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رسبــانـگ

گربههای باز یگوش موزه هرنهای معارص
و جشنواره هرنهای تجسمی جوانان
سعید اسالمزاده

1ـ امان از دست این گربههای باز یگوش و شیطون پارک الله و
ِ
موزه هرنهای معارص .سفید و سیاه و کرم و قهوهای .بعضیا
البهالی شمشادها می َ
خ َزن و بعضیا هم از الی نردهها َسَک
مــیکشـــن ببنی تـو هــم مشــرتی مـــوزه هــسیت یــا میخوای

تـــا رس فاطمی پیاده بری .تا به در ورودی موزه بریس چندتایی از
اون شیطوناش میان به استقبالت .اون گربهی سیاه و الغر رو

دیدین که همونجا جلو نردههای در ورودی موزه ،یه گوشهای کز
ِ
میکنه و رفنت و اومدن آدما رو شکار میکنه .حتماً هم انتظار
داره که تکه خورایکای براش پرتاب کین و ایشون هم دیل از عزا

دربیاره .اما خب باالخره باید بری داخل موزه.

ً
اصال شگفت
 2ـ موزه هرنهای معارص جای عجیب و غرییب است.

انگزی است .وقیت که آنجا کاری داری چزیی ته دلت میگوید که
ً
اصال انگار میکین
خیالت راحت باشد که کارت به رسانجام میرسد.

که با زیبایی همه چزی درست میشود و هیچ اشتباهی در کار نیست.

3ـ تـــــجــــربــــه ســـال گــــذشــــــتـــه در خـــانــه هــــنــــرمــــنـــدان ایــــــران ـ
دوره بیست و هفتم جشنواره ـ امسال خیلی به ما کمک کرد و
می دانستیم که چه باید بکنیم و برای همنی هم خیالمان راحت
بود که مشکل خایص پیش نمیآید و هم دلنگران بودیم که خب
تا یک باید این جشنواره که ماهیتش دور هم جمع شدن است،
دور از هم برگزار شود .به هر حال موزه هرنهای معارص انتخاب
خویب بود تا استادان کارگاه هر یک در گالریهای موزه بنشینند
پشت لپتاپ و با بچههای هرنمند ایران در خانههایشان کار کنند
تا حاصل کار داوری شود.
4ـ بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران

هم در مرداد سال  1400به صورت آنالین در موزه هرنهای معارص
تهران با حضور  10استاد کارگاه در  10رشته هرنی و  ۱۴۷هرنمند که

از رسارس ایران بودند برگزار شد و تنها امیدی که بایق ماند برگزاری
دوره بیست و نهم به شکل و سیاق گذشته و گردهم آمدن

هرنمندان و استادان در یک شهر و دیار بود.

بعد از دوسال که این پاندمی لعنیت دست از رس جان و مال و فرهنگ
ِ
و هرن برنداشته ،باز هم رضایت دادیم به برگزاری آنالین جشنواره

5ـ گربههای بازیگوش حیاط مرکزی موزه ،زیر سایه درختها در

اینطور بشود .اما خب چاره ای نبود.

بهرتین جاهای تهران ،زندیگ میکنند؟

هرنهای تجسمی جوانان ایران .هیچکس دلش نمی خواست که

گوشهای اسرتاحت میکنند .راسیت گربهها میدانند که در ییک از

گزیدهای از پیامهای
سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

به ادوار جشنواره هرنهای تجسمی جوانان

بخیش از پیام وز یر
به بیست و هفتمنی دوره جشنواره
۱۳۹۹
جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ،مجایل برای گرد هم آمدن
هرنمندان جوان و پیشکسوت است که به کشف استعداد
هرنی نسل آینده ساز این هرن گران سنگ میانجامد .جواناین

جستوجوگر که با حضور فعال خود در این رویداد و در سایه
تعامل با استادان پیشکسوت توانمندیهای خود را بروز داده و از

این رهگذر آثاری می-آفرینند که در گنجینه هرنهای تجسمی ایران
نمود روزگار امروز را ثبت و ضبط خواهد کرد .جشنواره هرنهای

تجسمی جوانان در دوران پختیگ و بهرهگریی از تجربیات سالیان
گذشته است و جای خوشوقیت است که هر سال به اهداف پیشنی

خود نزدیکتر شده است .اگرچه روزهای شیوع بیماری کرونا بر
هرنمندان سخت گذشته است اما هرنمنداین بودهاند که با خلق

اثر جریان فرهنیگ را پیش بردهاند و بارقه امید را در پیش همه
دشواریها روشن نگه داشته و التیامبخش آالم جامعه بودهاند.

بخیش از پیام وز یر
به بیست و پنجمنی دوره جشنواره
۱۳۹۷
جشنواره هرنهای تجسمی جوانان فرصیت است که دانش
و مهارت جوانان در تعامل با استادان سنجش میشود و
هرنمندان جوان رسارس کشور بر اساس تجربههای زیسیت و
آموزههای هرنی خود استعدادهای خود را بروز میدهند.
نسل جوان پرشور هرنهای تجسمی با شناخت و آ گاهی دقیق و
جامع از پیشینه فرهنیگ و آ گاهی از جریان هرن جهان در تحوالت
هرن امروز نقش فعاالنهتری یافته است.

پیام سیدمجتیب حسیین

معاون امور هرنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به مناسبت گشایش بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران

هو الجمیل

امروز ییک از هرنخانههای نامدار و شهری ایران ،موزه هرنهای

و به جای آنکه به برساخنت اثری برای رقابت برپدازد جوانان را

مهمان بیست و هشتمنی دوره جشنوارهی هرنهای تجسمی

اثر رهنمون میسازد .جشنوارهای که فرصت درخشان آشنایی

معارص تهران ،به شوق و مهر ،مزیبان هرنمندان جواین است که
جواناناند.

به همزیسیت و همراهی برای چگونه بهرت دیدن و بهرت آفریدن
جوانان با گروه همساالن ،استادان نامدار و (در سالهای یبکرونا

در میان فهرست بلندباالی جشنوارههای ریز و درشت هرنی،

با مناطق مختلف ایران بزرگ و رسافراز و زیبا را) به همراه داشت.

فاصلهی جشنوارهی هرنهای تجسمی جوانان ،جشنوارهای

مسئوالن و مدرسان چهارکارگاه هرنی که امروز صاحب ناماند،

جشنوارههایی که به حوزهی جوانان ارتباط دارند متمایزند،

که در آستانهی دههی چهارم فعالیت خود قرار دارد و سابقهی
تحسنیانگزیش ،مؤید تحقق هدف درخشاین که برای آن ایجاد
شـــده ،جــــشنـوارهای که بــرخــالف بسیــاری از جــشنــوارهها که
مستورهای از تولیدات قبلی عرصه را به معرض دید و داوری

میگذارند ،ملحه و لعمهای از فردای هرن را به چشم میکشاند،

اگر این جلوه ،نماد و نمود قوت در دستان هرنمندان جوان بود،
میتوان امیدوارانه به انتظار فردا نشست و اگر فتوری داشت

باید به اهتمام اصالح برخاست.

جشنوارهای که بیش از هر جشنوارهای به آموزهی جدی توجه
به «فرآیند» بهجای تکیه و تاکید رصف بر «فرآورده» نظر دارد

مؤید آنچه آمد ،همنی جشنوارهی بیست و هشتم تواند بود،

در سالهای دور ،خود از جوانان رشکتکننده در این رویداد
بودند .در دورههای اخری به ابتکار دستاندرکاران ،دستیار ویژهی

هر کارگاه ،جوان برومند و نوخاستهای است که در سالهای
گذشته و به فاصلهی زماین اندک در این رویداد حارض بوده و
برگزیده شدند .جشنوارهی هرنهای تجسمی جوانان به ظرافت

و ظرفیت ممتازش ،خاطرهساز ایام شباب و شادایب است.

تمام کساین که به روزگار جواین در این رویداد حضور یافتند،

کشکویل از خاطرات شریین و رفاقتهای ماندگار دارند و امیدوارم
شما نزی کام خاطرتان ـ بعدها و با مرور این روزها ـ شریین شود و
توفیق رفیق راهتان ...فردا چشم انتظار شماست.

پیام هادی مظفری
مدیرکل هرنهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری
برای بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران

بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران ،در

آثاری که بهصورت آزاد یا موضوعایت که مدرسان محرتم برای خلق

این دوره نزی به ناچار و به دلیل استمرار شیوع بیماری کرونا ،باید

اثر به هرنجویان و رشکتکنندگان اعالم میکنند ،یک موضوع هم

به صورت آنالین و غریحضوری برگزار میشد.

در تمامی ده رشته هرنی رقم خورد که برگرفته از آثار و زندیگ

بنابراین گالریهای موزه هرنهای معارص مکاین مناسب بود تا

نظامی گنجوی بود.

استادان کارگاه از انجا با هرنمندان جوان در رسارس کشور دیدار
کنند و کارگاه ها را به رس و شکلی مدرن برگزار کنند.

امیدوارم در سالهای آیت این جشنواره با قوت و قدرت به
مسری خودش ادامه بدهد و شاهد جشن گرفنت صدسالیگ این

جشنواره جوانان تجسمی دو ویژیگ ممتاز دارد ،ییک خون تازهای

جشنواره باشیم و به عنوان ییک از رویدادهای جدی و مهم در

است که به خاطر حضور جوانان همیشه در رگهای این جشنواره

کشور پایدار بماند.

جریان پیدا می کند ،و دوم تداوم و استمرار این جشنواره است.
هم اکنون که دوره بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای
تجسمی جوانان را برگزار میکنیم ،تسلسل این جشنواره بسیار
حائز اهمیت است.
تفاویت که امسال در جشنواره هرنهای تجسمی جوان شاهد
آنیم اضافه شدن عنواین به نام نظامی گنجوی است ،و در کنار

رضوان صادقزاده

توهشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان
دبری بیس 

سالم جوونا!
جوونای رشکتکننده و راهیافته به بیست و هشتمنی جشنواره
هرنهای تجسمی جوانان.
چقدر خوشحامل که زندهام و امسال هم میتونم حضور شما
رو تو جشنواره هرنهای تجسمی جوان تربیک بگم چقدر
خوشحالکننده است که شما رسحال و تندرست هستید تا
یکبار دیگه صدای منو بشنوید.
چقدر من و شما ناراحتیم که تعدادی از دوستامون و خداینکرده
از بستگانمون امسال در کنار ما نیسنت
آسمان را ترازوی دورس است
در ییک سنگ و در ییک گوهر است
گاه آید ز گوهری سنیگ
گاه لعلی ز کهربا رنیگ...

این شعر نظامی گنجوی بزرگه ،که گاهی از گوهرفروش ممکنه
سنگ بریون بیاد ،باید حواستون باشه که بهتون برخورد نکنه،
باید جاخایل بدید .گاهی از دل یه سنگ ممکنه طال به وجود بیاد،
طال بریون بیاد ،باید حواستون باشه بتونید تشخیص بدید.
خیلی خوشحامل که امسال به جشنواره هرنهای تجسمی جوانان
راه پیدا کردید ،پارسال در این جشنواره بهصورت غریحضوری و
آنالین از خانه هرنمندان همراهتون بودم و امسال در فضای
موزه هرنهای معارص.
استادان تو فضای موزه هرنهای معارص جمع میشن و شما
کماکان امسال هم در خانه خود خواهید بود امیدوارم سال بعد
شدت کرونا کم بشه و ما بتوانیم در تهران بهصورت حضوری
مزیبان شما باشیم.
هرجا هستید صحیحوسامل باشید ،خیلی مراقب خودتون باشید،
به امید دیدار شما.

