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گزارش جیبی

حقوق شهروندی
با زبان هنر معرفی شود

دکتر سید محسن حسینی پــویــا ،رئیس
کمیسیون حقوقی شــورای شهر مشهد،
در گفتوگو با خبرنگار ستاد خبری «خانه
بهار» گفت :بازدید از آثــار هنری رسیده
در بخشهای مختلف رویــداد خانه بهار و
توضیحاتی که از ســوی دس ـتانــدرکــاران
بیان شد ،نشان از همت جدی مدیریت امور
هنری شهرداری برای بیش از پیش زیباتر
شدن فضای عمومی شهر مشهد در آستانه
نــوروز  97دارد .وی افــزود :به عنوان یک
شهروند از آشنا شدن با فعالیتها و اقدامات
خانه بهار لذت بردم و با توجه به اینکه زمان
کوتاهی از راهانــدازی این حرکت برای بهار
 97میگذرد ،تا به امــروز فرایندی چابک
و شایسته را شاهد بودیم .وی با اشــاره به
شعارهای این دوره شورای شهر در باالبردن
مشارکت هنرمندان در تصمیمگیر یهای
فرهنگی و هنری شهر ،تصریح کرد :مشهد
خاستگاه بسیاری از حرکتهای فرهنگی و
هنری در کشور بوده و هست .امیدواریم در
راستای تحقق وعدههایی که در شورای شهر
پیگیر آن هستیم ،بتوانیم در این دوره بیش
از گذشته مشارکت عموم هنرمندان را جلب
کنیم.حسینیپویا با اشاره به ضرورت ساخت
و نصب یادما نها و مجسمههای دایمی و
موقت شهری گفت :شهر نیازمند هر دو بخش
آثار موقت و ماندگار است ،اما به نظر میرسد
مشهد به آثار هنری فاخر و ماندگار بیشتری
نیاز دارد و ضروری است در این بخش بیش
از پیش متمرکز شویم .رئیس کمیسیون
حقوقی شورای شهر مشهد در پایان با اشاره
به نیاز جامعه و شهر به هنرمندانی که مبانی
و اصول حقوق شهروندی را بهدرستی به مردم
معرفی کنند ،اظهارکرد :من از هنرمندان
درخواست میکنم تا در یک فرایند همکاری
مشترک با مدیریت شهری ،از تواناییهای
بالقوه و بالفعل زبان و بیان هنری استفاده و
این حقوق را به عموم شهروندان معرفی کنند.
شبکه

نقد جایگاه کنونی هنر خوشنویسی در گفتوگو با استادان این هنر

آموزشبدبرایخطخوب

فهیمه جوان-خط هرکسی ،شخصیت او را نمایش
میدهد .ما زمانی که دست نوشتهای را به کسی ارائه
میدهیم در واقع بخشهایی از درون خودمان را به
او نمایش دادهایم .حال اگر آموزش صحیحی دیده
باشیم و اصــول اصلی نگارش را فرا گرفته باشیم،
میتوانیم در تمام لحظاتی که در زندگی از خط
استفاده میکنیم ،یک شخصیت خاص و متمایز را از
خودمان نشان دهیم.

خط بد حاصل نبود آموزش درست

احمد قائم مقام با بیان اینکه در سا لهای اخیر
استقبال از خط تحریری بیشتر بوده است ،گفت:
خوش خطی مقولهای جدا از خو شنویسی است.
خط تحریری در واقع شاخهای است که از بدنه انجمن
خو شنویسان پیدا شده اســت ،اما قطعا کسی که
آموزش هنر خوشنویسی را میبیند و خط نستعلیق
کار میکند ،خط تحریر خوبی هم خواهد داشت.
وی در انتقاد از نوع آموزش پایهای در مدارس گفت:
اینکه اکثریت در جامعه دارای خط بدی هستند به
دلیل این است که از پایه درست آموزش ندیدهاند.
افراد زمانی که اولین بار به مدرسه میروند و قلم به
دست میگیرند ،مربی خاصی ندارند و بیشتر معلمان
نیز آگاهی ندارند و دانش آموزان به روشهای غلط
و نیمه غلط آمــوزش میبینند و بعد در سطوح باال
متأسفانه خط مناسبی ندارند.
این هنرمند ادامــه داد :اگر در مــدارس از استادان
فن استفاده کنند که همان کالس اول دانش آموز

