ادبیات وهنر

چهار شنبه  25بهمن  27 . 1396جمادی االول  . 1439شماره ۱۹758

با هنرمندان رفتار گلخانهای
نداشته باشید

حبیبا...صادقی،نقاشبرجستهانقالب،درمراسمدهمیندورهازجشنوارههنرهایتجسمیفجرگفت«:مانبایدبهترکیبجمعیتیهنرمندو
جهانآرزوهایخودرا
مخاطبدستبزنیمبلکهبایدبگذاریماتفاقاتدیداریخودبهخودرخدهندومردمازپشتچشمهایهنرمندجهانراببینندو
ِ
تعبیرکنند؛مابایدامکانبروزوظهوررابههنرمندبدهیم؛یعنینبایدرفتارگلخانهایداشتهباشیمبایدبههنرمنداجازهخلقبدهیم».

...

در میزگرد بررسی هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس مطرح شد

لذت شعر



گاه بیدل و دماغ میکند
شوق کار میشود
گاه شور و
ِ
عشق تو
هر دقیقهای به شیوهای
در نهانم آشکار میشود

ادبیاتتواناییدارد تابهابعادمختلفزندگیشهدا بپردازد
گـروه ادب و هنـر -هفدهمیـن دوره جشـنواره «انتخـاب بهتریـن
کتـاب دفـاع مقدس» کـه در سـوم بهمن مـاه برگـزار شـد ،در بخش
ادبیات داسـتانی بـا انتقـاد منتقـدان رو به رو شـد که چـرا داوران،
برگزیـده انتخـاب نکرده انـد.
برخـی ،انتخـاب نشـدن برگزیـده در ایـن بخـش را بـه اعمـال نظـر
ناشـی از فشـارهای بیرونـی ربـط دادنـد و در مقابـل برخی نیـز این

▪خودمانباید درباره خودمان بنویسیم

محمد مهدی سیار

در مطلع شعر تو نچرخانده زبان را
لطف تو گرفت از من بیچاره امان را
شد دشمن تو معترف ،انگار خداوند،
در گوش تو گفته همه اسرار جهان را


حسین عباسپور

شــهــریــارعــبــاســی بــا تقسیم بندی ادبــیــات بــه دفــاع
مقدس ،اجتماعی ،عامه پسند یا جدی مخالفت کرد و
گفت« :چنین تقسیم بندی به مخاطب ،نشانی می دهد
کــه اگــر می خواهی دربـــاره جنگ بخوانی ،فقط به
اصطالح این کتاب ها را بخوان؛ در حالی که جنگ،
جزئی از زندگی و رمان باز آفرینی تجربه زیستن است.
جنگ در گذشته من هست و مدام به چشمم می آید؛
به عبارت دیگر به عنوان نویسنده ای که جنگ را درک
کرده است ،به دنبال نوشتن درباره جنگ نیستم ،بلکه
جنگ مــدام به من تحمیل می شود؛ به قصد نوشتن
از جنگ یا به اصطالح جا انداختن و توضیح دادن
موضوعی نیستم .اگر به این هدف فکر می کنیم ،باید
فاتحه ادبیات را بخوانیم».
دبیر دهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد با تاکید
بر لزوم توجه به شناسایی نیاز های روز و انطباق گفتمان
انقالب اسالمی بر این نیاز ها ادامــه داد« :به شدت با
تقلید ادبیات و فلسفه غرب مخالفم .خودمان باید درباره
خودمان بنویسیم .مفاهیم را درک و درونی کنیم و در برابر
غرب یا هر تمدنی بایستیمو حرف بزنیم».