عبدالرحیم سیاهکارزاده
دبری اجرایی بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان

وقیت که شـــــورای سیاستگذاری بیست و هشتمنی جشنواره
هرنهای تجسمی جوانان شکل گرفت ،امید داشتیم که اوضاع
جامعه به لحاظ ایپدمی کرونا مساعد شود .اما این ویروس
گویی خیال نداشته و ندارد که دست از رس ما بردارد .بعد از بحث
و مطرح شدن دیدگاههای مختلف از سوی اعضای شورای
سیاستگذاری بنا را بر آن گذاشتیم تا مانند سال گذشته به صورت
آنالین جشنواره را برگزار کنیم.
انتخاب استادان کارگاه و داوران مرحلهای زمان بر بود که با
همت رضوان صادقزاده (دبری جشنواره) و دیگر اعضای شورای
سیاستگذاری که به ریاست هادی مظفری برگزار شده بود ،انجام
گرفت و  30نفر از استادان هرنهای تجسمی در رشتههای دهگانه
به عنوان استاد کارگاه و داور انتخاب شدند.
انتخاب موزه هرنهای معارص به عنوان محل برگزاری آنالین
جشنواره نزی اتفاق خویب بود که با توجه به تجربه موفق سال
گذشته  ،در خانه هرنمندان ایران  ،میتوانست به ما کمک کند تا
جشنواره این دوره نزی با کیفیت قابل قبویل اجرا شود.

تهیه زیرساختهای فین برای ایجاد اینرتنت پر رسعت و ارتباط
مناسب با هرنمندان در رسارس کشور از جمله کارهایی بود که به
خویب صورت گرفت.
تنها تفاویت که در این دوره نسبت به ادوار گذشته داشتیم،
انتخاب آنالین هرنمندان برای حضور در کارگاههای جشنواره بود
که به علت شیوع ویروس دلتا تصمیم بر آن شد که آثار ارسایل
هرنمندان از طریق دبریخانه برای استادان ارسال شود تا آنها
هرنمندان برگزیده خود را برای حضور در کارگاه مشخص کنند.
در این دوره نزی برگزیدگان جشنواره هرنهای تجسمی جوانان،
به عضویت موسسه هرنهای تجسمی معارص درمیآیند و از این
رهگذر مسری کار بیمه آنها نزی هموار خواهد شد.
امیدواریم که سال آینده بتوانیم جوانان هرنمند را از رسارس
کشور گرد هم بیاوریم و جشنوارهای در خور هرن و هرنمندان
رسزمنیمان برگزار کنیم.

معرفی استادان کارگاه
و
داوران

مر یم کهوند | استاد کارگاه ،داور

میثم نامدار | داور

مانلی منوچهری | استاد کارگاه ،داور

دمحمعلی بیناسدی | داور

دستیار کارگاه :مرتیض هرآئیین

اردشری مریمنگره | داور

دستیار کارگاه :سارا نیکفروز

نرگس دالوری | داور

روحهللا شمیسزاده | استاد کارگاه ،داور

مجید حقیقی | داور

بهنام صدیقی | استاد کارگاه ،داور

دمحم مرتجمزاده | داور

دستیار کارگاه :آناهیتا باقری

کامبزی صربی | داور

دستیار کارگاه :بـــهـــرام بــیــات

مهدی مقیمنژاد | داور

دمحم خلیلی | استاد کارگاه ،داور

دار یوش حسیین | داور

سعید روانبخش | استاد کارگاه ،داور

یعقوب عمامهپیچ | داور

دستیار کارگاه :ثــمــیــن قــــوچـــی

جواد نوبهار | داور

دستیار کارگاه :یاسمن مرداین مهراباد

رضا افرسی | داور

دمحمرضا دوستدمحمی | استاد کارگاه ،داور

بهرام عظیمی | داور

آزاده گنجه | استاد کارگاه ،داور

بهنام نوایی | داور

دستیار کارگاه :احسان چراغی ایرانشاهی

جمال رحمیت | داور

دستیار کارگاه :شقایق انصاری

امری راد | داور

صدیقه احمدی باصریی | استاد کارگاه ،داور

محسن آقامریی | داور

احمد مازادی | استاد کارگاه ،داور

صداقت جباری | داور

دستیار کارگاه :ملینا اسدی ابیازین

امری طهماسیب | داور

دستیار کارگاه :امریعباس نصریی

دمحم شهبازی | داور

گزارش تصویری
داوری

گــــــــزارش
ِ
دبریخـانــه

گـــــــــــزارش نـــــــــهــــــــایـــــــــی
ِ
تعداد کل رشکت کنندگان ۷۲۴ :نفر (از  ۳۰استان)
تعداد کل آثار رسیده ۴۵۷۸ :اثر
تعداد رشکت کنندگان زن:

۴۹۶

نفر

تعداد رشکت کنندگان مرد:

۲۲۸

ردیف

|

رشــــتــــه هــــــــرنی

|

نفر

تعداد رشکتکننده

|

تعداد اثر

۱

نــــــقـــــــاشــــــی

۱۸۷

۱۳۰۶

۲

عکایس

۱۳۰

۱۰۶۱

۳

طراحی

۷۴

۵۱۰

۴

ارتباط تصویری

۶۷

۴۷۴

۵

تصویرسازی

۵۸

۴۰۱

۶

خوشنوییس

۴۲

۲۵۴

۷

نگارگری

۳۸

۲۵۹

۸

مجسمه

۲۴

۱۷۱

۹

کار یکاتور

۱۲

۷۱

۱۰

هرنهای جدید

۱۱

۷۱

گــــزارش راهیــــافـــتــــگـــــان
بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران
 ۸۲نفر
خــــــــانـــــــــــم
ردیف

|

۱۴۷

نفر
 ۶۵نفر
آقـــــا
| تعداد هرنجویان منتخب

رشــــتــــه هــــــــرنی

۱

ارتباط تصویری (پوسرت)

 ۱۵نفر

۲

تصویرسازی

 ۱۵نفر

۳

خوشنوییس

 ۱۶نفر

۴

طــراحی

 ۱۷نفر

۵

عکاسـی

 ۱۸نفر

۶

کار یکاتور

 ۱۰نفر

۷

مجسمــه

 ۱۲نفر

۸

نـــقــــاشـــی

 ۲۲نفر

۹

نــگـارگــــری

 ۱۴نفر

۱۰

هرنهای جدید

 ۸نفر

کارشنایس۷۵ :

مدرک تحصیلی منتخبنی:

نفر

 /محصل و دیپلم58 :

نفر

 /کارشنایس ارشد10 :

نفر

 /کارداین4 :

نفر

پراکنش استاین منتخبنی:
استان تهران39 :

نفر

سایر استان ها۱۰۸ :

نفر

سن منتخبنی:
متولدین سال  28 :1376نفر  /متولدین سال  ۴۲ :1377نفر  /متولدین سال ۳۱ :1378

نفر

 /متولدین سال 5 : 1381

نفر

متولدین سال ۲۲ : 1379

نفر

 /متولدین سال 15 : 1380

متولدین سال 3 : 1382

نفر

نفر

 /متولدین سال 1 : 1384

نفر

اســامـی راهیــاف ـتـگــان
ارتباط تصویری (پوسرت)

الهام احمدی

حامد بقال بهتاش

حسنی جعفری معنی

ادر یس جمایل ارتباط تصویری

فاطمه رشیدی طاشکویی

علی زورمند

ارسا سلیمی

مهدی شاهپوری
علی شفیع

دمحمرضا شاهدمحمی

خوشنوییس

ارتباط تصویری (پوسرت)

ملیکا غالمحسنی

خوشنوییس

ارتباط تصویری (پوسرت)

سلوا گییت نورد

خوشنوییس

ارتباط تصویری (پوسرت)

آرش صیادی

(پوسرت)

زهرا فضائلی

ارتباط تصویری (پوسرت)

ارتباط تصویری (پوسرت)

ارتــبــاط تصویری (پــوسرت)

ارتباط تصویری (پوسرت)

خوشنوییس

خوشنوییس

دمحمتقی محرمزاد قوام

خوشنوییس

علی مرداین

خوشنوییس

فرنود دمحمی ساماین
زهرا نعمیت

خوشنوییس

خوشنوییس

سپیده فرشباف درهمی

ارتباط تصویری (پوسرت)

ر یحانه باباییزاده

طراحی

امریحسنی مریایب مقدم

ارتباط تصویری (پوسرت)

نیلوفر جابری

طراحی

حامد کسایئ نسب

ارتباط تصویری (پوسرت)

فائزه حمامی

مر یم فرهادی

مهناز هاشمی خواه

ارتباط تصویری (پوسرت)

ارتباط تصویری (پوسرت)

مصطفی توکلی

طراحی

حسنی چاویش

طراحی

دمحمرضا فریوزنیا

طراحی

فاطمه حاجی هاشمی

تصویرسازی

امنی ز یینزاده

طراحی

زهرا زهدی

تصویرسازی

ر یحانه شاطر یان

محدثه کیان مجد

پر یزاد جمایل بریامی
مهدی حسیین

ارتباط تصویری (پوسرت)

تصویرسازی

فرشید حیدری

طراحی

طراحی

تصویرسازی

الهام سلطاندمحمی

طراحی

تصویرسازی

فردین طباطبایی کلجاهی

طراحی

فاطمه سادات عابدی

تصویرسازی

کتایون مسعودی

طراحی

ز ینب قانعی

تصویرسازی

حمیدرضا نوروزی

طراحی

تصویرسازی

زهرا کسایی اصفهاین

تصویرسازی

ز ینب ابراهیمی چراغیان

عکایس

تصویرسازی

حامد حیدری

عکایس

زهرا شعییب آراین

احمدرضا شريگري

الهه عرفانیان شکیب

شیدا دمحمی

زهرا مقدم

ر یحانه نصری یان

فرزانه نیشابوری

تصویرسازی

سینا گلهداری

طراحی
طراحی

تصویرسازی

یلدا نورالدیین

تصویرسازی

سیده مرضیه هاشمی

طراحی

مر یم ابراهیمه

عکایس

تصویرسازی

طراحی

طراحی

فاطمه کاوندی نژاد

تصویرسازی

ماردین احمدی

متنی اعتبار یان

خوشنوییس

دمحمجواد خدابنده فاروجی

عکایس

ابوالفضل ترکمن

خوشنوییس

یاسنی سلطاین

عکایس

سید علی زجاجی

خوشنوییس

عماد ضیايی

عکایس

حامد شاه حسیین

خوشنوییس

شادی یوسفی

شایان پوردشت

نیما حسن پور
آر یا سلطاین

خوشنوییس

میثم خلیلی

خوشنوییس

دیبا شمایل

خوشنوییس

ماین غالمشازاده
پردیس قدریت

عکایس

عکایس

عکایس

عکایس

عکایس

بیستوهشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جـــوانان ایـــران
رضا ُ
گازر

عکایس

شادی دادخواه

نقایش

مهز یار مهدی پور

عکایس

فاطمه کوثر رحیمی

نقایش

غزل نیشابوری

عکایس

ز ینب رسمدی

نقایش

دمحم عظیم مایلی
احسان نورتقاین

سیدمتنی هاشمی
علی کربالیی دمحم

شیوا بریامی
مر یم خرمی

علی راسرتو
دمحم راعی

فاطمه اطهر رحیمی

عکایس
عکایس

فاطمه رهرب

عکایس

شادی سلیمی

نقایش

كار یكاتور

گیسو صمیمی

نقایش

عکایس

كار یكاتور

كار یكاتور

فاطمه ملکدمحمپور

نقایش

سارا نوبهار

نقایش

كار یكاتور

فاطمه طراح

كار یكاتور

زهرا منتظرالقائم

صدف گلشین

كار یكاتور

پور یا کرماین نژاد

كار یكاتور

رضا باجالن

مجسمه

داود آقازاده

نفیسه بهروز

رعنا حیدرزاده

مهرناز حیدری

كار یكاتور

كار یكاتور
مجسمه
مجسمه
مجسمه
مجسمه

صفورا دادخواه تهراین

مجسمه

آیناز رئوفیان

مجسمه

سارا ذاکری فرد

زهرا روستایئ

مجسمه

مجسمه

سیدمصطفی رسوری

مجسمه

حامد عامریپور

مجسمه

زهرا صفری

مجسمه

نگنی نواب اعظم

نقایش

دمحمنوید اسالمیراد

نقایش

امنی بنکال

نقایش

شکیبا ابراهیمپور
امری برش نورد
عرفان یبباک

فاطمه چگیین

مبینا حیدری شریایه

نقایش

مهرسا صیادیان

علی زندیان سفیددشیت

مر یم محیب

زهرا شریکوند

نقایش

نقایش

كار یكاتور

دمحم عبایس

بهار راشدی

نقایش

نقایش

نقایش
نقایش

نقایش

نقایش

ز ینب نوری

نجال احمدی

دمحمرضا پارسا

سهیل جعفری

نقایش

نقایش

نقایش

نگارگری

نگارگری

نگارگری

معصومه حسیین

نگارگری

فردوس حیاوی

نگارگری

صابر حلواین

نگارگری

الناز داداشزاده ماهر

نگارگری

سوملاز راشدزاده

نگارگری

محیا زارع

نگارگری

حدیثه دوسیت

یاسمنی رحیمی

الهه ملکپور

مائده مهدوی

فرشاد نادران
رز انصاری

فاطمه باقری

ساالر ساعدموچیش

مهدیه صادق الوعداسکویئ
ابوالفضل عسکری
حسنی غفوری

مهدی گلناری
علی ملیک

نگارگری
نگارگری

نگارگری

نگارگری

نگارگری

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

هرنهای جدید

گفتوگو با استادان کارگاهها

گفتوگوها :مریم درویش

استاد کارگاه خوشنوییس

احـــمـــد مـــازادی

کشف استعدادهای جوان تأثری ز یادی در آینده هرنی کشور دارد

او درباره آثاری که هرنمندان در کارگاه خوشنوییس ارائه کردند

احمد مازادی استاد کارگاه خوشنوییس است که برای اولنی بار در

گفت :چلیپا یک قالب معروف خط نستعلیق است که در همه

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان حضور دارد.