تصویربرداری «آسمان
هوای باران دارد» ادامه دارد

تــصــویــربــرداری  ۹۰درصـــد از مجموعه
تلویزیونی «آسمان هــوای بــاران دارد» به
کارگردانی شهرام شــاه حسینی به پایان
رسید .به گزارش مهر ،به گفته مریم فاطمی،
مدیر تولید سریال «آسمان های باران دارد»،
تصویربرداری این مجموعه در حال انجام
است و تا اواخر اسفند به اتمام میرسد.
فاطمی با اشــاره به این که تدوین همزمان
توسط فرامرز هوتهم در حال انجام است،
اظهار کرد :مرجانه گلچین ،فریبا کوثری،
بابک کریمی ،فریبا جدیکار ،بهرنگ علوی،
علی عمرانی و تیما پوررحمانی از بازیگرانی
هستند که این روزها مقابل دوربین میروند.

لزوم فاصله گرفتن از آموزش سنتی خوشنویسی

وی در مورد جایگاه آموزش خوشنویسی همچنین
اظهارکرد :در روند آموزش خو شنویسی در مشهد
متأسفانه همچنان همان روند سنتی پیگیری میشود
که یک هنرجو همراه با یک استاد آموزش میبیند و
از مراحل مبتدی به متوسط و آمــوزش عالی ادامه
میدهد و رشد میکند اما من معتقدم مدرسان بر

مهدی زابل عباسی:

عکاسی باید به صورت آکادمیک پیش برود

پخش سریال «بزرگمرد
کوچک» از آی فیلم

مجموعه تلویزیونی «بــزرگمــرد کوچک»
بهکارگردانی زنــد هیــاد مسعود رســام قرار
است پس از پخش مجموعه «زنگ آخر» از
شبکه آیفیلم پخش شود .رامبد جوان ،الله
صبوری و بهروز بقائی از بازیگرانی هستند
که در این مجموعه ایفای نقش کرد هاند.
این سریال به تهیهکنندگی سعید پورفرج و
نویسندگی شیما بحرینی در  ۲۱قسمت ۳۵
دقیقهای از شنبه  ۲۸بهمن هر روز ساعت
 ۱۷:۰۰روی آنتن میرود.

با خوش خطی مواجه شود و خط خوب تحریری را
بیاموزد نتیجه کامال متفاوت خواهد بود .اما ارزش
خط تحریری در مدارس بسیار کم است .معلمی که
در ابتدای سال تحصیلی میخواهد نوشتن الف
را آمــوزش بدهد خودش قادر نیست براساس خط
نوشتاری درست بنویسد و یا درکل خط نامناسبی
دارد .از سوی دیگر کتابهایی که در اختیار بچهها
هستند خط نامناسبی دارند .البته در سالهای اخیر
کمی به این قضیه کمک شده و نوشتار کتابها کمی
تغییر کردهاست.قائممقامی افزود  :اما به طور کلی من
معتقدم دانش آموز باید از سال اول ابتدایی با مربی که
خودش آگاهی کاملی از خط تحریری دارد ،آموزش
ببیند تا از همان پایه شاکله خط دانش آموز ،به درستی
شکل بگیرد .اگر این آموزش درست صورت بگیرد در
سالهای باالتر ،دانش آموز میتواند به آموزش هنر
خوشنویسی با قلم نی که دارای ُبعد است ،بپردازد.
تا مادامی که این اتفاق نیفتد و این چرخه کامل
نشود ،این نقیصه در بدنه آموزش خوشنویسی باقی
میماند.