مسـئله را بی ربـط به افـت داسـتان ایرانی بـا موضوع دفـاع مقدس
ندانسـتند .نشسـت بررسـی «هفدهمیـن دوره جشـنواره انتخاب
بهتریـن کتـاب دفـاع مقـدس» بـا حضـور امیر سـرتیپ دوم سـتاد
حمید رضـا گرامـی ،رئیـس سـازمان ادبیـات و تاریخ دفـاع مقدس
بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس ،محمـد حنیـف،
نویسـنده ،پژوهشـگر و از داوران هفدهمیـن دوره جشـنواره

▪همه استان ها از سقف تولید کتاب در سال عبور
کردهاند

حمید رضا گرامی ،رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع
مقدس ،در تشریح راهبرد سازمان ادبیات و تاریخ دفاع
مقدس گفت« :چند سند اصلی دربــاره ادبیات دفاع
مقدس در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
تدوین شده است .تاکید داریم که ادبیات ،توانایی دارد
تا به ابعاد مختلف زندگی  300هزار شهید دفاع مقدس
بپردازد .توجه به زوایای مختلف جنگ ،مانند زبری و
خشونت و ُبعد تقدس جنگ از جمله اهداف تدوین سند
کالن این برنامه است».این مسئول در حوزه ادبیات
دفاع مقدس درباره برنامه های راهبردی بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ادامه داد« :اداره های
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مراکز
استان بر اساس اسناد موظف اند ساالنه  30عنوان
کتاب منتشر کنند .همه استان ها از سقف تولید 30
عنوان کتاب در سال عبور کرده اند .این در حالی است
که پیش از این تولید برخی از استان ها به پنج عنوان
نمی رسید .امسال نیز تولید یک عنوان «کتاب ملی»
در هر استان و تولید «کتاب منطقه ای» را
در دستور کار قرار داده ایم».

چه آبی! از چه دریا خوردهای تو؟!
چه رنگی! از کجا آوردهای تو؟!
ز نیشابور هم عشاقداری!
دل فیروزهها را بردهای تو
ِ
سید احمد حسینی

* **
همه میخواهند
نام تو را بدانند
نمیدانند حرف تو که میشود
من نام خودم را هم
نمی دانم...
سمانه یاقوتی


...
ادبی

دستور وزیر ارشاد به معاون هنری
برای خرید «خانه نیما»
محمودصالحی،رئیسسازمانفرهنگیوهنریشهرداری
تهران ،در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به این که برای «خانه
نیما یوشیج» که در فاصله اندکی با خانه سیمین و جالل
قرار دارد و در معرض تخریب است ،چه فکری شده است،
گفت« :ما درخواست خرید را به شهرداری ارسال کردهایم،
امیدوارم اعتبارش را تامین کنند ،البته تملک خانه بزرگان
و نخبگان شرایطی دارد ،یکی این که باید ویالیی باشد اگر
خانه در مجموعه آپارتمانی باشد ،نمی تواند در تملک قرار
گیردچراکهرفتوآمددراینخانهکهتبدیلبهموزهمیشود،
زیادخواهدبود».رئیسسازمانفرهنگیوهنریشهرداری
تهران در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که در جریان
اقداماتوزارتارشاددرزمینهخانهنیماهستید؟گفت«:وزیر
ارشاد به معاون هنری خود آقای حسینی ابالغ کرده است تا
پیگیر شوند و خرید صورت گیرد ،اگر موفق به تملک شدند
که خودشان بهره برداری خواهند کرد ،اگر این گونه نشد
شهرداریاقدامسریعخواهدداشت».

بررسی جایگاه سیمین دانشور
در ادبیات معاصر
همایش «بررسی نقش و جایگاه سیمین دانشور در ادبیات
معاصر» برگزار می شود .به گزارش ایسنا ،این همایش روز
شنبه  28بهمن ماه در سالن همایش های باغ کتاب برپا
میشود.احمد ابومحبوب،محمد بقایی (ماکان)،سیمین
پناهی فرد ،محمدحسین دانایی ،علی دهباشی و محمد
ضیمران به عنوان سخنرانان این همایش معرفی شدهاند.
این مراسم با پخش قسمتی از سخنرانی این نویسنده فقید
درباره هنر و ادبیات معاصر در سال  1356همراه خواهد
بود.سیمیندانشور-داستاننویسومترجم-متولدهشتم
اردیبهشتماه سال  1300در شیراز بود که  18اسفندماه
 1390درنودسالگیپسازطییکدورهبیماریدرگذشت.