سطوح جزو اصلیترین قالبها است .بنابراین دو بیت شعر از

ً
اصوال جشنوارهها جوان پرور هستند ،گفت:
او با بیان اینکه
استعدادهایی که در سطح کشور هستند در این جشنوارهها شکوفا

میشوند و ما باید جشنوارههایی در سطوح مختلف داشته باشیم که
دانش آموزان از دوره ابتدایی کمکم به چننی فضاهایی وارد شده و در
مقاطع سین مختلف با هرن آشنا شوند و در اردوها و جشنوارههای
مختلف باشند تا این استعدادها کشف شده و پرورش داده شود.
قطعاً این کار تأثری زیادی در آینده هرنی کشور دارد.
مازادی ادامه داد :حضور در جشنواره هرنهای تجسمی جوانان
میتواند تأثری زیادی بر هرنمندان داشته باشد .اگرچه در رشته
خوشنوییس استادان خویب در رسارس کشور داریم اما ممکن است
هرنجویان در شهرهای مختلف از اساتید خوب محروم باشند و با
حضور در این کارگاهها میتوانند از آنها بهره بربند و خود را به چالش
بکشند.
در این جشنواره رتبه و مقام مهم نیست بلکه مهم این است که

نظامی گنجوی به رشکتکنندگان داده شد تا به یک ترکیب خوب و
درست برسند و آن را برای داوری ارائه کنند .در بخش آزاد هم یک
بیت به آنها داده شد که با توجه به فرم و شکل کلمات و حروف
میتوانند در قالبهای سیاهمشق ،بیت و ...آن را بنویسند.
مازادی درباره استقبال جوانان از خوشنوییس گفت :خوشنوییس
هرن ملی ما است و تقریباً تمام مردم ایران خاطرهای با خوشنوییس
دارند .به ویژه خط نستعلیق که هویت ملی ما ایراینها است.
شاید در فضای معارص کشورمان خوشنوییس کمی دچار ریزش شده
باشد اما چون تعداد خوشنویسان بسیار زیاد بود ،پس از این ریزش
نزی همچنان نسبت به هرنمندان رشتههای دیگر همچنان هرنمندان
خوشنویس زیاد هستند .دهه  ۶۰اوج استقبال از خوشنوییس بود
زیرا اکرث هرنها به صورت تعلیق درآمده بود و همه به خوشنوییس
گرایش پیدا میکردند .به همنی دلیل تعداد هرنمندان خوشنویس
بسیار زیاد شد اما االن که نسبت به دهههای گذشته استقبال از
خوشنوییس کمرت شده است ،تعداد هرنمندان این رشته در حال

هرنمندان در جشنواره رشکت میکنند و خود را به محک میگذارند.

رسیدن به تعادل است .با وجود این همچنان جوانان استقبال

را نسبت به هرن تغیری میدهد و این تغیری نگرش که در جواین اتفاق

خویب از این هرن دارند و اگر سیاستهای درسیت در بخش هرن و
فرهنگ باشد قطعاً اقبال خویب به آن وجود خواهد داشت.

آنچه اتفاق میافتد این است که حضور در این فضا دیدگاه آن جوان
میافتد منجر به اتفاقات خویب در آینده هرنی او میشود.

اســتــــاد کــــــارگـــــاه هرنهای جدید

آزاده گــنـــجــــه

مــــستنــدسازی از نکـــات مهم در کارگاه هـــرنهای جــــدید بـــود
آزاده گنجه استاد کارگاه هرنهای جدید که برای اولنی بار در جشنواره
هرنهای تجسمی جوانان ایران حضور داشت ،درباره تأثریات این
جشنواره بر هرنمنداین که در آغاز مسری ورود به فضای جدی هرن
هستند ،گفت :فکر میکنم هرگونه تعامل که مبنایی برای آموزش و
یادگریی باشد کمک کننده است ،و به طور خاص این جشنواره که
مرکزیت را از تهران برداشته و باعث شده است افراد خارج از تهران
نزی به امکانات دسرتیس پیدا کنند.
گنجه ادامه داد :این جمع هرنی از همه جای ایران هستند و این
ییک از نکات بسیار مؤثر است ،زیرا هرنجویان میتوانند به استادان
روز حوزه هرنی خود دسرتیس پیدا کنند و این به نظر من از مزایای
این جشنواره در ادوار گذشته است.
البته تنها آشنا شدن این دوستان با استادان و شیوه کار آنها نیست

بنابراین برگزاری این جشنواره در رشایط فعلی به خودی خود یک

اتفاق مثبت است .اما فکر میکنم جشنواره حضوری باشد حتماً

دستاورد خیلی بهرتی خواهند داشت .اگر یک کالس آنالین در بهرتین
حالت  ۷۰درصد کارایی داشته باشد در فضای حضوری میتواند تا ۱۰۰
درصد بهرهوری داشته باشد و این خود یک نقصان است.
گنجه درباره کارگاه هرنهای جدید گفت :ما روی سه حوزه
اینستالیشن ،پرفورمنس آرت و ویدئو آرت تمرکز کردیم ،اما ترکیب
آنها با هم میتواند مدیومهای دیگری را نزی تولید کند .بنابراین از
هرنجویان خواستم بر اساس کانسپیت که به آنها داده شد و در
زمان فرشده سه روز با استفاده از مهارتهای هرنمندانه خود و
رجوع به منابع خواندین و دیدین و همفکری و کار کارگاهی به تولید
یک اثر در هر کدام از این مدیومها برپدازند.
کانسپت «تغیری» برای همه کارها مشرتک است و هرن هرنمند یک

که کمک کننده است ،بلکه به نظر من ارتباطی که میان هرنمندان و

اثر را برای داوری نهایی ارائه کرد.

متفاوت را میبینند نزی بسیار تأثریگذار است.

گنجه افزود :نکته مهم در این کارگاه آن بود که از هرنمندان خواستم

جوانان هم سن شکل میگرید و آنها رویکردها و شیوههای کاری
او درباره ویژیگهای این جشنواره مجازی گفت :نکته مثبت این
مسئله آن است که با وجود همه مشکالت و این رشایط سخت باز
هم جشنواره برگزار شده است و به نظرم عدم توقف نکته مهمی
است .این جوانان در مرحلهای هستند که باید شکوفا شوند و
ارتباطات خود را برقرار کنند و این بیم هست که اگر یک یا دو سال
هیچ ارتباطی با بدنه هرنی نداشته باشند از آن حذف شوند.

پروسه تولید اثر را ثبت کنند و مستندسازی پروسه تولید را انجام
دهند .این کار چندان در میان هرنمندان ایران رایج نیست و شاید
همنی مسئله نکته مثبت این رویداد آنالین باشد ،به این دلیل که
هرنمندان ترغیب میشوند کار مستندسازی انجام دهند و اگر روزی
به هرنمندان شناخته شده تبدیل شدند ممکن است برگردند و به
آنچه در این دوران تولید کردهاند نگاه کنند.

استاد کارگاه مجسمهسازی

روحاهلل مشسی زاده
مـــدیر یت زمان در یک کـــارگاه سه روزه اهـــمیت ز یـــادی دارد.
روحهللا شمیس زاده که در بیست و ششمنی دوره جشنواره هرنهای

از بچهها دیدم نزی آثاری بود که بر اساس دغدغههای شخیص خود کار

مجسمهسازی به عنوان استاد به راهنمایی رشکتکنندگان پرداخت.

پیشنهاد بدهیم و افرادی با این مقدار از تجربه بتوانند در این مدت کار

تجسمی جوانان ایران به عنوان داور حضور داشت؛ این بار در کارگاه
او درباره تفاوتهای جشنواره حضوری و مجازی گفت :واقعیت این
است که در جشنواره حضوری یک اتفاق جمعی شکل میگرفت و
اتمسفری میان رشکتکنندگان و اساتیدی که از تهران به شهرهای
دیگر میرفتند ،به وجود میآمد .حضور این هرنمندان حرفهای در
میان هرنجویاین که از استانهای مختلف میآمدند باعث اتفاقات

کرده بودند .در یک کارگاه سه روزه نمیتوان انتظار داشت موضوعی را
خایص انجام دهند ،بنابراین تأ کید کردم که هرنجویان از تجربه زیسته

خود کمک بگریند و هر آنچه بلد هستند را در این سه روز با تعاریفی که
ما داشتیم ارائه دهند.

شمیس زاده افزود :مهمترین نکته این بود که حتماً مختصات یک
کار سه روزه را در نظر بگریند .با توجه به اینکه اساساً مجسمهسازی

کاری است که با کنرتل یک حجم در فضا مربوط است ،نیاز به

خیلی خویب بود که از پتانسیلهای اصلی این رویداد است .به همنی
ً
اصال نباید با جشنواره حضوری
دلیل شکل فعلی برگزاری جشنواره را

مهندیس ساخت دارد ،زمانبر است و هزینه دارد ،کنرتل همه

شمیسزاده ادامه داد :از جنبه دیگر میتوان این وضعیت را یک تغیری

داشته باشد و در نظر گرفته شود که چه کیس زمان خود را خوب

ً
کامال متفاوت هستند.
مقایسه کرد زیرا دو جهان

پارادایمی دید .انگار که ما  ۲۰سال زودتر به آینده پرتاب شدهایم ،زیرا من

فکر میکنم آینده به همنی شکل است و همه چزی به سمت ایماژ و
تصویر میرود .آنجا که مواجهه تنبهتن و چشم به چشم دیگر وجود

ندارد و این مسئله با آن جنبههای پدیدارشناسانه زیست انسان
تفاوت دارد .این هرنمند افزود :این مسئله با رشته مجسمهسازی

این مسائل و مدیریت آنها میتواند در داوری نهایی امتیاز
مدیریت کرده است .او با بیان اینکه بیشرت رشکتکنندگان این
بخش دانشجویان مجسمهسازی بودند که تا حدودی تجربه کار

مجسمهسازانه داشتند گفت :تعداد کمی از حارضان در این کارگاه
افرادی از رشتههای دیگر بودند که در این زمینه فعالیتهایی داشته

و توانستند در میان منتخبان برای حضور در کارگاه قرار بگریند.

هم پارادوکس دارد ،زیرا دانش مجسمهسازی با دست ارتباط زیادی

شمیسزاده درباره مرتیال کار هرنجویان گفت :تنوع مرتیال در حوزه

است و ما به یک دنیای مجازی پرت میشویم ،بااینحال من به

وجود دارد هرنمند میتواند از آنها برای کار خود استفاده کند.

