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یوسف بینا

گرافیک مشهد نقرهای شد

سفر به جهان خطها و نقشها
دور تــازهای از فعالیتهــای نگارخانههــای مشــهد با
فعالیتهــای فردی و گروهــی هنرمندان مشــهدی از
پنجشنبه گذشته آغاز شــده است .در «نگارستان» امروز
میتوانیــد گزارشهایی از فعالیتهــای در حال اجرا در
نگارخانههای مشهد را بخوانید.
پیوند خوشنویسی و نقاشی با «دو هنرمند در یک
اثر»

بهبهانهکسبموفقیتگرافیستهایمشهددردوساالنه«سرونقرهای»ایران

کام شــیرین گرافیک در
گزارش
پاییز
هنرگرافیــک مشــهد در دهه
مجیدادیبی
گذشته رشــد ویژهای داشته و با
فعالیت نسلی با انگیزه و خوشقریحه ،در این سال ها یکی از
طالییترین دوران خود را سپری میکند.
برگزاری نمایشگاههای مختلف ،حضور موفق در رویدادهای
معتبر سراسری و بینالمللی و ارتقای سطح آثار از جنبههای
فرمــی و محتوایی ،از جمله شــاخصههای برجســته در
گرافیک مشهد به شــمار میرود که در این سالها ،در آثار
گرافیستهای شهرمان مشهود بوده است.
شامگاهپنجشنبهنهمآبان،مراسماختتامیهسومیندوساالنه
«سرو نقرهای»برگزار شــد .بامعرفی بهترینهای گرافیک
ایران در سومین دوساالنه ســرو نقره ای ،بار دیگر گرافیک
مشهد بر سر زبانها افتاد و کسب این جایزه معتبر از سوی
گرافیست های مشــهدی ،اتفاق بزرگی بود که پاییز امسال
را در کام هنرمندان و هنردوستان شهرمان شیرین کرد.
به باور بسیاری از طراحان گرافیک ،از جایزه «سرو نقرهای» به
عنوان معتبرترین رویداد در عرصه گرافیک نام برده میشود
که امسال ،کسب این جایزه از سوی گرافیستهای شهرمان،
رهآورد این رویداد معتبر برای جامعه هنری مشهد بود.
احســان مهدوی ،محــراب اســدخانی ،رضــا باباجانی،
محمودبازدار،وحیدعرفانیان،مجتبیادیبی،سعیدمزینانی،
فریــد یاحقی ،داوود مرگان ،عقیل حســینیان و بهار خباز
(اســتودیو «چپچیــن») هنرمندانی بودند که امســال
آثارشــان به بخش رقابتی«ســرو نقــرهای» راه یافت و در
نهایت نیز احســان مهدوی و گروه اســتودیو «چپ چین»
( فرید یاحقی ،داوود مرگان ،عقیل حســینیان و بهار خباز)
توانستند جایزه سرو نقرهای را در دوبخش به خود اختصاص
دهند.
جایزهای برای یک استقبال بهاری
به گزارش شــهرآرا ،آثار این جشــن ،امســال از ســوی
جمعــی از هنرمندان نامــدار گرافیک ایران متشــکل از
مصطفی اســدالهی ،کوروش پارســانژاد ،بیــژن جناب،
فرشید مثقالی و مرتضی محالتی داوری شد.
در «ســرو نقرهای» امســال ،مجموع آثــار اعضای انجمن
طراحان گرافیک در هشــت بخش مورد بررسى قرار گرفت
و پس از بررســی هیئت داوران ،بهترینهای گرافیک ایران
معرفی شدند.
هویت بصرى ،طراحی نشــانه ،پوســتر ،تبلیغات تجاری،
طراحــی جلــد ،صفحهآرایــی ،طراحــی بســتهبندی،
بخش موشــن گرافیک و رســانههاى دیجیتالى و بهترین
کارفرما ،هشــت بخش اصلی این جایزه معتبر بودند که در
بخش طراحی نشــانه ،آثار احسان مهدوی ،مهرزاد دیرین،
محمد ابوالحسنزاده از ســوی هیئت داوران به عنوان آثار
برگزیده کســب جایزه «ســرو نقرهای» کاندیدا شــدند و
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در نهایت اثری از احسان مهدوى ،گرافیست مطرح مشهدی
که براى فســتیوال «استقبال از بهار »91طراحی شده بود،
توانست با بیشترین رای ،جایزه بهترین اثر در بخش طراحی
نشــانه را از آن خود کند .در بیانیه هیئت داوران ســومین
دوساالنه «ســرو نقرهای» آمده است «:اثر احسان مهدوی
به دلیل اســتفاده بجا از دستنوشته و رنگهاى متناسب با
محتواى نشانه و ترکیببندى درست و قابلیت ارتباطى باال
با مخاطبان ،برنده تندیس سرو نقرهای شد».
شیرین و جذاب؛ مثل «سیرکوگرافیک»
بخش «موشــن گرافیک» و رســانههاى دیجیتالى نیز از
دیگر بخشهای هشــتگانه جایزه «سرو نقرهای» امسال
بــود که در این بخش ،هیئت داوران ســه اثــر برتر را براى
کاندیداتورى تندیس «سرو نقرهای» انتخاب کردند .طراحی
سایت «مشــما» کاری از رضا علوى ،تیتراژ (عنوانبندی)
« عقاید یک آکتور» اثر علىاصغر حســینى و کار انیمیشن
«ســیرکو گرافیک» ،اثر اســتودیو «چپچین» مشهد به