مهدی زابل عباسی ،هنرمند عکاس مشهدی ،در
گفتوگو با شهرآرا در مورد وضعیت آموزش عکاسی
در مشهد عنوان کرد :ما متأسفانه در عکاسی هنوز
جریان علمی و آ کادمیک را رعایت نکرد هایم و
استانداردهای آموزشی الزم را نداریم و عکاسی را
به عنوان یک تفریح میبینیم.
او ادامه داد :آموزشگاهها و نمایشگاههای ما از
لحاظ استاندارد سطح باالیی ندارند و این ضعف
عکاسی خراسان رضوی است .باید مسئوالن و
حمزه ابراهیم زاده  -پویانمایی در ایــران سال به
سال رشد کرد هاست و خوشبختانه طی چندسال
اخیر شاهدپویانماییهایی بودهایم که از نظر مسائل
فنی تکنولوژیک سر و شکل ظاهری پویانماییهای
استاندارد جهانی را دارا بودهاند .فیلشاه هم یکی از
این آثار است که سعی کردهاست با تصویرسازی جذاب
و رنگارنگ مخاطب کودک و نوجوان را روی صندلی
سینما بنشاند و واقعهای تاریخی را از منظری پرورده
خیال روایت کند.
یکی از آسیبهای جدی پویانمایی در ایران که تبدیل
به معضلی برای آ نها شد هاست ،مسئله فیلمنامه
بــوده اســت .گــروه هنری پویا علیرغم مهارتی که
در خلق فضای دوســت داشتنی بــرای کودکان در
«شاهزاده رم» از خود نشان داد ،از ناحیه فیلمنامه
ضربه جدی خورد طوری که نتوانست طــرفداران
زیادی میان کودکان برای خود دست و پا کند .فیلشاه
فیلمنامه بهتری دارد اما به نظر من همچنان موفق
به ارتبا طگیری با مخاطب کم سن و سال نخواهد
شد و بــرای بــزرگســاالن هم جذابیت الزم را فراهم
نخواهد آورد.
بــرای موفق شــدن پویانمایی کــه مـیخــواهــد به
واقــع ـهای تاریخی کــه پشتش اعتقاداتی وجــود
دارد ،بــپــردازد ،شناخت قــوه تشخیص و ادراک
کودکان امــری ضــروری و غیر قابل اجتناب است.
بزرگترین معضل فیلشاه هم از نبود این شناخت
بهوجود میآید.
به عنوان یک اصل فیلمنامهای ،نباید این فرض نزد
نویسنده وجود داشته باشد که مخاطب ماجرای اصلی
را میداند و من کافیاست صرفا به دیدگاه خودم نسبت
به آن ماجرا بپردازم .این اصل برای فیلشاه چندین برابر
اهمیتداردچوناحتمالاینکه تودهکودکانچیزیاز

استادان عکاسی با هم همکاری و مشورت کنند تا
این ضعفها برطرف شود .همچنین باید عکاسی
را از لحاظ آکادمیک جلو ببریم و مدرسینی که در
آموزشگاهها و دانشگاهها تدریس میکنند را تحت
نظارت قرار دهیم.
ایــن عکاس در مــورد نمایشگا ههای عکاسی
تصریح کــرد :ایــن روزهـــا اینکه نمایشگاهی
شــلــو غ بــاشــد نمیتواند معیاری بــر کیفیت
بــاالی آن نمایشگاه باشد و حتی در تعدادی
از ایــن نمایشگا هها ،کــه چند وقــت اخیر
برگزار شــد هانــد ،اصــول اولیه عکاسی رعایت
نشد ه است.
زابـــل عباسی افــــزود :مــا حتما بــایــد بــر روی
نمایشگاهها و جشنوارههایی که برگزار میکنیم
نظارت کیفی داشته باشیم ،چون این نظارت
نداشتن باعث هجوم افراد زیادی به سمت عکاسی
شده است که قطعا ضربه بزرگی به عکاسی وارد
میکند.