دارد .امروزه رابطه بدون واسطه انسان با جهان در حال عوض شدن
رشکتکنندگان گفتم اگرچه رابطه ما مجازی است اما شما با ماده و
ساخت مواجه شوید و اجازه دهید دستهایتان کار را مدیریت کند
و به یک اپراتور تبدیل نشوید .زیرا جهان امروز جهان اپراتوری است
و این مسئله در بعیض از رشتهها خود را خیلی زیاد نشان داده
است .او با بیان اینکه در کارگاه مجسمهسازی موضوعی تعینی نکرده
است ،افزود :اساساً آدمها مسائل مختلفی دارند و بنابراین نمیتوان
موضوع خایص را بر آنها تحمیل کرد .کارهایی که پیش از رشوع کارگاه

مجسمهسازی بسیار زیاد است و به اندازه همه موادی که در دنیا

مهمترین مسئله هوشمندی در انتخاب مرتیال برای این ورکشاپ
ً
معموال به مرتیال های کالسیک و نهادینه شده
 ۳روزه است .ما
ً
معموال به لحاظ حاالت ماده به جامدات فکر
فکر میکنیم و حیت

میکنیم ،در حایل که یک هرنمند میتواند به تنوع مرتیال فکر کند و از
مواد مختلف استفاده کند .هرچند که دانش زمینهای در این مسئله

بسیار مهم است و هرنمند نمیتواند ناگهان مرتیال کار خود را عوض
کند .شاید این کارگاه زمینهای باشد که هرنمندان جوان چزیهایی یاد

بگریند و بتوانند در آثار بعدی خود از مواد متنوع استفاده کنند.

اســتــــاد کــــــارگـــــاه عــــکـــــــایس

بــــهــــنـــام صــــدیـــقـــی

تــحـــرک بــــاعـــــث مـــیشـــود ،جــــوانــــان تــحــــرک اجــتـــماعی
داشـــــتــه باشنـــد.

بهنام صدیقی که پیش از این به عنوان داور رشته عکایس در

صدیقی ادامه داد :سعی کردم رشکتکنندگان را راهنمایی کنم تا

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان حضور داشته و امسال

کار خود را به سمت مجموعه عکس بربند ،زیرا میدانیم که قدرت

استاد کارگاه عکایس است ،درباره این جشنواره گفت :به نظرم
این جشنوارهها یک فرصت انگزییش است که جوانها بتوانند
کار خود را ارائه دهند و بازخورد آن را ببینند و در فضایی باشند که
در آن گفتگو در جریان است.آنها فرصت پیدا میکنند از فضای
مزنوی خود بریون بیایند و تحرک اجتماعی داشته باشند.
صدیقی درباره ویژیگهای جشنواره آنالین گفت :طبیعتاً در
جشنواره حضوری تعامل بیشرتی با رشکتکنندگان داریم و
کیفیت انتقال مطالب هم متفاوت است ،اما از طریف میدانیم
که این جشنواره در مراکز استانها میچرخید و امسال بچهها در
همان شهر خود حضور دارند که شناخت بهرتی از آن دارند و الزم
نیست زمان زیادی را رصف کنند تا با یک جای جدید آشنا شوند.
از طرف دیگر چون ما کارها را در مانیتور در یک زمان مشخص در
کنار هم میبینیم تمرکز بیشرتی برای برریس آنها داریم.
او درباره موضوع آثار کارگاه عکایس گفت :من دو فضا را برای
رشکتکنندگان مطرح کردم با عنوان «خانه من» و «فضای محله
من» تا هرنمندان به همان محیط اطراف خود نگاه کنند و الزم
نباشد برای عکایس مسافت زیادی طی کنند.

انتقال مفهوم در عکایس با مجموعه عکس خیلی بیشرت است .از
سوی دیگر وقیت چزیی را در یک محیط انتخاب کرده و آن را دنبال
میکنید ،عکایس از آن خود به خود به سمت مجموعه شدن
میرود .اگرچه در این زمان اندک رسیدن به یک ایده دشوار است
اما با بچهها راجع به اینکه موضوعی پیدا کنند و یک وحدت
موضوعی در کارشان باشد صحبت کردیم.
صدیقی افزود :از نظر فرم ارائه هیچ محدودییت برای
هرنمندان وجود نداشت و آنها میتوانستند از انواع
تکنیکها استفاده کنند .حیت ارصاری بر این نبود که
رصفاً عکس مستند ارائه کنند بلکه فتومونتاژ ،عکایس
صحنهآرایی شده ،کالژ و استفاده از انواع دوربنیها آزاد بود.

استاد کارگاه ارتباط تصویری (پوسرت)

مـــریــم کـــهـــونــد
انگزیه ز یاد جوانان کیفیت کارگاههای آنالین را باال برد.
مریم کهوند استاد کارگاه گرافیک که برای اولنی بار در این

و با توجه به آنالین بودن کارگاه هرنجویان توانستند کار گروهی

جشنواره حضور داشته است ،درباره ویژیگهای آن گفت :پیش

انجام دهند و با هم در ارتباط باشند ،اگرچه ارتباط مجازی ممکن

از این شناخت چنداین از این رویداد نداشتم اما وقیت وارد آن
شدم دیدم که واقعاً وجود چننی جشنوارهای رضوری است ،زیرا

بود تا حدودی فرصتها را محدود کند اما در همنی فضا هم

ما فعالییت در این سطح نداریم که به صورت ملی جوانها را به
رقابت و فعالیت وادار کند و برای آنها انگزیهای برای تالش کردن
ایجاد کند .ما در کنار هرنستان و دانشگاه که فضاهای آموزیش
هستند به چننی رویدادهایی هم نیاز داریم ،زیرا جوانها فرصت
چنداین برای کنار هم بودن و تبادل اطالعات ندارند .به همنی
دلیل وجود جشنواره هرنهای تجسمی جوانان و رویدادهای
دیگر مشابه آن رضوری است تا بتوانند طیف بیشرتی از جوانان
را جذب کنند و عده بیشرتی فرصت حضور در این رقابتها را
داشته باشند.
او درباره موضوع کارگاه گرافیک گفت :با توجه به اینکه آب به
بحران جهان و منطقه ما تبدیل شده است و امسال از طرف
رویداد روز جهاین آب ،سال «ارزشگذاری به آب» نامگذاری شد
من هم فکر کردم این مسئله میتواند رضوریتر از هر موضوع
دیگری باشد .زیرا ییک از تعهدات طراحان گرافیک این است که به
مسائل روز آ گاه باشند و توسط کارهای خود بتوانند مردم را نزی از
این مسائل آ گاه کرده و نسبت به مسائل و معضالت اجتماعی
و جهاین هشدار دهند.

توانستند خوب کار کنند.
این طراح گرافیک افزود :در کنار موضوع اصلی کارگاه ،موضوع
بزرگداشت نظامی گنجوی هم از طرف دبریخانه جشنواره
مطرح شده بود و ما درباره شخصیت نظامی گنجوی و تاثریات
او در ادبیات ،علوم ایران و نگارگری صحبت کردیم .کارهایی که
رشکتکنندگان کارگاه در این زمینه به وجود آوردند نزی نتایج بسیار
خویب داشت و در نهایت انتخاب برنده از میان رشکتکنندگان
کارگاه برای من بسیار دشوار بود.
کهوند درباره آنالین بودن جشنواره گفت :قطعاً این مسئله باعث
کاسیتهایی میشود ،هرچند که ممکن است مزیتهایی هم
داشته باشد .همانطور که همه فضاهای آموزیش در این مدت
از آنالین بودن لطمه خورده است جشنواره هم از این مسئله
مستثنا نبود .اما در مقایسه با کالسهای دریس که در یک سال
و نیم گذشته داشتم این کارگاه بازخورد خیلی خویب داشت و
فکر میکنم یک دلیل آن انگزیه باالی جواناین بود که با عالقه و
میل خودشان برای رقابت حضور داشتند و آنالین بودن کارگاهها
باعث افت کیفیت کارها نشد.

کهوند ادامه داد :نیمروز ابتدایی این کارگاه به توجیه کردن موضوع

او در پایان گفت :دمل میخواست این فرصت در اختیار تعداد

و تشویق رشکتکنندگان به ساخنت کیپ یا شعار برای جشنواره

بیشرتی از جوانان قرار میگرفت تا امکان کسب تجربه در این فضا

گذشت« .آب  ...است» شعار موضوع اول ما بود و هرنجویان

را داشته باشند .درعنیحال خوب بود اگر در رشته ارتباط تصویری

باید آب را ارزشگذاری میکردند و بر اساس آن ایدهای را به صورت

شاخههای دیگری به جز پوسرت هم میتوانستند حضور داشته

تصویری توسعه میدادند .این کار نتایج فوقالعاده خویب داشت

باشند و این گسرتدیگ به توسعه جشنواره در آینده کمک میکند.

اســتــــاد کــــــارگـــــاه کاریکاتور

مـــحــمـــد رضا دوست محمدی
هرنمندان جوان نسبت به سالهای گذشته،
بسیار قویتر شدهاند.

دمحمرضا دوست دمحمی استاد کارگاه کاریکاتور که پیش از این هم یک
دوره در نیشابور استاد بخش پوسرت بوده است ،درباره تجربیات خود
از حضور در جشنواره هرنهای تجسمی جوانان گفت :من در دهه
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رشکت کرده بودم و خاطرات خیلی خویب از این جشنواره دارم .آن
زمان این رویداد برای ما بسیار مهم بود زیرا یک دورهمی شبیه

املپیک بود که از رشتههای مختلف روانه یک شهر دیگر میشدیم
و با هرنمندان دیگر آشنا میشدیم .این جشنواره ارتباطات ما را

تقویت کرد و من خیلی از دوستان هرنی خود را از آن زمان دارم.
دوست دمحمی افزود :برگزیده شدن در این جشنواره هم
تشویق خیلی خویب برای ما بود .خود من که در سه دوره مقام
آوردم ابزارهای هرنی که به عنوان جایزه به من داده شده
بود را هنوز نگه داشتهام .شکل حضوری جشنواره ارتباطات
بچهها را تقویت میکرد و آنها از هم انرژی میگرفتند و در
عنی رقابت کردن ،تجربه کسب میکردند .اما امسال کرونا

از نمایشگاهها ،مسابقات و رویدادهای بنیاملللی فرصیت برای
فعالیتهای جدیتر پیدا کردهاند .احساس میکنم نسل جوان
دارد رشد میکند و به خویب هم دیده میشود و این مسئله انرژی
زیادی به من داد .اما مشکل این است که فقط یک نفر در این
میان جایزه میگرید و انتخاب برای ما خیلی سخت بود.
او با تشکر از احسان چراغی که دستیار این کارگاه بود ،گفت :برای
این که بتوانم شناخیت از بچهها پیدا کنم در روز اول چند تمرین
به آنها دادم ،مانند آن که یک عکس انسان را به آنها دادم و
خواستم که آن را به صورت انسان فانزتی و حیوان فانزتی طراحی
کنند .با چند تمرین دیگر توانستم قدرت طراحی و ایده پردازی
هرنمندان را محک بزنم و پس از آن موضوع «از خودم رشوع کنم»
را مطرح کردم .ما به ایراد گرفنت از همدیگر عادت کردهایم و به
همنی دلیل این تم را مطرح کردم که بسیاری از مسائل اجتماعی،
محیط زیسیت ،فرهنگ شهری و ...را میتواند پوشش دهد.

باعث شده است که این بخش ارتباطی کمرنگ شود .ما

او درباره تکنیک کار هرنجویان گفت :به جز یک نفر از بچهها که

سعی کردیم گروه مجازی برای رشکتکنندگان بخش کاریکاتور

دسیت کارکرد بقیه آنها دیجیتال کار کردند .بر اساس آنچه از کارها

ایجاد کنیم تا آنها بتوانند کارهای خود را به اشرتاک گذاشته

دیدم متوجه شدم که یک عده از آنها به شدت به دیجیتال

و ارتباط نسیب با هم برقرار کنند ،بااینحال آنها نمیتوانستند

عادت کردهاند و شاید طراحی آنها ضعیف باشد و این مسئله

با هرنمندان سایر رشتهها آشنا شده و کارهای آنها را ببینند.