عنوان کاندیداهای کســب جایزه معرفی شدند و در نهایت،
هنرمندان مشــهدی با انیمیشن «سیرکو گرافیک» موفق
شــدند جایزهای دیگر از رویداد معتبر «سرو نقرهای» را از
آن خود کنند.
بر اساس نظر هیئت داوران ،فیلم کوتاه «سیرکو گرافیک»
انیمیشنى شیرین و جذاب است که با به کار بردن سادهترین
عوامل و زمانبندى مناسب ،اثری درکشدنی و ارتباطپذیر
براى عموم است.
کســب دو جایزه از هشت جایزه «ســرو نقرهای» از سوی
گرافیستهای مشهدی ،بهانهای شد تا به سراغ دو تن از این
هنرمندان برویم و نظرشان را درباره موفقیت در این رویداد
هنری جویا شویم.
موشن گرافیک؛ ویژه در جهان ،مهجور در ایران
همانطور که در سطور باال اشاره شد ،اثر انیمیشن «سیرکو
گرافیک» که کاری از اســتودیو «چپچین » مشهد است،
توانســت جایزه «ســرو نقرهای» را در بخش رســانههای
دیجیتال و موشن گرافیک از آن خود کند.
فرید یاحقی ،مدیر اســتودیو «چپچیــن» مدیر هنری و
ایدهپرداز و کارگردان این اثر هنری است.
یاحقی درباره برگزاری ســومین جایزه «ســرو نقرهای» و
موفقیت در این رویداد معتبر هنری میگوید :این مســابقه
یکی از رویدادهایی اســت که هنــوز در اوایل کار خود قرار

تاثیرات خوبی را برای گرافیک ایران به همراه داشته باشد.
یاحقــی با این حــال دربــاره شــیوه برگزاری مســابقه
«سرو نقرهای» انتقادهایی را نیز مطرح میکند.
بر اساس اظهار این گرافیست و طراح مشهدی ،بخشهای
طراحی پوستر و طراحی نشانه نوشته ،همواره جذابیتهای
زیادی برای گرافیســتها دارد و بیشتر توجهات را به خود
معطوف کرده اســت .در سومین جایزه «سرو نقرهای» هم،
این دو بخش توجه بیشتری را با خود همراه ساخت و حتی
برای ارائه آثار هنرمندان در این دو بخش ،فضاهای مستقلی
از سوی برگزارکنندگان در نظر گرفته شده بود.
به نظر یاحقی ،بخش «موشــن گرافیک» که امروزه جایگاه
ویژهای در گرافیک جهان پیدا کرده است ،در جشن «سرو
نقرهای» امســال چندان مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل
کمتجربگــی برگزارکننــدگان ،حتی بــرای نمایشآثار
شــرکتکننده در این بخش نیز فضایی مجزا در نظر گرفته
نشده بود.
این سرو شکوه بیشتری میخواهد
این مدرس گرافیک تصریح میکند« :سرو نقرهای» حاصل
تالش دوساله گرافیستهای کشور است و قرار است بهترین
آثار گرافیک ایران در این جشن بازتاب داده شود ،به همین
دلیل شــرکتکنندگان توقع دارند که این جشن با شکوه
هر چه بیشــتری برگزار شود و کیفیت برگزاری آن در حد و
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دارد و از حمایت بخش دولتی هم برخوردار نیست و با نبود
پشــتیبانی دولتی ،برگزارکنندگان آن تالش کردهاند این
رویداد را با بهترین کیفیت برگزار کنند.
به گفته یاحقی ،جایزه «سرو نقرهای» در این سالها شمایل
حرفهایتری به خود گرفته است.
این طراح گرافیک در بخش دیگری از ســخنانش ،با اشاره
به بخش طراحی حــروف( فونت) که به صورت مجزا در این
رویداد برگزار میشود ،تصریح میکند :حضور گرافیستها
و طراحانی که عضو انجمن صنفی گرافیک ایران هســتند،
شــرط اصلی حضور در ایــن رویداد به شــمار میرود که
برگزاری بخشی مجزا و پذیرفتن آثار همه طراحان گرافیک
در بخش طراحی فونت ،کار خوبی بود که امســال از سوی
برگزارکنندگان این جایزه اجرایی شد.
به نظر یاحقــی ،طراحی فونــت یکی از معضــات امروز
گرافیک ایران اســت و اختصاص بخشی ویژه برای ارائه آثار
گرافیستهای ایرانی در جایزه «ســرو نقرهای» ،میتواند