« 504واژه» پایه فارسی منتشر شد
بنیاد ســعــدی بــا هــدف تولید محتوای آمــوزشــی بــرای
فــارســی آمــوزان « 504واژه» پایه فارسی را در دسترس
مخاطبان قرار داد .به گزارش فارس 504،واژه پایه فارسی
مخصوص فارسیآموزان سطح نوآموز براساس کتاب «گام
اول» بنیاد سعدی روانه بازار شد و در اختیار فارسی آموزان
خارجی و عالقه مندان قــرار گرفت .این فلش کارت ها را
کارشناسان آمــوزش بنیاد سعدی تالیف کرده اند و نشر
خاموشآنرامنتشرکردهاست.فلشکارتهایمخصوص
مدرسان زبان فارسی به گونه ای طراحی شده که امکان
بازی و فعالیت های گروهی را برای فارسی آموزان فراهم
ساختهاست.

انتخـاب بهتریـن کتـاب دفـاع مقـدس ،محسـن شـاه رضایی،
سـخنگوی ایـن دوره از جشـنواره و شـهریار عباسـی ،دبیـر علمـی
دهمیـن دوره جایـزه ادبـی جلال آل احمـد و نویسـنده «دختـر
لوتـی» اثرتقدیـری هفدهمیـن دوره جشـنواره انتخـاب بهتریـن
کتـاب دفـاع مقـدس ،بـه همـت خبرگـزاری ایبنـا برگـزار شـد ،کـه
گزیـده ای از آن را در ادامـه خواهیـد خوانـد.

▪گــرایــش بــه نوشتن در حــوزه هــای جنگ و دفــاع
مقدسکم شده است

محمد حنیف در تشریح وضعیت امروز ادبیات داستانی
جنگ و دفاع مقدس گفت« :به نظر می رسد که گرایش
به نوشتن در حوزه های جنگ و دفاع مقدس در مقایسه با
سالهای گذشته کمتر و عالقه به نوشتن در وجود افرادی
کهروزیدستبهقلمبودندسردشدهاست.هرچندشاهد
فعالیتچهرههایشاخصدرحوزهادبیاتداستانیجنگ
هستیم ،اما براساس آمار در مقایسه با سال های ابتدایی
جشنواره ،تعداد آثار داستانی کاهش پیدا کرده این در
حالیاستکهدرمقایسهباچنددورهاخیر،اینمیزانتغییر
چندانیرانشاننمیدهد».داورجشنوارهانتخاببهترین
کتابدفاعمقدس،ضمنتشکرازمهدیبوشهریان،یوسف
قوجق ،محمدرضا موحدی و علی اصغر شیرزادی ،دیگر
داوران بخش ادبیات داستانی تاکید کرد که نگاه متولیان
برگزاری هفدهمین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب
دفاع مقدس ملی و به شاخصه های ادبی بسیار نزدیک و
حرکتجشنوارهقابلقبولجامعهادبیاست.خوشبختانه
ترکیب هیئت داوران به گونه ای بود که نتیجه داوری از
اعتبار باالیی برخوردار شد .امسال اصوال
شاهد حضور داورانــی با اعتبار باال
در بیشتر حوزهها بودیم که در
حوزه داستان اغلب داوران
ســرآمــد رشته تخصصی
خودبودند.