میتواند به کارشان رضبه بزند .اما عدهای از آنها در اتودهایی که

این هرنمند ادامه داد :ییک از نکات قابل توجه آن است که وقیت

میزدند مشخص بود تجربه کار دسیت هم دارند که این مسئله

من در جشنواره رشکت میکردم اگر  ۱۰نفر در کارگاه کاریکاتور

به کار آنها کمک میکند .نکته مثبت کار دیجیتال این است که

حضور داشتیم ،شاید میانگنی نمره افراد ضعیف تا قوی به ۱۴

در زمان ارسال کار از کیفیت آن کم نمیشود .اما از طرف دیگر کار

میرسید .اما امسال در این کارگاه میانگنی معدل بچهها ۱۷

دیجیتال آن حس و حال و اصالت کار دسیت را ندارد .اما در این

بود .به نظرم هرنمندان جوان نسبت به زمان ما بسیار قویتر

روزگار که همه چزی دیجیتال شده است به نظرم این مسئله در

شدهاند .آنها تجربههای نسل قبلی را دیدهاند و با استفاده

کاریکاتور اهمیت چنداین ندارد.

استاد کارگاه نقـــایش

سـعــیــد روانــبـخـــش
جشنواره در این رشایط خیلی بهرت از نبودن آن است.
سعید روانبخش که در دهه  ۶۰ییک از رشکتکنندگان جشنواره
هرنهای تجسمی جوانان بود ،در بیست و هشتمنی دوره
این جشنواره به عنوان استاد کارگاه نقایش مشارکت داشت.
روانبخش با توجه به تجربه رشکت در این جشنواره درباره تأثریات

گذشته رشکتکنندگان با هم ارتباط پیدا میکردند و میتوانستند
برای فعالیتهای آینده برنامهریزی داشته باشند اما متأسفانه
در جشنواره مجازی این موضوع کمرنگ شده است .بااینحال
بودن جشنواره در این رشایط خیلی بهرت از نبودن آن است.

این رویداد بر هرنمندان جوان گفت :به نظر من نکات خوب
زیادی در این جشنواره وجود دارد ،زیرا دسرتیس به چننی شکلی

روانبخش با بیان اینکه تم آثار کارگاه نقایش از دل گفتگو با

از داوری و ارائه آثار در بسیاری از شهرستانها دشوار است و

رشکتکنندگان و آنچه در کارهای قبلی رشکتکنندگان دیده است

امکان دیده شدن بچهها سخت است.

به وجود آمد ،گفت :برای هرنجویان دو تم «جهان غری قابل

اما این جشنواره چننی فرصیت را به آنها میدهد و به همنی
دلیل در مجموع جشنواره جوانان را اتفاق مثبیت برای آنها
میدانم .این جشنواره اتفاق مهمی است که تا قبل از وصل
شدن بچهها به دانشگاه ،آنها میتوانند خود را در معرض
قضاوت قرار بدهند ،اما برای کساین که دانشجو شدهاند و امکان

بیان اما مریئ شده» و «انسان در جایگاه زندیگ تخریب پذیر»
انتخاب شد .در دورههای قبلی به دلیل اینکه ابزار کار را جشنواره
در اختیار رشکتکنندگان میگذاشت محدودیتهایی در کار بود
اما امسال با توجه به اینکه هر کیس در خانه خود و با در اختیار
داشنت ابزارهای مورد نیازش کار میکند ما نزی هیچ محدودییت در

استفاده از فضای دانشگاهی را دارند ماجرا متفاوت است و

مرتیال و ابعاد آثار در نظر نگرفتیم.

به امکانات ندارند ،نباشد.

او درباره نحوه تعامل با حارضان در کارگاه گفت :من نسبت به

شاید اهمیت این رویداد برای آنها به اندازه کساین که دسرتیس
بااینحال فکر میکنم برای آنها نزی تجربه خویب است چون
با جمعی از هرنمندان رسارس کشور یکجا قرار میگریند و تبادل
اطالعات و دوسیتهایی که به وجود میآید اهمیت زیادی دارد.
او درباره تأثریات مجازی بودن جشنواره بر روی کیفیت برگزاری
جشنواره و آثاری که رشکتکنندگان ارائه میدهند گفت :شاید در
ارائه آثار تأثری زیادی نداشته باشد اما در ماهیت ماجرا و روحی
که بر این جشنواره حاکم بود تأثری خیلی زیادی داشته است.
زیرا ارتباطایت که به وجود میآورد مهمتر از نتیجه این رقابت بود،
اما در جشنواره آنالین این رشایط از بنی رفته است .در سالهای

روشهای مختلف کار انعطاف دارم و برایم فریق نمیکند که
هرنجویان ابتدا اتود ارائه کنند یا اینکه مستقیماً به اجرای کار
برپدازند .همه چزی بستیگ به این دارد که دانشجو چه رویش دارد
و من هم سعی کردم خود را با آن شیوه هماهنگ کنم .در مسری
کار توضیحات الزم را به هرنجویان دادم و چندین بار کارها را برریس
کردیم.

اســتــــاد کــــــارگـــــاه طراحی

مـــحــمـــد خــلیــلـــی
جشنوارههای هرنی تأثری مثبیت بر جوانان دارد.
دمحم خلیلی استاد کارگاه طراحی است که پیش از این سابقه
داوری در جشنواره هرنهای تجسمی جوانان را هم داشته است.
او درباره این جشنواره گفت :به نظر من این جشنواره تأثری مثبیت
بر جوانان دارد و خودم به یاد دارم که زماین در جشنوارههای
دانشآموزی رشکت میکردم و خیلی از کساین که آنجا با هم آشنا
شدیم هم اکنون در هرنهای تجسمی فعال هستند و با هم
ارتباط داریم.
خلیلی ادامه داد :با این حال فکر میکنم وقیت جشنوارهای
سالهای متمادی برگزار شده است خوب است که برریس آماری
یا تحقیق و پژوهیش انجام شود که ببینیم هرنمندان جواین که در
جشنواره رشکت کردند و برگزیدگان دهههای گذشته ،کار هرنی را
ادامه داده و همچنان فعال هستند یا کارشان ادامه پیدا نکرده
است .او با بیان اینکه موضوع «شهر -انسان» را برای کارگاه
طراحی انتخاب کرده است ،گفت :شهر جایی است که ما در آن
زندیگ میکنیم و هر آن چزیی که میبینیم با شهر ارتباط پیدا میکند.
دیدگاه هرنمند به شهر میتواند به شکل کلی یا جزیئ باشد و از
نمای شهر تا پلها و پلههای و ...را در برگرید.
اما مسئله دروین که در شهر هست نزی میتواند مطرح شود و
مسائل اجتماعی ،مسائل وجودی و فلسفی نایش از محیط
زندیگ که در زندیگ آدمها تأثری داشته است میتواند مطرح شود.
شهر میتواند یک نفر را به لحاظ رواین تحت فشار قرار دهد و
ممکن است یک شخص دیگر احساس خویب از زندیگ در یک
کالنشهر و ارتباط با افراد دیگر داشته باشد .بنابراین هم مسائل
بریوین و هم مسائل دروین میتواند مورد توجه قرار گرید و در
نهایت یک اثر تجسمی به وجود آید که یک روایت یا احساس
خاص در آن باشد.

خلیلی درباره اینکه رشکتکنندگان از شهرهای مختلف کشور

هستند و املانهای هر شهر میتواند در کارشان وارد شود گفت:
در این کارگاه موضوع در درجه دوم قرار میگرید و در واقع موضوع

بهانهای است برای اینکه ما توانایی بچهها را بفهمیم و بدانیم که
چقدر با تصویر و زبان طراحی آشنا هستند.
بنابراین توجه به ویژیگهای بومی شهرهای مختلف هم در درجه
سوم قرار میگرید .اینکه هرنمند یک احساس را منتقل کند که
حاصل تجربه زیسته خودش در یک شهر است ،میتواند یک
ویژیگ مثبت باشد ،اما اینکه ویژیگهای یک شهر رصفاً به شکل
املاین وارد کار شود و یک کار اگزوتیک شکل بگرید ،تجربه اصیلی
خواهد بود و نمیتواند تاثریی بر بیننده داشته باشد.
ییک از آفتهایی که وارد هرن ما شده همنی است که افراد بدون
آنکه تجربه خایص را زیسته باشند ،املانهایی را پیدا کرده و آنها را
به زور وارد نقایش کردهاند .اما کیس که در آنها زندیگ کرده باشد
بدون اینکه تصمیمی گرفته باشد خود به خود این املانها وارد
کارش میشود.
خلیلی افزود :هرنمندان در انتخاب ابعاد و استفاده از مرتیال آزاد
بودند و هر کیس متناسب با روحیه یا موضوعی که انتخاب کرد
میتوانست مواد را انتخاب کند .گاهی اوقات ما ایدهای از قبل
داریم و آن را اجرا میکنیم ،اما گاهی اوقات وقیت مرتیال عوض
میشود همراه با آن یک ایده جدید میآید.
پس اینها رابطه متقابل دارند و ممکن است تغری مرتیال باعث
شود فکر اولیه را ادامه ندهیم و مسری دیگری را بر اساس مادهای
که انتخاب کردهایم برویم .به این ترتیب تغیری مواد میتواند مسری
یک طراحی یا حیت مسری کاری هرنمند را تغیری دهد .بنابراین اگر
آزادی عمل به هرنمند داده شود اتفاقهای بهرتی میتواند بیفتد.

استاد کارگاه نگارگری

صدیقه احمدی باصریی
برگزار نشدن جشنواره اجحاف در حق هرنمندان جوان بود.
صدیقه احمدی باصریی برای دومنی بار به عنوان استاد کارگاه
نگارگری در جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران حضور
داشت .احمدی درباره تجربه حضور خود در این جشنواره گفت:
سال  ۹۸که جشنواره به شکل حضوری در ایالم برگزار شد نزی به
عنوان استاد کارگاه نگارگری حضور داشتم ،بنابراین هم تجربه
جشنواره حضوری و هم جشنواره آنالین را دارم.

جشنواره زحمت زیادی برای اجرای آن کشیدند و امیدوارم که در
سالهای آینده بار دیگر جشنواره به شکل حضوری برگزار شود.
احمدی درباره روند کارگاه نگارگری گفت :ییک از نکات جذاب
در این دوره از جشنواره این است که در کنار موضوع اصلی
جشنواره کارگاهها ،یک مسابقه موضوعی درباره نظامی گنجوی
گذاشتند تا همه رشکتکنندگان رشتههای مختلف بتوانند با هم

احمدی ادامه داد :خوشحامل که با وجود همه مشکالیت که

رقابت داشته باشند .با توجه به اینکه نگارگری یک پروسه زمانبر

پیش آمده است باز هم جشنواره به قوت خود بایق است ،زیرا

است و سه روز زمان کمی برای کار است ،به رشکتکنندگان این

جشنواره جوان دارای رشط سین است و اگر این جشنواره چند

امکان را دادیم که آثار خود را به همنی موضوع کار کنند تا بتوانند

دوره برگزار نمیشد بسیاری از عالقهمندان امکان رشکت در آن را

در هم به رقابت برپدازند.

از دست میدادند و در حق آنها اجحاف میشد.
شاید جشنواره مجازی شور و حال و انرژی جشنواره حضوری را

احمدی ادامه داد :در این کارگاه هرنجویان سه شاخه هرنی

نداشته باشد اما محاسین هم دارد ،مانند اینکه هرنمندان جوان

تذهیب ،گل و مرغ و نگارگری حضور داشتند و این مسئله داوری

در مزنل خود دسرتیس بهرتی به لوازم کار دارند و حیت در فضایی

ً
کامال متفاوت هستند که هر
را مشکل میکند ،زیرا سه شیوه

که به آن عادت دارند و راحت هستند به تولید اثر میپردازند و

کدام ویژیگهای خاص خود را دارند .من همیشه امیدوارم در

حیت با توجه به اینکه رفت و آمد و صحبیت در کارگاهها نیست

جشنوارهها تدابریی اندیشیده شود که این سه شاخه هرنی از

زمان بیشرتی برای کامل کردن اثر خود در اختیار دارند.

هم تفکیک شده و جداگانه مورد داوری قرار گریند.