اندازههای یک دوساالنه معتبر هنری باشد.
یاحقــی همچنیــن دربــاره موفقیــت اثرانیمیشــن
«ســیرکوگرافیک» که حاصل تالش گروهــیِ جمعی از
گرافیستهای مشهدی در اســتودیو «چپچین» مشهد
است ،خاطرنشان میکند :معموال انجام کارهای گروهی ،به
خصوص در رشتههای هنری با مشکالت بسیاری روبهروست
و هرگاه یک کار موفق گروهی حاصل میشود ،مایه مباهات
همه میشود.
به نظر این گرافیست و انیماتور مشهدی ،یکی از شاخصههای
گرافیک ،گستردگی این هنر است و افرادی که در این رشته
فعالیت میکنند ،باید توانمندیهایی در دیگر رشــتههای
هنری از جمله عکاسی ،طراحی و ...داشته باشند.
وی میگوید :ساخت موشــن گرافیک«سیرکوگرافیک»
حاصل تالش گروهی و اســتفاده از توانمنــدی جمعی از
هنرمندان گرافیک مشــهد اســت که با تعامل و همکاری
توانستند این اثر را خلق کنند.

گرافیستهای مشهد ،هوای همدیگر را دارند
ت که به
داوود مرگان ،از گرافیستهای مطرح مشهدی اس 
عنوان نماینده استودیو«چپچین» جایزه بخش رسانهای
دیجیتال و موشنگرافیک سومین جایزه «سرو نقرهای» را
دریافت کرد.
وی با بیان اینکه مســابقه «سرو نقرهای» بزرگترین اتفاق
گرافیکی ایران است ،درباره موفقیت هنرمندان مشهدی در
این رویداد میگوید :کار گروهــی در فعالیتهای هنری از
جایگاه ویژهای برخوردار است و یکی از شاخصههای اصلی
موفقیت گرافیک مشهد در سالهای گذشته،فعالیتهای
گروهی و ایجاد روابطی اســت که در شکلگیری گرافیک
امروز مشهد نقش بسزایی داشته است.
وی میگوید :اکنون گرافیستهای مشهدی ،بهترین روابط
را باهم دارند و به نوعی میتوان ادعا کرد که گرافیستهای
مشهدی هوای هم را دارند و پشت هم ایستادهاند؛ درحالیکه
شاید این سطح از همکاری ممکن است در دیگر رشتههای
هنرهای تجسمی نمود چندانی نداشته باشد.
وی با اشاره به فعالیتهایی همچون نمایشگاه گروهی پوستر
«زبان اصلی» که در ســالهای ابتدایی دهه 80در مشهد
برگزار شــد ،تصریح میکند :فعالیتهایی که به واســطه
همدلی جمعی از گرافیســتهای مشــهدی در آن سالها
صورت میگرفت ،نقش مهمی در ارتقا و رشد هنر گرافیک
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در مشهد داشت.
کسب «سرو نقرهای» ،حاصل همفکری و همدلی بود
وی در ادامه سخنانش کسب موفقیت در سومین دوساالنه
«ســرو نقرهای» را حاصل تالش و تفکــر گروهی جمعی از
گرافیستهای مشــهد میداند که با همدلی و همفکری به
این موفقیت رسیدهاند.
اینطراحگرافیک،بااینکهمعتقداستدورانطالییگرافیک
مشهد سپری شده ،تصریح میکند :در این سالها ،همکاری
طراحان مشهدی با سازمانها و نهادهای مختلف باعث شد
گرافیک در مشهد رشد کند.
مــرگان در پایــان ســخنانش ،همــکاری بــا ارگانهــا
و نهادهایی چــون شــهرداری ،حوزه هنری ،نمایشــگاه
بینالمللــی و ...را نقطه قــوت گرافیک مشــهد میداند و
معتقد اســت که این همکاری باعث شــده هنر گرافیک و
آثار گرافیستهای مشــهد ،جایگاه بهتری در زندگی مردم
داشته باشد.