▪در برخی از شاخهها در این دوره شاهد افت بودهایم

سخنگوی هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع
مقدس ،با تایید تاثیر ادبیات جنگ در جلوه بیشتر ادبیات
ایران در دنیا و همچنین تقویت برخی ژانر ها ،به توجه
شــورای خاطره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هــای دفاع
مقدس به موضوع تربیت خاطرهنویسان اشاره کرد.
شاهرضایی که سابقه حضور در 17دوره جشنواره را دارد،
گفت« :در این دوره اتفاقات قابل توجهی را شاهد بودیم
و معتقدم که همه دست اندرکاران مخلصانه و به واقع
از جنس جنگ ،تالش کردند .تشکیل دبیر خانه دایمی
انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس از جمله ابتکارات
این دوره است».این نویسنده با بیان این که در برخی از
شاخه ها در این دوره شاهد افت بوده ایم ،از شائبه های
ایجاد شده دربــاره معرفی برگزیدگان به ویژه در بخش
ادبیات داستانی اظهار بیاطالعی کرد و افزود« :به اذعان
داوران امکان معرفی بیش از پنج برگزیده وجود نداشت
و تعداد زیــادی از تقدیری ها خادمان نشر ،خبرنگاران
و کتابداران بودند».شاه رضایی ،دربــاره وجــود تخلف
احتمالی در بررسی ها تاکید کرد «:اگر شبهه ای وجود
دارد اعالم میکنم که سرداوران مشخص هستند».

نویسندگان ادبیات مستند جنگ
غریب و بی کس هستند

تأثیر تلفن همراه در بیشتر شعر خواندن
مردم

معصومهسپهری،نویسندهکتاب
چهره ها
«ن ــورال ــدی ــن پــســر ایــــــران» ،در
نویسنده
یادداشتیدربارهرویهجاریدرقبال
حقوقنویسندگانادبیاتمستندنوشت«:فکرکردمآنقدرمانویسندههای
ادبیاتمستندجنگ،تویاینکشورغریبوبیکسهستیمکهحتیوقت
نمایشجایزههاهمزبانمانمیگیردوشایدبغضمان،کهنتوانیمبگوییم
باچهجانکندنیاینکتابهارانوشتیموخلقکردیموباچهآسانیآنهارا
ازماجداکردند!برایشبرنامهریختند!انیمیشنشراساختند!ترجمهاش
کردند!...بیآنکهبگویندیکنفربودسالهانشستپایاینروایتهاکه
کتابشکند!وحقیدارد!والبدحرفی»....

سعید بیابانکی در یکی از
چهره ها
برنامه های جانبی در نمایشگاه
شاعر
کتاب ایالم اظهار کرد« :دهه اخیر
فصل استیالی جهان مجازی است .امروز در هر تلفن همراهی می شود
یکی دو شعر پیدا کرد ».به گزارش ایسنا وی اظهار کرد« :پیش از این شعر،
در کتاب بود یا مطبوعات و همین باعث شده ریز و درشت و بد و خوب در
هم آمیخته شود ».او همچنین گفت« :شاعران طنز پرداز کار بسیار سخت
و دشواری دارند .چه بسا ما روزنامههایی داریم که با یک شعر یا کاریکاتور
از ادامه فعالیت محروم شده اند و این نشان دهنده ظرافت و حساسیت
باالی این حوزه است».

محسن یــگــانــه در حــالــی تــور
چهره ها
کنسرت های زمستانی خود را
خواننده پاپ
ادامهمیدهدکهبلیتفروشیشش
سئانس برنامهاش در تهران بهطور کامل به اتمام رسید .به گزارش ایلنا،
محسن یگانه و گــروهــش در حالی  11 ،10و  12اسفند در سالن
همایشهای نمایشگاه بینالمللی تهران طی شش سئانس روی صحنه
خواهندرفتکهتمامبلیتهایایناجرابهفروشرسیدهاست.بلیتهای
ایناجرااز 45تا 145هزارتومانقیمتگذاریشدوابتداقراربودیگانهدر
روزهــای  10و  11اسفند کنسرت داشته باشد اما به دلیل استقبال
مخاطبان،اینکنسرتبرایدوسئانسدیگردر 12اسفندنیزتمدیدشد.