این هرنمند افزود :اگرچه بیماری کرونا رشایط خایص برای ما به
وجود آورده است اما خوشبختانه تکنولوژی این امکان را به ما
داد که با هم ارتباط بگرییم .اگر این بیماری ده سال پیش شیوع
پیدا میکرد چننی امکانایت وجود نداشت و مشکالت زیادی پیدا
میکردیم ،اما امکانات نرمافزاری و اینرتنت باعث شده است
وقفه چنداین در جشنواره نیفتد .امسال هم برگزارکنندگان

اســتــــاد کــــــارگـــــاه تصویرسازی

مــــانـــــلی منــــوچــری
کیفیت بعیض از آثار تصویرگری دور از انتظار بود.
مانلی منوچهری که سال قبل به عنوان داور رشته تصویرسازی در

دارند شاید زمان اندیک باشد .من از بچهها خواسته بودم حداقل

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان حضور داشته و در این دوره

دو فریم کار تحویل بدهند تا روند پیش بردن روایت را بتوان در

استاد کارگاه تصویرگری بود ،درباره فواید این جشنواره گفت:

کار آنها دید ،زیرا در تصویرگری روایت و روند پیش بردن آن در

در دورههای قبل که جشنواره به شکل حضوری و هر بار در یک
شهر ایران برگزار میشود قطعاً شور و حال فراواین با خود داشته

تصاویر نکته بسیار مهمی است.

و اینکه بچهها دورهم جمع میشدند انرژی زیادی به آنها
میداده است.

او درباره موضوع پیشنهاد داده شده به هرنجویان گفت:
ترجیح دادم موضوع از میان افسانههای ایراین و کمرت شناخته
شده باشد و بر همنی اساس داستان چهلگیس را انتخاب کردم

منوچهری افزود :به طور کلی ورکشاپ ها چه برای افراد حرفهای

که خیلی از بچهها آن را نشنیده بودند .منت داستان را در اختیار

و چه برای کساین که تازهکار هستند ،عالوه بر نکایت که توسط

آنها گذاشتم و بعد از آنها خواستم که روی شخصیتپردازی و

مدرس ورکشاپ مطرح میشود ،باعث میشود که رشکتکنندگان
نقطه نظرها و دیدگاههای مختلف سایر افراد را هم ببینند .زیرا
هر هرنمند به شیوه خودش به موضوع نگاه میکند و دیدن
همنی شیوههای متفاوت و نگاههای مختلف باعث میشود
هرنمندان چزیهای زیادی یاد بگریند.
این مسئله در کارگاه آنالین کمرنگ شد و هرچند که ما سعی
کردیم از بچهها بخواهیم دائما عکس و فیلم از کارهای خود
ارسال کنند اما قطعاً انرژی کارگاه حضوری بسیار متفاوت است.
با این حال نکته مهم این بود که جشنواره در این رشایط برگزار
شد زیرا در روزگاری که فعالیتها کم شده است برگزار نشدن این
جشنواره نتایج بدتری به ویژه برای این گروه سین داشت.
این تصویرگر ادامه داد :سه روز برای بعیض از رشتهها زمان
مناسیب برای انجام کار است و برای بعیض از رشتهها زمان کمی

فضاسازی داستان کار کنند.
در ورکشاپ امکان این نیست که افراد با تکنیک جدیدی کار
کنند که تجربه آن را ندارند ،بنابراین هر کیس به شیوه خودش
به آن فضای افسانهای نزدیک شد و سعی کرد با استفاده از
شخصیتپردازی ،چیدمان عنارص ،معماری و ...فضای افسانهای
و جادویی را به بهرتین شکل با ابزارهای مختلف مانند رواننویس
رنیگ ،کالژ ،خودکار ،اکریلیک ،دیجیتال و ...تصویر کند.
منوچهری ادامه داد :داوری کارها برای ما بسیار سخت بود و
نمیتوانستیم فقط یک نفر را از این میان انتخاب کنیم زیرا هر
کیس با زاویه نگاه خودش کار کرده بود و کارها بسیار متفاوت
بودند .حیت تعدادی از کارها دور از انتظار من بود و به خاطر سن
و تجرب ه کم هرنمندان جوان فکر نمیکردم کارهای آنها اینقدر

است .در تصویرسازی یک هرنمند حرفهای میتواند در سه روز

پخته باشد .امیدوارم در سالهای بعدی این امکان فراهم شود

دو یا سه کار کامل انجام دهد ،اما برای کساین که تجربه کمرتی

که بتوان عده بیشرتی را به عنوان برنده انتخاب کرد.

او درباره دلیل برگزاری این جشنواره در شهرهای مختلف گفت:
با توجه به این که دوساالنهها در تهران برگزار میشدند تصمیم
گرفته شد که به استانها توجه شود و جشنواره جوان خارج از
گفتوگو با

تهران باشد .این جزء سیاستهای ما بود که تمرکززدایی شود.

ابوالقاسم خـورشو

میخواستیم هرنمندان جوان به شهرهای دیگر بروند تا مناطق

(معاون پیشنی امور هرنی در دیدار از جشنوارهی هرنهای تجسمی جوانان)

مختلف ایران را ببینند و با سنتها و فرهنگهای مختلف
آشنا شوند .استانهایی که امکانات بیشرتی داشتند برای این

هدف از ایجاد جشنواره هرنهای تجسمی جوانان کشف
استعدادها بود.

کار پیشقدم میشدند و یک رقابت سازنده هم میان استانها
شکل میگرفت .آن زمان با توجه به اینکه پس از جنگ وسایل
هرنی بسیار کم بود به برگزیدگان جشنواره لوازم هرنی خوب
اهدا میشد و جوایز بیش از آنکه جنبه مایل داشته باشند جنبه

ابوالقاسم خورشو که در دوره وزارت دمحم خاتمی در وزارت فرهنگ

سمبولیک داشتند.

است درباره شکلگریی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان گفت:

خورشو درباره تداوم این جشنواره گفت :تا زماین که من در

و ارشاد اسالمی ،سمت معاون امور هرنی را بر عهده داشته
سال  ۶۹برنامهای تحت عنوان «تحول و توسعه» در رشتههای
تئاتر ،تجسمی و موسیقی داشتیم که ذیل این برنامه بینالهای
تهران شکل گرفت .پس از آن با توجه به اینکه برای جوانان هیچ
رویدادی وجود نداشت تصمیم گرفته شد جشنوارهای برای
جوانان شکل گرید .آقای الهویت که یک مشاور در معاونت هرنی
بود مسئول این کار شد و تالشهای زیادی کرد تا این جشنواره
شکل بگرید .خانم صدیف هم زحمت زیادی برای این جشنواره
کشید .دبریخانه کوچک و چابیک این جشنواره را شکل داده بود
که در کنار مسئولیتهای دیگر خود کارهای این جشنواره را نزی

معاونت هرنی حضور داشتم این جشنواره به شکل مرتب و
ساالنه برگزار میشد ،اما در دولتهای مختلف گاه این اتفاق
رخ نداد .فکر میکنم اگر دولتها تغیری میکنند نباید تغیریی
در تقویم فرهنیگ هرنی کشور بدهند و باید به میثایق که بنی
دولت و جامعه هرنی برقرار است متعهد باشند .اگر محدودییت
وجود دارد شاید بتوانند این رویدادهای هرنی را به انجمنها
و صنفها واگذار کنند ،اما این نهادها هم برای برگزاری این
رویدادها نیاز به حمایت مایل دارند .به نظر من این جشنوارهها
باید ساختار محکمی پیدا کند که خودش را در رفت و آمدهای

انجام میداد.

سیایس حفظ کند.

خورشو ادامه داد :نکته مهم این بود که استعدادها کشف شوند

خورشو درباره تطابق رویدادهای هرنی با زمان گفت :به نظر من

و پس از آن جشنواره هر سال برگزار شد و اساتید به نام کشور در
ورکشاپ ها حضور داشتند .از همان زمان این جشنواره به شکل
کالس ،کار کردن در ورکشاپ و در نهایت ارزیایب آثار انجام میشد
و جوایزی به برگزیدگان تعلق میگرفت .از همان زمان جشنواره
هر سال در یک استان برگزار میشد و اساتید از تهران به آن
شهرها میرفتند و اساتید آن استانها نزی گاه نقش مهمی در
جشنواره داشتند .از دل این جشنواره استعدادهای خویب کشف
شد و با وجود این که این رویداد بودجه و امکانات زیادی نداشت
اما حرکت خویب بود که تا به حال پیش رفته است.

در رشایط فعلی با پیرشفتهای فراواین که به وجود آمده است به
رشتههای جدیدتری مانند هرنهای جدید و دیجیتال باید بیشرت
توجه شود .پیشنهاد میکنم  NFTها که آثار هرنی دیجیتال
هستند به رویدادهای هرنی اضافه شوند ،زیرا هرنمندان ما که
حرف زیادی در عرصه هرن دارند ممکن است استعداد زیادی
در این زمینه داشته باشند و بتوانند پرش چشمگریی در عرصه
هرنهای جدید در جهان داشته باشند.

او با اشاره به این که سن مخاطب جوان براى طراحى فرم
اين اثر در نظر گرفته شده است ،درباره مرت یال آن گفت:
تندیس با آلياژ برنج ساخته شد كه الزم است اينجا از زحمات
دوست خوبم دمحم مروسىت براى ساخت آن تشكر كنم .بافت

گفتوگو با
فـــــرزاد ادیــــــبــــی

(طراح تندیس جشنواره)

نگاهى به مفرغهای لرستان در تندیس جشنواره
هرنهای تجسمی جوانان
فرزاد ادییب تندیس جدیدی را برای جشنواره هرنهای
تجسمی جوانان ایران طراحی کرده است.

او درباره دلیل تغیری و به روز شدن تندیس جشنواره
گفت :تنديس قبلى ايرادهاىي داشت و دوستان در شوراى
سیاستگذاری جشنواره راغب بودند طرح به روزترى را
جایگز ین آن کنند .بنابراین به من سفارش این کار را دادند.
گرچه اين كار هم كامل نيست اما به رأی دوستان ،بهرت از
تنديس قبلى است .او درباره نکایت که برای طراحی این
تندیس در نظر گرفته است گفت :در فرم به موضوعایت مانند
نو بودن بر پایه فرهنگ ایراین و ر یشهدار بودن آن توجه
داشتم و در محتوا به عميق بودن و داشنت وجوه و مفاهيم
مرتبط با جشنواره توجه کردم.
ادییب با بیان اینکه فرم و محتوا در اين كار با هم درآمیختهاند،
درباره فرمهای موجود در این تندیس گفت :فرم كلى اثر
برگرفته از الفباى فارىس و تايپوگراىف واژه جوان است و با
نگاهى به مفرغهای لرستان سامان يافته است .از جنبه
مفهومی ،در نگاه نخست كىس را میبینیم كه دستانش را باال
برده كه تداعى آينيهاى شكرگزارى در رشق و به ويژه اسالم
است .اين حركت همچنني نشانهپريوزى است  ،همچنان كه
در رقابتهاى معمول ،مثل مسابقات ورزىش دست برنده
باال میرود .ادییب ادامه داد :اين پیکرک بر روى دايره ،مثلث و
مربع ايستاده كه سه فرم اصلى و پایهای هرنهاى تجسمىاند.
مربعى كه ۴۵درجه چرخيده و لوزى شده ،نقطه (ج) است و
بخىش از مثلث (ج) را تشكيل داده كه در تركيب با (و) مثلث
كامل شده و رس (و) دايره را ساخته است .قامت تنديس
(الف) را تشكيل داده و دستهای او (ن) را كه نقطهى (ن)
رس تنديس شده است.

روى كار و ملموس بودن یک تنديس نشان از تبحر سازنده آن
دارد .در نهایت ،هرنمند مجسمهساز است كه لحن و لهجهكار
را با بافت و پرداخت آن رقم میزند.
این طراح گرافیک درباره ویژیگهای کلی تندیسهایی که برای
رویدادهای هرنی طراحی میشوند گفت :هر تنديس بهرت
است ضمن اینکه اصالت فرهنىگ و تار يخى داشته باشد ،به
روز بوده و ز يبا نزی باشد .با موضوع مورد نظر ارتباطى عاطفى
و همچنني منطقى داشته باشد .با مخاطب كلى آن رويداد
و موضوع ارتباط برقرار كند و برايش سمبل باشد و براى
مخاطب خاصاش كه آن تنديس را تصاحب میکند ،حس
افتخار و دلبستیگ بيافر يند .تنديىس كه براى رويداد هرنى
طراحى و ساخته میشود بايد هرنمندانه باشد يعىن از ايده،
مفهوم و فرم طراحى گرفته تا نوع و مواد ساخت ،الزم است
كه جوهره هرنى خوىب داشته باشد.