اساس خالقیت خودشان میتوانند کمی فراتر از این
روش سنتی عمل کنند.
این خو شنویس مطرح مشهدی گفت :سخنرانی،
آمــوزش کاغذ ســازی ،آمــوزش رنـگســازی ،زمینه
سازی کاغذها و طریقه قاب کردن از مواردی است که
میتواند آموزش سنتی را کمی متنو عتر کند .حتی
آموزش نوع کاغذ سازی که در گذشته انجام میشد
و آثار قدیمی بر روی آن نگارش میشد ،امــروزه در
دورههای فوق ممتاز آموزش داده میشود  .در بحث
آموزش این نگاه جدیدتری است که به شکل فراگیر
به آن پرداخته میشود و در نمایشگاههای آینده هم
نتایج آن دیده خواهد شد.

خطی برای دیدن

حسین صالحی در تعریف هنر خوشنویسی گفت:
خو شنویسی دو صــورت دارد .صــورت هنری خط
که مبحثی جــدا از صــورت کــاربــردی یا همان خط
تحریری است.وی افزود :این دو شکل قبال در سابقه
خو شنویسی ایرانی یکی بودند و در واقع علت به
وجودآمدن خط ،زیباتر نوشتن متن بود هاست اما
آنقدر روح ایرانی کمالگرا هست و آنقدر این فرمها
صیقل خوردهاند که ماهیت اولیه فراموش شدهاست
و امروز زمانی که به متون نوشتاری دورههای تاریخی
نگاه میکنیم ،با آثار هنری روبهرو میشویم نه متون
نوشتاری.این هنرمند گفت :امروز خوشنویس خط را
برای دیدن مینویسد نه برای خواندن .دیدن در درجه
اول است و خوانش در درجه دوم قرار میگیرد.

وی در مورد میزان استقبال جوانان از خوشنویسی
در سا لهای اخیر گفت :طبعا استقبال جوانان و
نوجوانان به نسبت قبل کمتر شده است .بخشی از
این رکود مربوط به جامعه خوشنویسان است که باید
فعالیتمان را بیشتر و گسترد هتر کنیم .بخش دیگر
اما مربوط به عملکرد رسانههاست .رسانه امروز آنقدر
قدرت دارد که به هر امری که بپردازد میتواند آن امر را
به عنوان مسئله اول زندگی افراد قرار دهد .در مورد هنر
اما مسئله این است که متأسفانه به متن هنر پرداخته
نمیشود و همه به دنبال حاشیهها هستند .اگر
رسانهها دست به دست هم بدهند که هنر به متن زندگی
مردم وارد بشود ،جامعه یاد میگیرد که در مکانهای
عمومی و خصوصی ،به جای استفاده از یک عکس یا
پوستر دست چندم از یک اثر هنری اصلی که ارزش
خاصی دارد استفاده کند .صالحی افزود :ورود هنر به
متن زندگی مردم موجب رشد اقتصادهنر میشود که
نتیجه آن دوباره به خود جامعه بر میگردد .خوشبختانه
وضعیت فروش آثار خوشنویسی به نسبت دیگر هنرها
بهتر است ،اما در مجموع باید نگاه به آثار هنری در همه
زمینهها در جامعه رشد پیدا کند.این خوشنویس در
پایان با عنوان این موضوع که مشهد در خوشنویسی
شهری غنیاست ،گفت :خوشبختانه به تازگی مردم از
آثار خوشنویسی فاخر به صورت قابهای تزئینی در
محیط زندگی خود استفاده میکنند که باعث نزدیکی
بیشتر مردم با روح هنر میشود.