درباره ایده جالب دختر جوان مشهدی که طرفداران خاص و پر و پا قرصی پیدا کرده است؛

کتاب برایخوانده شدن است ،نه انبارکردن

مازیار حکاک« -ترانه خرم» دختر جوان مشهدی
و تحصیل کرده رشته هنر و طراحی پارچه است
که با یک ایــده ســاده اما بسیار جالب ،یک کار
فرهنگی بزرگ را شروع کرده است و حاال روز
به روز کــار او بــزرگ و بزرگ تر می شود .او در
صفحه ای با نــام «کــتــاب بــر ( »)ketab.barدر
اینستاگرام ،کتاب هایی را به اشتراک می گذارد
و آنها را به رایگان در اختیار افرادی قرار میدهد
که دوست دارند کتاب را برای خودشان داشته
باشند .حاال صفحه او طرفداران زیادی دارد ،چه
کسانی که کتابهایی دارند که یک بار خواندهاند
و دوست دارند آن را به فرد دیگری هدیه بدهند
و چه کسانی که در رقابتی سنگین عالقه مندند
کتاب ها را بخوانند یا در قفسه کتابخانه شان
داشته باشند .در کنار این ،او با همین ایده جالب
کمکی هــم بــه یکی از پــرورشــگــاه هــای مشهد
می کند که در نوع خود بسیار تحسین برانگیز
است.
▪شروع یک ایده جالب!

این کتاب ها به دست کسی برسد که حتما به
خواندنش عالقه داشته باشد».
▪روال کار کتاببر!

اگر به صفحه «کتاب بر» مراجعه کنید ،مشاهده
خواهید کرد که سر در این صفحه نوشته شده
است« :کتاب ها برای خوانده شدن هستند،
نه انبار کردن!» البته در کنار این متن از 3بازه

زمانی برای قرار دادن کتاب ها یاد شده است.
در واقع مدیر این صفحه عکس سه کتاب را در
روز در سه بازه زمانی مختلف منتشر می کند و
کسی که اولین پیام را در دایرکت ارسال کند،
می تواند کتاب را برای خودش داشته باشد10.
تا  11صبح اولین کتاب4 ،تــا 5بعد از ظهر
دومین کتاب و  11تا  12شب سومین کتاب
بارگذاری می شود .خانم خرم درباره این روال

دوست داشتم
ما در این حرکت
منفعلنباشیم
برای همین
پرداخت مبلغی
را هم برای
دریافت کتاب
از مخاطبان
درخواست
کردم .با پولی
که هر ماه جمع
میشود ،من
اقالمی هر چند
کوچک میخرم
و به پرورشگاه
حضرت علی
اصغر (ع)
میدهم

...

موسیقی

آلبوم موسیقی «کو؟» رونمایی
و منتشر می شود
آلبوم موسیقی «کو؟» با آهنگ سازی و خوانندگی جلیل
شعاع ،به زودی از سوی مؤسسه «نشر و پخش جوان»
منتشر می شود .به گزارش ایلنا ،آلبوم «کو؟» ،اثری تازه به
آهنگ سازی و خوانندگی جلیل شعاع است که در سبک
ِ
فولک
متفاوت « ،»soulبا تلفیق زبان گیلکی و ریشه های
آنناحیهبناشدهاست.اینمجموعه9قطعهرادرخودجای
داده است .آلبوم «کو؟» که تهیه و تولید آن با همراهی مازیار
خواجیان و پیمان حاتمی انجام شده است ،در ابتدای
اسفند ماه و تا پیش از فرارسیدن سال جدید در شهر کتاب
فرشته رونمایی خواهد شد.

«دنگ شو» آلبوم «ای پی»

منتشر می کند

گروه موسیقی «دنگ شو» ضمن آماده شدن برای حضور
در چند برنامه زنده که تاریخ آن ها هنوز مشخص نیست،
در تدارک انتشار یک آلبوم «ای پی» تا پایان امسال است.
به گــزارش مهر ،طبق برنامه ریزی هایی که «دنگ شو»
انجام داده است ،این گروه قصد دارد تا پایان سال یک
آلبوم «ای پی» منتشر کند .طبق گفته دست اندرکاران
اجرایی مجموعه «دنــگ شــو» ،این آلبوم دارای فضایی
متفاوت نسبت به کارهای قبلی گروه است و تمی عاشقانه
و آرام دارد و می تواند برای مخاطبان کاری جالب توجه و
دلچسب باشد.