گــزارش کارگـاههای مجازی

مریم درویش

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان برای دومنی سال پیایپ

راهنماییهای الزم را نهتنها بهصورت گفتاری که حیت با رسم

تجربهای متفاوت را از رس گذراند .شیوع بیماری کرونا و تأثریات

کردن نکات الزم روی کاغذ ،به هرنمندان جوان منتقل کند.

آن بر فعالیتهای گروهی و اجتماعی باعث شد این جشنواره

ا گرچه بعیض از اساتید برای اولنی بار در این جشنواره حضور

که  26دوره از آن در شهرهای مختلف ایران برگزار شده و هر

دارند ،اما کساین که قبال چننی تجربهای را داشتهاند با اشتیاق

سال مزیبان جمع کثریی از هرنمندان بود ،در دو سال اخری به

از زماین یاد میکنند که جشنواره هرنهای تجسمی جوانان به

صورت مجازی برگزار شود تا ارتباط میان اساتید و هرنجویان

صورت حضوری برگزار میشد و گرد هم آمدن تعداد ز یادی از

رشکتکننده در جشنواره از طر یق نرمافزارها و دستگاههای

هرنمندان جوان و نوجوان ،شور و انرژی فراواین را در آن چند

الکرتونییک برقرار شود.

روز به وجود میآورد که به اساتید و داوران و برگزارکنندگان

کارگاههای سهروزه

بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای

نزی منتقل میشد.

تجسمی جوانان از  10مردادماه در موزه هرنهای معارص تهران
که به دلیل اوجگریی کرونا به روی مخاطبان بسته شده است،

صدیقه احمدی باصریی ،استاد کارگاه نگارگری که سال  98در

آغاز شد تا استادان کارگاهها به همراه یک دستیار که خود

ایالم نزی به عنوان استاد کارگاه حضور داشت ،به نییک از

از برگز یدگان دورههای قبلی این جشنواره است ،از پشت

این تجربه یاد میکند و امیدوار است که سال آینده بار دیگر

مانیتورها با  150رشکتکننده در شهرهای مختلف ایران در

جشنواره به صورت حضوری برگزار شود تا بار دیگر هرنمندان

ارتباط باشند و روند شکلگریی آثار آنها را هدایت کنند.

جوان و اساتید آن فضای جذاب را تجربه کنند.

هرکدام از اساتید در یک سالن خایل پشت مزیی نشست تا

سعید روانبخش استاد کارگاه نقایش نزی از جمله افرادی است که

به وسیله لپتاپ ،تلفن و اپلیکشنیهای مختلف ،نظارت

پیش از این سابقه حضور در این رویداد را داشته است ،اما سالها

دقیقی بر کار رشکتکنندگان داشته باشد و در هرلحظه بتواند

پیش و به عنوان یک هرنمند جوان رشکتکننده در جشنواره.

روانبخش نزی با مرور خاطرات آن دوران از تاثریات مثبت

مر یم کهوند مشغول طراحی پوسرت بودند و کارگا ههای

حضور در جشنواره و دوسیتهایی که میان جوانان شکل

طراحی با حضور دمحم خلیلی ،تصویرسازی با مدریس مانلی

گرفته و در آینده ادامه پیدا کرده است صحبت میکند.

منوچهری و خوشنوییس با حضور احمد مازادی هرکدام

مانند بیشرت رویدادهای تجسمی ،رشته نقایش بیشرت ین

 ۱۶رشکت کننده داشت.

رشکت کننده را در این جشنواره دارد و  ۲۱نفر از متقاضیان
توانستند به جشنواره راه پیدا کنند.

در کارگاه نگارگری  ۱۴نفر ز یر نظر صدیقه احمدی باصریی آثاری

آنها در طول سه روز بر روی آثاری کار کردند که سوژه آنها بر

را در زمینه تذهیب ،گل و مرغ و نگارگری به وجود مآوردند

اساس صحبتهای اولیه میان رشکتکنندگان و استاد کارگاه

و در کارگاه مجسمه ،روحهللا شمیسزاده  ۱۲رشکت کننده

شکل گرفت.

را راهنمایی کرد تا بر اساس تجربیات قبلی خود و توجه به

«جهان غریقابل بیان ،اما مریئ شده» و «انسان در جایگاه

امکانات مرت یالهای مختلف ،بتوانند در مدت محدود سه روز

زندیگ تخر یب پذیر» تمهایی هستند که در نقایشهای این

یک اثر حجمی را بسازند.

هرنمندان جوان دیده شد.

در کــارگــــاه کــــار یکـــاتور  ۱۰شــــــرکت کنـــــنده ز یـــــر نـــــظـــر دمحمرضا
دوست دمحمی مشغول کار شدند و در کارگاه هرنهای جدید که

در رتبه بعدی رشته عکایس با  19رشکت کننده قرار دارد که

کمرت ین رشکت کننده را داشت ۸ ،نفر با راهنماییهای آزاده

بهنام صدیقی برای شکلگریی آثار آنها دو فضا را مطرح کرد.

گنجه آثاری را با کانسپت «تغیری» در مدیومهای اینستالیشن،

«خانه من» و «محله من» فضاهایی هستند که عکاسان

پرفورمنس آرت و ویدئوآرت به وجود آوردند.

جوان با دقت در آنها این امکان را داشتند که عکسهایی

هرنجویان تا چهارشنبه  12مرداد فرصت داشتند که در تعامل

تهیه کرده و آنها را به داوری بگذارند.

با اساتید ،کارهای خود را به پایان برسانند و در نهایت نتیجه
رقابت مجازی  ۱۵۰هرنمند جوان پس از سه روز طی فرایند

در کارگاه ارتباطات تصویری (گرافیک)  ۱۸نفر با هدایت

خلق اثر ،توسط داوران هر رشته رقم خورد.

گفتوگو با
سه نفر از برگزیدگان

رشد جوانان هرنمند از دل کمبود امکانات آموزیش

نگاهی به کمبود امکانات آموزش هرن در شهرستانها در گفت و گو

امسال با نگاهی به فهرست اسامی برگزیدگان و افراد شایسته

با برگزیدگان جشنواره هرنهای تجسمی جوانان

تقدیر ،نکتهای که جلب توجه میکند آن است که بیشرت این افراد

بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران که  ۱۰تا

از شهرهایی به جز تهران در جشنواره رشکت کرده بودند .از میان ده

 ۱۳مردادماه به صورت مجازی با حضور آنالین  ۱۵۰هرنمند از رسارس

برگزیده جشنواره  9نفر آنها از شهرهای بوکان ،یزد ،شهرکرد ،رامرس،

کشور در موزه هرنهای معارص تهران برگزار شد ،با معریف ده هرنمند

تربیز ،کرج و اصفهان به این رویداد راه یافته بودند.

جوان به عنوان برگزیدگان رشتههای مختلف هرنهای تجسمی به

بر کیس پوشیده نیست که بسیاری از شهرهای ایران دچار کمبود

کار خود پایان داد.

امکانات در حوزههای مختلف هستند و این مسئله در حوزه هرن

از مهمترین ویژیگهای جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ،رسارسی

بسیار پر رنگتر است .آموزش محدود یا نامناسب ،کمبود فضاهای

بودن آن است که فرصیت را فراهم میکند تا جوانان زیر  25سال از

نمایش آثار هرنی ،نبود رقابتهای استاین و ...از جمله مسائلی

همه نقاط ایران امکان رشکت در این رویداد را داشته باشند.

است که باعث میشود استعدادهای هرنی در شهرهای مختلف

این جشنواره که تا پیش از شیوع کرونا هر سال در یک شهر برگزار

ایران امکان کشف و پرورش را پیدا نکنند.

میشد ،اشتیایق را در جوانان هرنمند برمیانگزید تا با رشکت در یک

در ادامه این گزارش با سه نفر از برگزیدگان بیست و هشتمنی

رقابت دوستانه و پرانرژی ،عالوه بر یادگریی نکات هرنی بتوانند روابط

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران گفتوگویی داشتیم تا

دوستانهای با هرنمندان شهرهای دیگر برقرار کنند.

نظرات آنها را در این زمینه بدانیم.

کمبود مدرس متبحر در شهرستانها
ز ینب قانعی برگز یده رشته تصویرسازی بیست و هشتمنی

بود ،درباره تجربیات خود از حضور در جشنواره هرنهای

جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ،دیپلم گرافیک را از

تجسمی جوانان گفت:

هرنستان هرنهای ز یبای یزد در یافت کرده و هم ا کنون

این جشنواره باب آشنایی بسیار خویب بود و دوستان زیادی پیدا

دانشجوی کارشنایس ارتباط تصویری در دانشگاه یزد است.

کردم که به پیرشفت هرنی من کمک زیادی کردند .اما مجازی

او درباره اثری که در این جشنواره ارائه کرده است گفت:

بودن جشنواره باعث شده چننی فرصیت از دست برود و آن

صحنهای که من کار کردم دقیقا در اوج داستان چهل گیس

ارتباطات وجود نداشته باشد .به نظر من این جشنواره رسارس

ا ست .

مزیت است و ما را آماده میکند که در جشنوارههای بزرگتر

نکته مهم در این تصویر آن است که اژدها را بسیار رنگارنگ

حضور پیدا کنیم و فرصت یک رقابت خیلی خوب را به وجود

تصویر کردهام ،ز یرا در کارهای خود همیشه شخصیتهای

میآورد.

منفی داستان را خیلی رنگنی کار میکنم تا جلب توجه کنند و

قانعی با اشاره به اینکه در شهرستانها امکانات آموزش هرن

این برخالف اغلب تصاویری است که شخصیتهای منفی در

کایف نیست ،ادامه داد:

آن تریه و کدر دیده میشوند .در فضای اطراف که آب را نشان

حداقل در رشته تصویرگری اساتید برجستهای ندار یم و من هر

میدهد نزی از رنگ آیب کایشهای ایراین استفاده کرده و نقوش

چه آموختم از کار کردن و کار دیدن بوده است .البته هرنستاین

اسلیمی را در این فضا وارد کردم .این فر یم را در ابعاد خیلی

که رفتم بسیار خوب بود ،اما فضای آموزیش جای کار بسیاری

بزرگ کار کردم تا بتوانم جزئیات را به خویب در آن نشان دهم.

دارد .متاسفانه اساتیدی ندار یم که آموزش درست دیده

او که سال  ۹۸نزی در همنی رشته رشکت کرده و مقام آورده

باشند و بتوانند دانش خود را به شا گردان منتقل کنند .از

سوی دیگر فضای هرنی چنداین هم ندار یم .یزد بافت تار یخی
یباستفاده ز یادی دارد که میتواند تبدیل به موزه یا فضای

افـــــزایش مـــهــارت هرنجـــــویـــان شـــهـــرستــــانها بـــــا
کارگاههای آموزیش

نمایشگاهی شود اما کیس اهمییت به این مسئله نمیدهد
و از امکانات موجود استفاده نمیشود .نکته مهم دیگری که

دمحم راعی که از اصفهان در بیست و هشتمنی جشنواره

وجود دارد ضعف اطالعرساین است.

هرنهای تجسمی جوانان رشکت کرد و برگز یده رشته کار یکاتور

من از طر یق فضای مجازی از وجود این جشنواره مطلع شدم

شد ،دارای دیپلم ر یایض و دانشجوی گرافیک دانشگاه شهید

اما در شهر و فضاهای آموزیش هیچ اطالعرساین درباره آن

چمران تهران است .او درباره اثر خود در این جشنواره گفت:

ندیدم .به همنی دلیل خیلی از دوستان که در فضای مجازی
ً
اصال متوجه وجود این جشنواره نشدند.
حضور نداشتند

در کارگاه کار یکاتور موضوع «از خودمان رشوع کنیم» مطرح
شد و آقای دوستدمحمی تأ کید ز یادی داشت اثری که اجرا

میکنیم کامال مرتبط با موضوع باشد تا به راحیت و بدون هیچ

کارگاههایی که خانه کار یکاتور برگزار میکند یا کالسهای اساتید

توضیحی مفهوم را منتقل کند.