نگارستان

از جایزه «سرو نقرهای»

به عنوان معتبرترین
رویداد در عرصه

گرافیک نام برده

میشود که امسال،

کسب این جایزه از سوی

گرافیستهای شهرمان،
رهآورد این رویداد

معتبر برای جامعه هنری
مشهد بود

ورکشاپ خوشنویسی و نقاشی «دو هنرمند در یک اثر»
از شنبه  11آبان  1392در نگارخانه گلستان علی(ع) مشهد
آغاز شده است.
در این ورکشــاپ هنری که از سلسلهبرنامههای جنبش
هنری «تاش» محســوب میشــود ،محســن عبادی و
علی معمری ،دو هنرمند جوان مشــهدی ،در معرض دید
عالقهمنــدان به خلق اثــر میپردازند .محســن عبادی،
خوشنویس برجســته و جوان مشهدی و مدرس دانشگاه
اســت و علی معمری نیز از نقاشان و طراحان فعال و موفق
مشهدی به شمار میآید.
این ورکشــاپ تا جمعــه  17آبان  1392ادامــه دارد و
هــر روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر پذیرای عالقهمندان
به خوشنویسی و نقاشی خواهد بود.
به گفته علی معمری ،قرار اســت آثار خلق شــده در این
ورکشــاپ ،در روز پایانی به فروش گذاشته شود و عواید
حاصل از فروش آثار به کودکان تحت سرپرستی موسسه
گلستان علی(ع) خواهد رسید.
در بخشــی از توضیــح ایــن ورکشــاپ آمده اســت:
«خوشنویســی و نقاشــی از دیرباز در هنــر ایرانزمین
مکمل و متمم یکدیگر بودهاند و این تبادل ،منجر به خلق
شاهکارهای مصور بینظیری شــده است .دیری است در
پی آنیم دو هنر خوشنویسی و نقاشی را در هم بیامیزیم و
اثر واحدی بسازیم ،چون دیرینههای خویش .این بار بر آن
شدیم از گذشته خود وام بگیریم و نگاه معاصری را در اثری
واحد و مستقل از ادبیات عرضه کنیم».
عالقهمنــدان میتوانند در روزهای یادشــده ،صبحها از
ساعت  9تا ساعت  13و بعدازظهرها از ساعت  16تا ساعت
 20به نگارخانه گلستان علی (ع) واقع در خیابان دانشگاه،
نبش دانشــگاه  29مراجعه کنند .همچنین روز جمعه 17
آبان  1392ساعت  18آثار خلق شده در این ورکشاپ در
معرض فروش قرار خواهند گرفت.
با دیدن این تصویرها «سرسام» بگیرید
نمایشــگاه «سرســام»
ویــژه آثــار گروهــی از
تصویرســازان جــوان
مشــهدی در نگارخانــه
آرتین مشهد برپاست.
در ایــن نمایشــگاه که
پنجشنبه  9آبان 1392
گشــایش یافته اســت
و تــا سهشــنبه  14آبان
 1392ادامــه دارد ،آثار
هنرمندانــی همچــون
سپیدهدانایی ،ترانه داوری ،سارا معیندرباری ،هاله قلیچی،
زینــب حســینپور ،پریــا تدیــن ،نســرین شــمس،
شیرین مقصودی ،حبیبه موســوی ،آرش برومند،بهزاد
نوحسینی و حسن کالنتری که در گروهی با عنوان «مش»
به فعالیت هنری مشغولاند ،به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه«سرسام»درروزهاییادشده،صبحهاازساعت10
تاساعت 12وبعدازظهرهاازساعت 17تا 21درنگارخانهآرتین
واقعدراحمدآباد،خیابانقائم،بینقائم 9و،11شماره 33برای
بازدیدعالقهمندانبههنرتصویرسازیدایراست.
«سیرهای آگاه» با ترکیب مواد