رضا حسینی:

تنوع آثار ،رمز موفقیت تئاتر مشهد است
رضا حسینی ،کارگردان تئاتر ،در گفتوگو
بــا شــهــرآرا در مــورد جایگاه تئاتر مشهد
در کشور گفت :جشنواره تئاتر فجر به
عنوان ویترین و کارنامه یکساله این رشته
محسوب مـیشــود و امــســال  10تئاتر از
مشهد در ایــن جشنواره شرکت داشتند
که در بخشهای مختلف نیز موفق بودند
و االن دو نمایش از آنها در تکاپوی اجرا در
تهران هستند.
ایــن هنرمند در مــورد اهمیت موفقیت
هنرمندان تئاتر مشهد در جشنواره فجر،
گفت :این تشویقها و موفقیتها ،چهره
تئاتر مشهد را منور میکند .وقتی در
جشنواره مثال  100نفر صاحب نظر از تئاتر
مشهد تعریف میکنند بسیار در جلوه این
هنر تأثیرگذار است .به طوری که این روزها
در همهجا بعد از تهران از تئاتر مشهد نام
برده میشود.

خوب اما کلیشهای

داستاناصلیندانندزیاداست.اینامرنیازبهپرداخت
بیشتری در فیلمنامه داشت تا به این وضعیت دچار
نشود :فیلم از زمان آمادگی برای حمله ،رنگ و بوی
تماما متفاوتی میگیرد و احساس دوپارگی به مخاطب
میدهد .توصیه دیگری که در نوشتن فیلمنامه
پویانمایی معموال ذکر میشود ،خلق صحنهها و
شخصیتهای کمیک و بامزه است که فیلشاه علیرغم
تالشی که کرده (مثل آن پرنده کوچکی که در گوش

رسانه میتواند به خوشنویسی کمک کند

شادفیل خانه کرده و تا حدی شخصیت فراموش شده
است) نتوانسته لحظات بامزه چندانی خلق کند
و از یکنواختی خود را برهاند .ترس فیل از موش تا
حدی کلیشهای است و میان خود فیلها هم کاراکتر
و ارتباط جذابی گنجانده نشده است .با همه اینها،
فیلمنامه نکات مثبتی هم دارد :شخصیت شادفیل
خوب پرداخته شدهاست ،بعضی از دیالوگها خوب
نوشته شدهاند و سیر کلی داستان قابل قبول است.

او در مورد تنوع تئاترها در مشهد افزود :تئاتر
بــرای مــردم است و ما باید در کارها یمان
تنو ع داشته باشیم ،ما نمیتوانیم تنها
تئا ترها ی سنگین و سخت تو لید کنیم
کــه یــک قــشــر خـــاص بــه تــمــاشــای آنهــا
مینشینند .در واقــع رمــز موفقیت تئاتر
مشهد که باعث آشتی عامه مردم با تئاتر شد
همین تولید آثــار بــرای همه اقشار جامعه
بود ه است.
در زمینه تصویرسازی با وجود همه قوت ها ،متأسفانه
فیلها از یکدیگر چندان قابل تشخیص نیستند ،مگر
اینکه صدای آ نها به کمک ما بیایند .ضمن اینکه
وقتی به پویانماییهای مطرح شرکتهای آمریکایی
نگاه مـیانــدازیــم از به تصویر کشیدن خصایص
شخصیتی در چهره کاراکتر شگفتزده میشویم؛
برخالف فیلشاه که چندان در ایــن زمینه موفق
نبودهاست.
در موارد مربوط به صدا ،دوبله و موسیقی ،فیلشاه
واقعا ضعیف ظاهر شده است .حاشیه صوتی بیش
از حد خلوت و تنک است .در صحنههای مسابقات
و مــبــارزات صــدای آمبیانس چندانی نمیشنویم
(صدای تشویق تماشاگران ،صدای پای فیلها و سایر
حیوانات و دوبله پرسروصدا و هیجان انگیز) ،موسیقی
هم ،آنطور که باید به مهیج تر شدن صحنهها کمک
نکرده است.
در آخر ،کاراکتر اصلی در طول فیلم دوبــار متحول
میشود :یکبار از شادفیل به شاه فیل – شخصیتی
مهربان و حساس تبدیل میشود به کاراکتری
خشن و بــی احــســاس -و بــار دیــگــر از شــاه فیل
به فیلشاه که ایــن بــار نه از ســوی شــاه انسا نها،
بلکه از ســوی گله فیلها به عنوان شــاه انتخاب
میشود.
بــه نظرم هــر دو تحول نیاز بــه پــرداخــت بیشتری
داشتند تا ناگهانی و بی مقدمه به نظر نرسند .به
نظرم هم در فیلمنامه و هم در کارگردانی باید بیشتر
به گــروه فیلها پرداخته میشد تا رهبری بر آ نها
در پایان فیلم موفقیتی چشمگیر بــرای شادفیل
به حساب بیاید .در این حالت ،مخاطب کم سن و
سال با احساس رضایت بیشتری از سالن سینما
خارج میشد.
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از میان خبرها