«رها در باد» منتشر شد
«رهــا در بــاد» عنوان تازه ترین آلبوم به آهنگ سازی آرش
احمدینسبوخوانندگیمحمودصالحیاستکهازروز
جمعه 27بهمنماهبابرگزارییکمراسمویژهرونمایی،
در دسترس عالقهمندان موسیقی ایرانی قرار میگیرد.
به گزارش مهر« ،رها در باد» دومین برداشت آزادانه آرش
احمدی نسب و گروه «شروند» از موسیقی اصیل و محلی
ایرانیاستکهبعدازآلبوم«واپسینبدرود»بهخوانندگی
حسینعلیشاپوردربازارموسیقیمنتشرمیشود.آیین
رونمایی از آلبوم «رها در باد» همراه با اجرای زنده
چند قطعه از این اثر ،جمعه 27بهمنماه ،ساعت
 ،16در فروشگاه فرهنگی و هنری «پرنده آبی»
متعلق به انتشارات علمی و فرهنگی برگزار
میشود.

استقبال بی نظیر از کنسرت محسن
یگانه در تهران

او دربــاره ایده اولیه اش این طور به ما توضیح
می دهد« :در خانه ما کتاب زیاد است .چون
هم پدر و مادرم اهل کتاب هستند و هم تمام
بستگان درجــه یک و حتی پــدر بــزرگ و مادر
بزرگم .من و خواهرم از بچگی عشق کتاب
بودیم و خیلی دوســت داشتیم کتاب بخریم
و دربـــاره آن بــا هــم صحبت کنیم .مــن بــرای
تحصیالت دانشگاهی تهران بــودم و بعد از
بازگشت به مشهد ،وقتی به کتابخانه خود و
خواهرم نگاه کــردم ،متوجه شدم کلی کتاب
داریم که آن ها را خیلی سال قبل خریده و در
نهایت یک بار خوانده ایم و دیگر استفاده ای
بــرای ما نــدارد و حتی مثل کتاب های مرجع
ادبیات فارسی نیست که بخواهیم در خانه
نگه داریــم .من تصمیم گرفتم این کتاب ها را
به دیگران بدهم و معتقدم به جایش جایگزین
نو بیاید خیلی بهتر است .البته دوست داشتم
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این طور توضیح می دهد« :آن اوایــل موضوع
خیلی جــدی نبود امــا به مــرور و با زیــاد شدن
تعداد کسانی که صفحه را دنبال می کردند،
در پی راهی بودم که عدالت برقرار شود .این
بود که تصمیم گرفتم کسی که اولین پیام را بعد
از ارسال پست در دایرکت می فرستد ،دارنده
کتاب باشد .البته این موضوع هم آفت هایی
داشت از جمله این که رقابت سختی در گرفته
بود و گاهی برخی بر حسب عادت اولین پیام
را می فرستادند و شاید کتاب چندان هم مورد
عالقه شان نبود و حتی نمی آمدند که آن را
ببرند .این شد که االن یک ساعت قبل از انتشار
پست ،عکس کتاب را در استوری می گذارم
تا آن کسانی که واقعا پیگیر هستند و دوست
دارنــد کتاب را برای خودشان داشته باشند،
پیام دهند و به دنبال انتشار پست باشند .البته
همچنان هم رقابت سختی در جریان است».
▪کار خیر حال خوب کن!

همان طور که گفته شد خانم خرم هزینه ای بابت
کتابها دریافت نمیکند و وقتگذاریاش روی
این صفحه هم بر حسب عالقه شخصی است.
وقت گذاری که گاهی در روز به چهار ساعت هم
می رسد با این حال او از تمام کسانی که کتاب
را می خواهند خواسته است که مبلغ پنج هزار
تومان برایش واریز کنند تا یک کار خیر حال خوب
کن انجام دهد .او درباره این کار خیر می گوید:
«مــن دوســت داشتم ما در ایــن حرکت منفعل
نباشیم برای همین پرداخت مبلغی را هم برای
دریافت کتاب از مخاطبان درخواست کردم .با
پولی که هر ماه جمع می شود ،من اقالمی هر
چند کوچک میخرم و به پرورشگاه حضرت علی
اصغر (ع) می دهم .حاال شاید مبلغی که جمع
میشود عدد بزرگی نباشد اما این اقدام هم برای
من خوب است و هم برای تمام کسانی که در این
کار خیر شرکت می کنند .از طرفی واقعا برای
من انگیزه ای است که بیشتر روی این کار وقت
بگذارم ».او به توضیحاتش این نکته را هم اضافه
می کند که اصــراری ندارد پول بالفاصله واریز
شود و برمبنای اعتماد از همه کسانی که کتابها
را می گیرند ،می خواهد این مبلغ را واریز کنند.
یعنی این موضوع شرط گرفتن کتاب نیست و تنها
کمک به اقدامی خیرخواهانه است.