درخشش هنر معاصر ایران در آوردگاههای جهانی

یک گالری هنری در نیویورک،
بخارایی
مجموعــهای از آثــار نقاشــی
رضا درخشانی ،نقاش پیشــرو معاصر با عنوان «فرش ایرانی
بدذاتمن»رابهنمایشگذاشتهاست.
به گزارش خبرگــزاری هنر ایران ،در این گالری که جمعه10
آبان 1392گشایشیافتهاستوتا 12آذر 1392ادامهخواهد
داشت ،مجموعهای از نقاشیهای این هنرمند برجسته ایرانی
که با الهام از طرحها و نقشهای فرش ایرانی آفریده شدهاند ،به
عالقهمندانعرضهمیشود.اینمجموعهآمیزهایازتجربیات
اغراق شده تزیینی به همراه تمهیدات زرق و برقی است که به
مفاهیمی چون زندگی و مرگ ،ایمان و ترس ،عشق و نفرت و
زیباییوشرارتمیپردازد.
رضا درخشــانی در یک دهه اخیــر با تأکید بر فضاســازی
دو بعدی هنر ایرانی و اندیشههای شخصی خویش ،به سبکی
منحصربهفردازنوعینقاشیانتزاعیدستیافتهاست.چندی
پیش نیز آثار نقاشی این هنرمند معاصر در گالریهای لندن و

پاریسبهنمایشدرآمدهبود.
در این روزهــا ،عالوه بر رضا درخشــانی ،چند هنرمند دیگر
ایرانی نیز به موفقیتهای چشمگیری در عرصه جهانی دست
یافتهاند.این درحالی اســت که نمایشگاه بین المللی ساالنه
پاریس(فیاک) نام فرهاد مشیری یکی دیگر از نقاشان پیشرو
کشورمانرادربین 100هنرمندبرترجهانجایداد.
طبقگزارشهاییکهدربیشتررسانههایهنریمنتشر شده

است ،شب دوم پانزدهمین دوره حراج کریستیز دوبى به نام و
کام هنر ایران رقم خورد .در آخرین برنامه این حراجی معتبر،
رکوردهاى اول ،دوم ،چهارم و پنجــم از آن هنرمندان ایرانی
شد؛ در حالى که جمعى از بزرگان هنر عرب با آثار متعددى در
آنحضورداشتند.
دراینحراجیکهعلىمرادخانى،معاونهنرىوزارتفرهنگ
وارشاداسالمیومرتضىکاظمى،مشاوراقتصادفرهنگوهنر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى حضور داشتند ،نقاشی فرهاد
مشیرى با ١٧٣هزار دالر فروش ،گرانترین اثر شناخته شد و
نقاشی افشین پیرهاشمى با١٦١هزار دالر فروش ،رتبه دوم را
از آن نقاشــی ایران کرد .همچنین نقاشی حسین زندهرودى
با فــروش١٠٦هزار دالرى جایگاه چهارم را به دســت آورد و
مجسمه«هیچروىصندلى»اثرپرویزتناولىبا١٠٢هزاردالر
فروش،رتبهپنجمرانیزاز آنکشورمانکرد.
در این مراســم از بین ٣٢اثر ایرانى کــه روى میز حراج رفت،
 ٢٨اثر به فروش رســید که آمارى تحســین برانگیز ارزیابى
مىشــود .با توجه به وضعیت اقتصاد هنــر در ایران و تصمیم
هماهنگشدهشیوخعرببراینخریدنآثارهنرمندانایرانى،
این موفقیت را باید یک پیروزی چشــمگیر برای هنر معاصر
ایراندرجهانبدانیم.دراینحراجیبزرگهنری،عالوهبرآثار
هنرمندان کشورمان ،آثاری از هنرمندان کشورهای سوریه،
فلسطین،لبنان،ترکیه،مصر،عربستان،مراکش،اردن،تونس،
عراق و امارات به خریداران عرضه شد.

نمایشــگاهی از آثار نقاشــیهای شــهال آگاه بــا عنوان
«ســیرهای آگاه» این روزها در نگارخانه ســروش مشهد
برپاست.
دراین نمایشــگاه که عصر شنبه  11آبان  1392در مشهد
گشایش یافته است و تا پنجشــنبه  26آبان  1392ادامه
دارد 16 ،اثر از نقاشــیهای این هنرمند نقاش در معرض
دید عالقهمندان به هنر نقاشی قرار گرفته است .آثار عرضه
شده در این نمایشگاه با تکنیک ترکیب مواد آفریده شدهاند
و حال و هوای آنها بیشتر دینی و ادبی است.
عالقهمندان به تماشــای آثار این هنرمنــد میتوانند در
روزهای یاد شــده ،صبحها از ســاعت  9تا ســاعت  13و
بعدازظهرها از ساعت  17تا  20به نگارخانه سروش واقع در
خیابان فلسطین ،فلسطین یک ،شماره  71مراجعه کنند.

