاپ آن ها شدم و در خیابان انقالب هم دیده ام.
بهار مشیری همچنین به موج جعل آثار شاعران و نویسندگان در فضای مجازی اشاره 
و بیان کرد: چیزی که در ارتباط با کمپین »مبارزه با نشر جعلیات« متوجه شدیم این بود 
که نشر آثار جعلی خیلی زیاد است. هرچند که این ها چاپ نمی شود اما در حال حاضر 
در کانال های تلگرامی وجود دارد. نه فقط از پدر بلکه از شاعران دیگر هم جمالت بی ثبات 
و بی معنی منتشر شده است. این ها عده ای هستند که برای شهرت خودشان این کار را 
انجام می دهند و کارهای خودشان را با نام یکی از بزرگان منتشر می کنند و بعد اعالم 
می کنند که این اثر جعلی است، بعد اصرار دارند که مشخص شود این اثر مال چه کسی 
است. البته که آثار جعلی مربوط به پدرم هنوز خیلی زیاد نشده است. این مسئله اوایل 
خیلی من را عصبی می کرد که این کار یعنی چه؟ ضمن این که چیزهایی می گویند که 
حتی به سبک کارهای آن فرد هم شباهتی ندارد. اما متاسفانه این هم جزء بیماری های 
جامعه ماست. اما از وقتی که کمپین »مبارزه با نشر جعلیات« دست به کار شده است ما 

به این نتیجه رسیدیم که آثار جعلی خیلی کم شده است.
او با اشاره به آسیب های ناشی از این آثار جعلی گفت: متاسفانه بچه های جوان در 
حالی که هنوز سعدی را نمی شناسند مطالبی را با نام سعدی می بینند یا می شنوند که 
شباهتی به آثار او ندارد. اخیرا حتی شنیده ام که در رادیو و تلویزیون هم چیزهایی را 

غلط اعالم می کنند.
بهار مشیری اظهار کرد: من شخصا به این نتیجه رسیده ام که آثار پدر نتیجه خود را 
در جامعه گذاشته است و مردم هم آن ها را دوست دارند. برای بیشتر شدن این موضوع 
حرص نمی زنم و تالش خودم را در حد توان در این 18 سال کرده ام. البته جلسه ها و 
مراسمی که در این سال ها برای او برگزار شده، اکثر خصوصی بوده چون عمومی ها 

مشکالت خودش را دارد.
دختر فریدون همچنین درباره سرانجام کتاب های کتابخانه پدرش گفت: کتابخانه پدر 
در سال 95 به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی داده شده است و اکثر کتاب های ایشان 
اکنون آن جا هستند. چون ما خودمان امکان و فضای نگه داری از آن ها را نداشتیم و 
دیدیم که بهتر است آن جا باشند. البته هنوز تعداد محدودی از آن ها پیش خودمان است.

اخبار
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 3 قطعه اشیاء تاریخی در ورامین کشف شد
 رییس دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورامین از کشف و ضبط 3 قطعه اشیای قدیمی و تاریخی شامل دو ظرف و یک کتیبه در این شهرستان خبر داد. ژیال خدادادی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: عوامل انتظامی شهرستان ورامین در پی اطالع از عملیات حفاری غیر مجاز در یکی از مناطق شهرستان ورامین، بالفاصله به منطقه اعزام و وارد محل حفاری شدند. وی افزود: در هنگام حضور عوامل انتظامی، افراد متخلف از محل متواری 

شده بودند ولی سه قطعه اشیاء تاریخی به همراه یک دستگاه فلزیاب را در محل باقی گذاشته بودند. خدادادی گفت : این اشیاء هم اکنون در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته تا قدمت و جنس آن از سوی کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیام دهکردی:

این تریبون برای تئاتری هاست

 رسانه ها پیگیرمطالبات کوتاه قامتان بلند همت باشند
 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه 
رسانه ای برای توسعه رفاه شهروندان کوتاه قامتان بلند همت تاکید کرد 
وگفت: رسانه ها با توجه ویژه ضمن فرهنگ سازی، مطالبات بحق این افراد را 

تا حصول به نتیجه پیگیر باشند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ، محمد سلطانی فر عصر یکشنبه درنشست با 
اعضای انجمن »کوتاه قامتان بلند همت« با خبرنگاران رسانه های خارجی، بر لزوم 
اتخاذ تدابیر ویژه رسانه ای برای توسعه رفاه شهروندان دارای شرایط خاص تاکید کرد 
و گفت: تالش می کنیم با بسیج امکانات موجود در دولت و نهادهای عمومی نظیر 
شهرداری ها، امکانات رفاهی را برای شهروندان دارای شرایط خاص مناسب سازی 

کنیم و در این راه از توان و ظرفیت های رسانه های کشور استفاده خواهیم کرد.
ارائه راهکار حمایت از شهروندان دارای شرایط خاص

وی ادامه داد: طی نشستی که در آینده ای نزدیک با مدیران مسئول رسانه های 
برخط و مکتوب خواهیم داشت اهمیت موضوع و راهکارهای رسانه ای الزم برای 
حمایت مجموعه نهادهای مردمی و دولتی در ایجاد شرایط مطلوب شهری برای هم 

میهنان دارای شرایط خاص بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
کوتاه قامتان بلند همت نشریه دارمی شوند

سلطانی فر با اشاره به اولویت های حمایتی معاونت مطبوعاتی در سال 97، بر توسعه 
تمهیدات رسانه ای برای فرهنگ سازی های الزم در خصوص شرایط ویژه کوتاه 
قامتان تاکید و ضمن پیشنهاد انتشار رسانه تخصصی توسط آنان، تصریح کرد: حضور 

کوتاه قامتان بلندهمت در باشگاه خبرنگاران خارجی که به همت اداره کل رسانه های 
خارجی صورت گرفت، فتح باب خوبی برای فعالیت این عزیزان در عرصه اطالع رسانی 

کشور و ارائه توانمندی های تشکل های مردم نهاد خواهد بود.
تفاوت ظاهری باعث مرزبندی افراطی انسان ها نباشد

رئیس هیات مدیره انجمن کوتاه قامتان بلند همت ایران نیز در این نشست، ضمن 
تاکید بر نقش موثر رسانه ها در فرهنگ سازی برای گروه های خاص جامعه، کوتاه 
قامتی را نه یک ضعف که یک ویژگی خدادادی توصیف کرد و با بیان اینکه تفاوت 
های ظاهری نباید باعث مرزبندی های افراطی میان انسان ها باشد افزود: خیلی وقت 
ها این تفاوت های ظاهری هم افزایی های شگفت انگیزی را درپی دارد؛ مثال شاید 
خیلی ها ندانند که تعمیر بخش هایی از هواپیما تنها افراد کوتاه قامت را می طلبد و 

این یک توانایی منحصر به فرد است.
محبوبه ابراهیم خانی، ادامه داد: همانطور که سال ها زمان برده است تا مرز سیاه 
و سفید و زرد و سرخ از بین برود و امروز شاهد حقوق مشترک آن ها در خیلی از 
کشورهای توسعه یافته هستیم، وقت آن رسیده که مرز کوتاه قامت و بلند قامت هم 
شکسته شود و کوتاه قامتان به عنوان بخشی تاثیرگذار از یک جامعه بزرگ، انگیزه و 

دغدغه برای توسعه و ترقی خود و جامعه شان را داشته باشند.
رسانه ها مشکالت کوتاه قامتان را تاثیرگذار پررنگ کنند

وی با بیان اینکه رسانه ها می توانند دغدغه ها و مشکالت کوتاه قامتان را در قالب های 
تاثیرگذار در جامعه مطرح و پررنگ کنند، افزود: ما یک حرکت رو به جلو ایجاد 

کردیم و از همه افراد کوتاه قامت دعوت می کنیم تا با عضویت فعال در »انجمن کوتاه 
قامتان بلند همت« هم افزایی کرده تا باعث پیشرفت این جامعه شویم و از حقوق 

شهروندی برابر با دیگر هموطنان برخوردار شویم.