«چله نمایش ما» تجلی
آشتی مردم و تئاتر

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حــوزه هنری
گفت :رویـــدادی مثل «چله نمایش ما»
میخواهد بین مردم و تئاتر آشتی برقرار کند.
کوروش زارعی در گفتوگو با ایسنا ،گفت:
تئاتر زمــانــی بــه درد مــردم م ـیخــورد که
موضوعات آن از میان سوژههای کف جامعه
و مسائلی باشد که مردم با آن سر و کار دارند.
تأسیس دفاتر تئاتر مساجد و رویدادهایی
مثل «چله نمایش ما» با همین هدف شکل
گرفته است تا موضوعات مردمی و سوژههای
مــورد دغدغه مــردم دوبــاره در هنر نمایش
احیا شود .وی افــزود :احیای تئاتر مردمی
در فضاهای مردمی در نهایت باعث میشود
مردم به تماشاخانهها و سالنهای حرفهای
تئاتر نیز بروند و این امر در ادامه پیامدهای
مثبتی در تئاتر حرفهای نیز خواهد داشت.

«من کدامم؟» ،تصویرگر
سیروسلوک عرفانی

نوشین نــــوروززاده گفت :نمایش «من
کــدامــم؟» ،تصویرگر سیروسلوک عرفانی
فردی است که مدتی به کما رفته و در حیات
نیست .این بازیگر تئاتر در گفتوگو با ایسنا،
درباره اجرای نمایش «من کدامم؟» اظهار
کرد :داستان این نمایش درباره سیروسلوک
عرفانی یک نفر است که در حادثهای که
برایش اتفاق میافتد وبهنوعی به کما میرود
و در این مــدت ،اتفاقاتی روحانی برایش
میافتد که او را برای رسیدن به آرامش ابدی
و حقیقت وجود خودش نزدیکتر میکند.
نـــوروززاده تصریح کــرد :با توجه به اینکه
سبکهای هنری روزبــــهروز متفاو تتر
میشوند ،من فکرمیکنم ایــن سبک از
نوشتههای فلسفی خیلی خوب است که در
جامعه هنری امروز باشد.

«التاری» گزینه حوزه
هنری برای اکران نوروزی

مدیر پخش و بازاریابی مؤسسه بهمن سبز
از سه گزینه برای اکران نوروز  ۹۷نام برد .به
گزارش فارس ،غالمرضا فرجی ،مدیر پخش و
بازاریابی این مؤسسه ،گفت:به سنت هر سال
برای اکران نوروزی چند فیلم به عنوان گزینه
مطرح میشوند ،احتماال در جمع بندی اولیه
پیشنهاد این مؤسسه «فیلشاه»« ،لونه زنبور»
و «التاری» هستند.

عرضه «تنگه ابوقریب»
در جشنواره برلین

«تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی در بازار
جشنواره برلین عرضه میشود.به گزارش
مهر  ،فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب»
با نــام بین المللی « »the Lost straitبه
تهیهکنندگی سعید ملکان و کارگردانی بهرام
توکلی در اولین نمایش خارجی خود در روز
جمعه  ۲۷بهمن در بازار فیلم جشنواره برلین
به نمایش درمی آید« .تنگه ابوقریب» در سی
و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر توانست ۶
سیمرغ کسب کند.