...
هنری

نمایشگاه نقاشی خط فاطمیه برگزار میشود
نمایشگاه گروهی آثــار نقاشی خط با عنوان فاطمیه،
روز جمعه  27بهمن مــاه  1396در نگارخانه برسام
گشایش مییابد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،این
رویداد هنری به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت
فاطمه(س) ،به همت گروه فرهنگی هنری سدنا و همکاری
نگارخانه برسام برگزار میشود و عرض ارادت  22هنرمند
جوان به ساحت ملکوتی ایشان است.

نمایشگاه دانشجویان نقاش ایران
افتتاح می شود
اولین نمایشگاه دانشجویی نقاشی در گالری پردیس ملت
گشایش می یابد .داریوش فرد دهکردی مدیر نمایشگاه
نقاشی دانشجویی ،در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران
جوان،اظهار کرد :این نمایشگاه اقدامی است برای حمایت
از دانشجویانی که در رشته نقاشی فعالیت می کنند.
البته شرکت کنندگان فقط دانشجو نیستند .دانش
آموختگان رشته نقاشی از همه دانشگاه های کشور هم در
این نمایشگاه شرکت کردهاند .در مرحله فراخوان پنج هزار
اثر از دو هزار نفر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد .مدیر
نمایشگاه نقاشی گفت :طی مراسمی که پنجم اسفندماه
در سالن همایشهای دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد
شد 10 ،نفر به عنوان برگزیدگان نمایشگاه معرفی و تقدیر
میشوند.

مسابقه عکس سلفی «مادر قشنگم
برگزار می شود

»

در آستانه سالروز والدت حضرت فاطمه (س) و به مناسبت
روز مــادر ،مسابقه عکس سلفی «مــادر قشنگم» برگزار
می شود .به گــزارش فــارس ،این مسابقه به مناسبت فرا
رسیدن روز مادر از  23بهمن تا  15اسفند برگزار میشود.
علی یعقوب زاده دبیر مسابقه با اعــام این خبر افــزود:
«دبیرخانه این جشنواره از ابتدای دی ماه شروع به کار
کرده و تا نیمه اسفندماه پذیرای آثار ارسالی است ».او از
این جشنواره به عنوان بهانهای برای گرامیداشت مقام مادر
و هفته زن یاد کرد .او زمان اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان
را همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر در
 18اسفند ماه  1396اعالم کرد.

کالژهایی برآمده از فرهنگ کردستان
نمایشگاهکالژهایآرزوابنرسولیازتاریخ 20تا 25بهمن
ماه در گالری مینا برپا شده است .به گزارش ایلنا ،هدف از
برگزاری این نمایشگاه ،معرفی سبک کاری کالژ است.
استفادهبدیعازموادیکهدرجاییغیرازکاربرداصلیشان
به یک اثر هنری تبدیل شوند نظیر استفاده از پیچ ،مهره،
پارچهوچوببهویژگیهایکاراومیافزاید.آرزوابنرسولی
تحصیالت خود را در رشته مدیریت بیمه و پرستاری در
دانشگاه علوم پزشکی کردستان به پایان رساند و همزمان با
تحصیلدررشتهفیلمسازیوعکاسیدرسینماجوانسنندج
بهفراگیریهنرنقاشیپرداخت.
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