با  فجر  موسیقی  پوستر سی وچهارمین جشنواره 
ایده »شهر موسیقایی« طراحی شده است؛ این را 

طراح پوستر این رویداد می گوید.
چهارمین  و  سی   پوستر  طراح  ـ  قشالقی  آیدین 
که  پوستر  این  ایده  درباره  ـ  فجر  موسیقی  جشنواره 
به تازگی رونمایی شده است، به ایسنا می گوید: برای 
طراحی این پوستر من ایده ای کلی درباره شهری که 
شهر موسیقایی است، داشتم. ایام جشنواره، زمان عبور 
و مرور در فضای موسیقی است. مفهومی در ذهن من 

بود که همه درگیر شهر موسیقی می شوند. 
فجر  موسیقی  برای جشنواره  هم  دوره سی ام  در  او 
انتزاعی  بر  سعی  دوره  آن  در  و  کرده  طراحی  پوستر 
برای  قشالقی  است.  داشته  پوستر  این  کردن  طراحی 
استفاده  مختلف  سازهای  فرم   از  دوره  این  پوستر 
دوره  این  در  می کند:  بیان  زمینه  این  در  و  کرده 
می خواستم سازهای موسیقی در پوستر حضور داشته 
جذاب  فرم های  جهانی  و  ایرانی  سازهای  در  باشند. 

داریم. اتودهای مختلفی داشتم تا در نهایت به فضای 
خیلی  کردم  احساس  زیرا  رسیدم؛  موسیقی  سازهای 

فرم و قابلیت دارند.
این طراح پوستر ادامه می دهد: بنا شد نماینده ای از 
سازهای ایرانی و کالسیک در این پوستر وجود داشته 
عود  ویولن،  گیتار، ساکسیفون،  فرم سازهای  از  باشد؛ 
تار در این طرح استفاده شده است. قشالقی اضافه  و 
می کند: من دوست دارم در فضای نقاشی ایرانی باشم 
بدون اینکه از المان های آن استفاده کنم. در طراحی 
خاص  که  سه بعدی  فضای  و  پرسپکتیو  از  پوستر  این 
بدون  شده  استفاده  است،  ایرانی  نقاشی  و  مینیاتور 

اینکه از المان مستقیم آن استفاده شود.
او درباره رنگ های این پوستر و ترکیب  آن ها که به 
نظر می رسد به ترکیب رنگ پوستر سال گذشته شبیه 
ایرانی  نقاشی  از  پوستر  این  رنگ های  می گوید:  است، 
گرفته شده و حتی از رنگ مشکی در آن استفاده نشده 

و کاراکترها قهوه ای رنگ هستند.

می دهد:  ادامه  زمینه  این  در  پوستر  طراح  این 
پوسترهای جشنواره ای مخاطب عام و تخصصی دارند که 
دارند. محدودیت هایی  پوسترها  نوع  این  از  تصور خاصی 
برای طراحی پوسترهای جشنواره ای وجود دارد و اگر این 
جشنواره فقط یک ایونت موسیقی بود خیلی می شد روی 
رنگ ها شبیه هستند  احتماال  می بینید  اگر  کرد.  کار  آن 

به همین دلیل است.
او همچنین با تاکید می گوید: دغدغه من این بود که 
تایپوگرافی  ایده طراحی شود و فرم محور و  با  پوستر 

محور نباشد.
رشته  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  قشالقی 
آزاد  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکده  از  تصویرسازی 
تهران گرفته  و سابقه  مدیریت رویدادهای هنری را در 

کارنامه  فعالیتش دارد.
دبیری  به  فجر  موسیقی  جشنواره  سی وچهارمین 
خواهد  برگزار  ماه  بهمن   30 تا   24 از  فرهت  شاهین 

شد.

گفت وگو با طراح پوستر جشنواره موسیقی فجر

آدم ها در شهر موسیقی قدم می زنند