مختلف وجود دارد .بااینحال سطح آموزیش در اصفهان

من ایدههای خود را نوشتم و در آخر ایدهای که تایید شد را

متوسط است و نمیتوانم بگویم درصد ز یادی از هرنجویان

به صورت دیجیتال کار کردم.
این اثر دو دست را نشان میدهد که از کنار هم قرار گرفنت
تعداد ز یادی از آدمها شکل گرفته و بر روی مچ این دستها
یک دستبند فلزی وجود دارد .اما ییک از آدمها خود را از میان
این دست رها کرده و جدا شده است .قصد من از این کار
آن بود که بگویم ما ا گر در حبس یا در زندان خیایل خودمان
باشیم باید این حبس را بشکنیم و رها شویم.
او با اشاره به اینکه پیش از این سه بار در جشنواره جوان
رشکت کرده و دو دوره شایسته تقدیر شده است ،افزود:
به نظر من حضور در این جشنواره اتفاق بسیار خویب است که
میتواند برای یک جوان هرنمند رخ بدهد و بر روی کل آینده
هرنی او تأثری بگذارد.
این سه روز کارگاه به اندازه یک یا دو ترم دانشگاه برای ما
آموزنده بود .قطعاً ا گر جشنواره به شکل حضوری برگزار شود
فواید بیشرتی دارد و جذابتر است .اما مهمتر ین نکته در این
ً
اصال
میان رضورت اطالعرساین خوب است ز یرا خیلی از افراد
از وجود این جشنواره اطالع ندارند.
راعی درباره فضای هرنی اصفهان گفت:
در رشته کار یکاتور و کارتون فضای خویب در اصفهان دیدم و

میتوانند به نقطه باالیی برسند ،هرچند که خود هرنجو هم در
این زمینه سهیم است.
این هرنمند جوان افزود :ییک از کارهایی که میتواند در
ارتقاء فضای آموزیش شهرستانها تاثریگذار باشد همنی
جشنو ا ر هها ست .
همچننی برگزاری کارگاههای آموزیش در طول سال اتفاق
بسیار خویب است که میتواند دانش و مهارتهای هرنجویان
را باال بربد .در زمینه کشف استعدادها ا گر بخواهیم اصویل
رفتار کنیم همه چزی به آموزش اولیه برمیگردد .ا گر آموزش
درست باشد استعدادها پرورش داده میشود و هرنجو
میتواند به خویب مسری خود را پیدا کند.
هـــــنــــرستان پــــــایه رشـــــد هـــــنـــــــــــر است
مهرناز حیدری برگز یده رشته مجسمهسازی بیست و هشتمنی
جشنواره هرنهای تجسمی جوانان است .او که از شهرکرد در
این رقابت حضور پیدا کرده ،دارای دیپلم گرافیک و دانشجوی
ترم آخر کارشنایس مجسمهسازی در دانشکده هرنهای ز یبای
دانشگاه تــهـــران است.

حیدری که یک اثر را حجمی را با استفاده از پارچه توری

شهرکرد وجود داشت و عده اندیک که میخواستیم برای کنکور

در این جشنواره ارائه کرده بود ،گفت :به نظر من آدمها

هرن آماده شویم به سخیت توانستیم کتابها و منابع دریس

خیلی ز یاد تحت تأثری افراد اطراف خود هستند و هویت

را پیدا کنیم .ا گرچه هرنستان ما استانداردهای اولیه برای

آنها ترکییب از چند نفر دیگر است .من میخواستم این

رشوع فعالیت هرنی را داشت ویل به لحاظ کیفیت در سطح

ترکیب را با وصل کردن و دوخنت الیههای مختلف به هم

هرنستانهای تهران یا حیت شهرستانهای دیگر نبود .بعد از

نشان دهم .در این کار باید از مرت یایل استفاده میکردم

ورود به دانشگاه متوجه شدم تجربیایت که من در هرنستان

که الیهالیه باشد و امکان وصل شدن به هم را داشته

به دست آوردم بسیار محدودتر از سایر کساین بود که در

باشد و نشان دهد که در نهایت ما برای اینکه به خودمان

هرنستانهای شهرهای دیگر تحصیل کرده بودند.

برسیم باید از این الیهها کم کنیم تا به یک الیه برسیم.

او با بیان اینکه جشنوارههای رسارسی فرصت خویب هستند

با توجه به عالقه ز یادی که به نخ ،پارچه و تور داشتم پیش از

تا هرنمندان شهرستانها بتوانند در آنها رشکت کرده و

این در آثار خود از چننی موادی استفاده کرده بودم .در این اثر

انگزیه پیدا کنند ،درباره راهکارهای ارتقاء سطح آموزش هرن

نزی احساس کردم تور برای این کار مناسب است ز یرا نیاز به

در شهرستانها گفت:

مادهای داشتم که سبک و شفاف باشد.

وقیت آثاری از رسارس ایران در کنار هم قرار میگرید هرنمندان

او با بیان اینکه رشکت در جشنواره هرنهای تجسمی جوانان

ذهنییت پیدا میکنند که خارج از شهر خودشان چه خرب است

نکات مثبت ز یادی دارد ،افزود :ییک از آنها ایجاد انگزیه

و چه کارهایی در زمینه هرن انجام میشود .اما ا گر قرار باشد

برای هرنمنداین است که در ابتدای راه هستند و رشکت در

کار جدی و پایهای برای رشد هرن در شهرستانها انجام شود

این رویداد به آنها انگزیه میدهد که تجربه کرده و کاری را به

باید در مقطع هرنستان کار شود و امکانایت فراهم شود تا

مرحله ارائه برسانند .هرچند که زمان آن بسیار کوتاه است و

کیفیت آموزش باالتر بیاید و هرنجویان بتوانند در رویدادهای

آماده کردن کردن آثار در سه روز باعث ایجاد اسرتس و حیت

مختلف رشکت کنند.

ناتمام ماندن کارها میشود.

هرنستانها باید فعالتر شوند و رویدادهای رسارسی متعددی

حیدری درباره رشایط آموزش هرن در شهرستانها گفت :زماین

در طول سال برگزار شود که افراد بدون محدودیت بتوانند در

که قصد رشکت در کنکور هرن را داشتم رشایط خیلی بدی در

رشتههای مختلف هرنی رشکت کنند.

بخش ویژه
نظامی گنجوی

گنجینه گشای گنجه ،آن موید راد
کــانــدر ازل ســـخــنــواران را اســتــاد
در یـــای مــعــانــی از گُـــهر کــرد ُتــهی
روزی کــه بـنــای پنج گنــجینــه نهاد

تاریخ هرن رسزمنی ما ،نگاره های یب بدیلی را در دل خود جای داده که
بنای آن پنج گنج حکیم اعصار نظامی گنجه ای بوده است .این آثار که
مجموعه از نسخ خطی به خط کاتبان زمان و نگارگران دوران نقش بسته
و بر کاغذهای دولت آبادی منقوش گشته اند ،امروز نزی چشم را می نوازد.
نظامی گنجوی برای فرهنگ و ادب ما فقط شاعری نیست که قصه رسایی
کرده و در زمانه ای دور می زیسته ،نظامی و گنجینه پر ارزشش ،منظومه ای
فرهنیگ و هرنی است که هنوز نزی می تواند منبع الهام و منشا اثر باشد.
از این رو در بیست و هشتمنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران در مرداد
 1400بخیش ویژه نزی به نام نظامی گنجوی ثبت شد و هرنمندان در کنار آثار موضوعی
که خلق کردند بخیش از کار خود رام عطوف آثار و منظومه های این پری حکیم کردند.
آثار برگزیده این بخش را ببینید.
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محمدتقی محرمزاد قوام
خوشنـویـیس

حسنی جعفری معنی
ارتباط تصویری (پوسرت)

بــــرگـــزیــدگـــان

تــــصــــــویــــــرســــــازی
بـــرگز یده:

زی ـنــب ق ــانـ ـع ــی
تقدیر :الهه عرفانیان شکیب | شادی یوسفی

خــــوشــــنــــــویــــــیس
بـــرگز یده:

نپ ـ ــور
                                نــمیا حـ ـس ـ ـ 
تقدیر :ابوالفضل ترکمن | فرنود دمحمی ساماین

طـــــــــراحــی
بـــرگز یده:

فــرشید حــیدری
تقدیر :ریحانه شاطریان | نیلوفر جابری

عـــــکــاســـــی
بـــرگز یده:

علی کربالیی محمد
تقدیر :احسان نورتقاین | دمحمجواد خدابنده

کار یکاتور
بـــرگز یده:

م ـح ـمــد راعـ ــی
تقدیر :صدف گلشین | دمحم عبایس

ارتباط تصویری (پوسرت)
بـــرگز یده:

ادریـ ــس جـ ـمــال ــی
تقدیر :فاطمه رشیدی طاشکویی

مـــجـسمــــه
بـــرگز یده:

مهرناز ح ــیدری
تقدیر :حامد عامریپور

نـــــقــــاشـــــی
بـــرگز یده:

مهـ ــرسا صیادیان
تقدیر :زینب رسمدی | فاطمه ملکدمحمپور

نـــــگــــارگـــــری
بـــرگز یده:

م ـ ــحــی ــا زارع
تقدیر :فرشاد نادران | حدیثه دوسیت

هرنهای جدید
بـــرگز یده:

عـ ـلــی مـلـ ـکــی
تقدیر :رز انصاری

گزارش تصویری

ستاد برگزاری بیست و هشمتنی جشنواره هرنهای تجسمی جوانان ایران مرداد 1400
مدیرکل هرنهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری :هادی مظفری
اعضای شورای سیاستگذاری :احد جاوداین ،رضوان صادقزاده ،جمـــال عربزاده ،شهرام عظیمی ،اردشــری مریمنگره
دبری جشنواره :رضوان صادقزاده
دبری اجرایی جشنواره :عبدالرحیم سیاهکارزاده
مدیر برگزاری و فضای مجازی :سیدحسنی دمحمپور
مدیرهرنی و طراح پوسرت :مجید کاشاین (استودیو دفرت)
مدیر ارتباطات و رسانه :سعید اسالمزاده
مدیر امور مایل :جعفر واحدی
کارشناسان دبریخانه هرنی :زهرا صالحی ،باران حمیدی ،هانیه خاین
مسئول امور پشتیباین و کارپرداز :حامد شفیعپور
مسئول ترشیفات و امور اداری :مریم صفری
امور اداری و هماهنیگ :وریشه معاذیان ،علریضا اسمعیلی ،وحید واحدی
روابط عمومی و ستاد خربی :دمحم افسانه ،آزاده جعفریان ،مریم سجدهای ،مریم درویش
صفحهآرایی بولنت :معراج قنربی (استودیو دفرت)
ناظر تیم مستندسازی :علی صداقتکریمی
مجری طرح مستندسازی :حمزه ابراهیم زاده
گروه مستندسازی :رسوش امتیاز ،سام مقیمی ،دمحم باغبان رونقی ،شهرام ملکزاده

عکاس :معنی باقری
امور مایل :معصومه طوبایی ،آناهیتا آرمودیان مقدم ،رسول پورعظیمی
مسئول خدمات نمایشگاهی :عییس کاظمی
برنامهنویس سایت و پشتیباین فین :وحید علیقی زاده
پشتیباین فین نرم افزار ادویب کانکت :علی آفریده
صدور کارت عضویت هرنمندان :خدیجه رجیب
خدمات :مریم تقیان ،احمد بهرمند ،علی افشار
حراست دبریخانه :حسن حبییب ،ابراهیم سلیماین
با سپاس ویژه از:
معاون امور هرنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :سیدمجتیب حسیین
مشاور اجرایی معاونت امور هرنی :حمید قبادی
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهربدی معاونت امور هرنی :سید امنی مؤیدی اصفهاین
مدیر موزه هرنهای معارص تهران :احسان آقایی
مدیر روابط عمومی معاونت امور هرنی :مجید فروغی
معاون اداره کل هرنهای تجسمی :اردشری مریمنگره
معاون اجرایی موزه هرنهای معارص تهران :بابک نظری
حراست موزه هرنهای معارص تهران
مدیران ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها

