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محدودیتهای ادبیات ،ذائقه
خوانندهها را با ادبیات غربی آشنا کرد

رضیهیرمندی،مترجممطرحادبیاتکودکونوجواندرگفتوگوباایسنااظهارکرد«:بهدلیلمحدودیتهاییکهبرایادبیاتبه
صورتعاموادبیاتکودکبهصورتخاصقائلشدهایم،ذائقهخوانندههایماباادبیاتغربیهماهنگترشدهاست.کاالیداخلی
مادرصورتیمیتواندباکاالیخارجیرقابتکندکهتولیدکنندهسطحکیفیتکاالیخودراباالببرد».

بررسی کتاب« خاطرات سفیر» به بهانه رونمایی آن

...

دره پست نکش
از اوج مرا به ّ
هر جا که نشان دانهای هست نکش
چون شیفته فضای بازمای نفس
من را به تهِ کوچه بن بست نکش


محمدعلی ساکی

وقتی برای تاج کسی سر بیاورند
باید برای دانه کبوتر بیاورند
جنگ میان عقل و دل از گفت و گو جداست
باید به حسب قاعده لشگر بیاورند
امیرحسن بزرگی متین


زهرا علی بابایی

دردهای من
جامه نیستند
تا ز تن در آورم
چامه و چکامه نیستند
تا به رشتهسخن درآورم
نعره نیستند
تا ز نای جان برآورم
دردهای من نگفتنی
دردهای من نهفتنی است


قیصر امینپور

از بس که نشستیم ز پا افتادیم
از قافله دوست جدا افتادیم
شیطان آمد به روحمان چشمک زد
آن قدر که از چشم خدا افتادیم


عباس احمدی

او شد سفیر ایــران یا بهتر بگوییم سفیر اســام در
قلب کشور فرانسه .بانویی محجبه و شاید کمی
متفاوتازهمساالنوهمکالسیهایخودکهبرای
تکمیلتحصیالتشدررشتهطراحیصنعتی،برای
مدتی ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند و این
گونهخاطراتسفیرآغازمیشود.
خانم نیلوفر شادمهری با نگارشی صمیمی و ساده،
خواننده را به خوابگاهی در پاریس میبرد و او را در
رویدادها،تجربههاوخاطراتششریکمیکند.
خاطراتدخترمسلمانیکهدرکشورفرانسه،هرچند
برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا حضور دارد اما
سفیری شده است بــرای دفــاع از حقیقت اسالم.
مواجههاو با آدمهای مختلف و اتفاقات متفاوت ،این
خاطرات را جذاب تر می کند ،از قبول نشدنش در
بهتریندانشگاهفرانسهتنهابهدلیلحجابشودست
ندادن با سرشناس ترین استادان مرد تا برگزاری
دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل
برای«یکسلیمالنفس».
▪وبالگنوشتههاییکهکتابشد

خاطرات منتشر شده در این کتاب ،ابتدا در وبالگی
بهنام«سفیرایران»توسطنویسندهنوشتهوسپسبه
تدریجبرآنخاطراتافزودهشدهاست.
ایــشــان در ایــن کــتــاب ،ح ــدود ســی خــاطــره را به
رشتهتحریردرآوردهوتوضیحدادهاندکهاینمجموعه
در واقع بخش اندکی از تمام خاطرات ایشان است و
ابرازامیدواریکردهاندبتوانندفصلهایبعدیاین
کتابرانیزبنویسند.
وی در بخشی از وبــاگ خود نوشته اســت« :چند

سال پیش وقتی برای تحصیل وارد فرانسه شدم،
فکر میکردم فقط یک دانشجوی دکترای طراحی
صنعتی هستم اما دقایق زیادی نگذشت تا بفهمم
پیش از ایــن که دانشجو باشم در هر مقطع یا هر
رشتهای ،نماینده ایرانم و رفتار و گفتارم بیش از این
که معرف "من" باشند ،معرف یک مسلمان ایرانی
اســت .بــرای کسی مهم نبود من چه می کنم و چه
میخوانم.چیزیکهاطرافیانممیخواستندبدانند
پاسخسواالتوشبهاتذهنشانبوددربارههرچهبه
ایران مربوط میشد .مسئولیتم خیلی سنگینتر از
آنبودکهفکرشرامیکردمواینچنینبودکهسفیر
ایرانشدم»...
▪فرانسه با پوشش و حجاب خانم ها برخورد
خوبیندارد

شادمهری همچنین در مصاحبه ای چنین گفته
است« :آن زمانیکه من شروع به مکتوب کردن این
خاطراتکردم،تعدادیازدانشجویانرامیدیدمکه
هماناتفاقاتیکهبرایمنپیشآمدهبرایبعضیاز
اینهانیزافتادهبود.اینهادربرخوردباایناتفاقات
واکنشهای خوبی بروز نداده بودند .زیرا در آن جا با
پوششوحجابخانمهابرخوردخوبیندارندازاینرو
تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشی از آن مربوط به
برخورد با اینگونه رفتارها بود مکتوب کنم تا از این
طریق،آموزشینیزدادهباشم».منبعkhamenei :
▪بریدههاییازکتاب

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم« :واویــا...
خودش بود؛ قتلگاه من! قلبم سر جاش باال و پایین
می پرید .بعد ،یهو تپشش رو توی زانوی پای چپم و

برگزاری کنسرت گروه ماکان بند
در برج میالد
گروه موسیقی "ماکان بند" در
چهره ها
جدیدترین کنسرت خــود در
موسیقی
سالن همایش های برج میالد با
مخاطبان دیدار میکند".کنار من باش"" ،خدا پشتمه"" ،خیالت تخت"،
"این خیابونا"" ،هر بار این درو"" ،دلگیری"" ،نرو"" ،بازیچه"" ،دیوونه بازی"
و "ای داد" از جمله قطعاتی است که قرار است در این کنسرت اجرا شود.
به گزارش میزان ،آخرین کنسرت "ماکان بند" روز جمعه 21بهمن ماه در
تاالر شهر جزیره کیش برگزار شد .کنسرت گروه ماکانبند ،روز دوشنبه
 14اسفندماه در سالن همایشهای برج میالد برگزار میشود.

آهنگ ساز موسیقی پاپ بعد از
چهره ها
ســـال هـــا دوری از فعالیت
آهنگ ساز
موسیقی با ساخت آثار جدید برای
«حامد شاه حسینی» خواننده جوان کشور ،فعالیت دوباره خود را از سر
میگیرد .به گزارش مهر ،پدرام کشتکار گفت« :به دنبال اهداف موسسه
فرهنگی هنری «نهاله رودکی» در معرفی خوانندگان جوان که حامد شاه
حسینی یکی از آنهاست ،دست به ساخت آثار جدیدی زدم که با صدای
این خواننده ،سبک خاصی دارد ».وی از انتشار اولین اثر مشترکش با
حامد شاه حسینی با عنوان «بهتر از این نمیشود» خبرداد.

گروه موسیقی "آوای موج" در
چهره ها
جدیدترین کنسرت خود در برج
موسیقی نواحی
آزادیبا مخاطبانش دیدار میکند.
به گزارش میزان ،قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود وام گرفته
ازموسیقی اقواماست .با توجه به این که در بوشهر منطقههای ُلرنشین از
جمله شبانکاره ،لیراوی و ریزجم وجود دارد ،در این کنسرت عالوه
بر موسیقی کردی ،قطعه هایی از موسیقی لری همراه با رقص چهار
دستمال اجرا می شود .محسن آقایی مدیر گروه و عیسی سلیمیان
خواننده" ،آوای موج" هستند.

«سایه هیوال» برگزیده شورای
کتاب کودک
شــورای کتاب کــودک« ،سایه هیوال» یکی از کتاب های
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به
عنوان اثر برگزیده در سال  1395معرفی کرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جــوان ،عصر روز  24بهمن ،پنجاه و
پنجمین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک در مرکز
آفرینش های فرهنگی هنری کانون ،جشن گرفته شد .در
این مراسم همچون سالهای گذشته ضمن ارائه گزارشی
از دستاوردهای این نهاد ،از نویسندگان و تصویرگران
برتر سال قبل تجلیل شد .بر این اساس در بخش داستان
تالیف ،کتاب «سایه هیوال» نوشته عباس جهانگیریان به
عنوان اثر برگزیده معرفی شد .گفتنی است شورای کتاب
کودک همه ساله آثار برتر سال گذشته را در بخش های
مختلفی همچون داستان تالیف ،داستان ترجمه ،تصویر،
هنر -بازی -سرگرمی ،شعر ،مرجع ،دین ،دانش اجتماعی
و زندگینامه و ...بررسی و معرفی میکند.

...
هنری

«رویا ی واقعی» در عکس ها ثبت شد
نمایشگاه گروهی عکس «روی ــا ی واقــعــی» ،جمعه 27
بهمن ماه ساعت  17در گالری شماره 2فرهنگسرای
نــیــاوران گشایش می یابد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،در این
نمایشگاه طی یک پ ــروژه ،دانشجویان رشته عکاسی
رویایی را که از کودکی در ذهن داشتند ،در قالب یک فریم
عکس به تصویر کشیده اند .نمایشگاه «رویای واقعی» به
همت سیدعلی سجادی ،مدرس عکاسی برگزار می شود
و تعداد  30عکس از  25دانشجو در معرض دید عموم قرار
می گیرد .عالقه مندان می توانند برای بازدید از آثار این
نمایشگاه تا  30بهمن از ساعت  10تا  20به گالری شماره
2فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

سمبولیسم یا نمادگرایی

جنبشنمادگراییدراواخرقرننوزدهمواوایل
قرن بیستم جای خود را بازکرد .نمادگرایی یا
سمبولیسم در فرانسه متولد شد اما جنبشی
قــوی در روسیه ،بلژیک و اتریش نیز وجود
داشت.
▪ویـــژگـــیهـــای ســبــک نــمــادگــرایــی یا
سمبولیسم

میدادند .آنها به جای این که زندگی واقعی
رابراینمایشچیزیبهکاربرند،ازاستعارهها
(یاسمبلها)استفادهمیکردند.
▪نمونههاییازسبکنقاشینمادگرایی

-1درایننقاشیفرشتهجوانیبهوسیلهدوپسر
حمل می شود .فرشته مجروح است و دو پسر
بسیارجدیاند.یکیازپسرهامستقیمبهبیننده
نگاه میکند .فرشته نمادی ازکمال مطلوب
استکهوقتیباواقعیتمواجهمیشودمجروح
می شود .این نقاشی در سال 2006به عنوان
نقاشیملیفنالندانتخابشد.همرشویاغلب
فضای داخلی و پرترههایی را ازاشخاصیکه به
یکسمتچرخیدهیاپشتشانبهبینندهاست،

میکشیدهاست.
 -2دراین تصویر آیدا ،همسرهمرشوی است
که به یک طرف چرخیده و درحال خواندننامه
است .درسمت راست اوبازاست واو را دعوت
به ترک خانه میکند .این نمادها به بیننده
احساس تنهایی بانو را هنگام خواندننامه القا
میکند.
 -3این پرتره تصویر یک زن است که در سال
 2006به قیمت  135میلیون دالر فروخته
شد .در آن زمان این نقاشیگران ترین نقاشی
بود که تا آن زمــان فروخته شده بــود .در این
نقاشی یک زن لباس شب طالیی پوشیده
اســت .ایــن لباس شب با جزئیات خیالی و
برگ طال تزیین شده اســت .این لباس شب
نمادیقویازفردیاستکههویتوهمچنین
امیدشبهآیندهدرحالتغییراست.

 -1فرشته زخمی اثر هوگو سیمبرگ

یکی از رهبران جنبش نمادگرایی بــود .او
همچنینبهدلیلکشیدننقاشیهایدیواری
درساختمانهامعروفبود.
* ویلهم همرشوی -نقاش دانمارکی که به
دلیل پرتره های سبک نمادگرایی و فضای
داخلیخشکوسردمعروفاست.
* فردیناند هودلر -نقاش معروف سوئیسی
کهدراواخرکارشبهجنبشاکسپرسیونیسم
پیوست.
* گوستاو کلیمت -نقاشی های کلیمت در

آیین افتتاح نگارخانه «استاد قباد شیوا» پنج شنبه 26
بهمن ساعت  15در پردیس تئاتر تهران برگزار می شود.
در این مراسم و همزمان با هفتاد و هفتمین زادروز شیوا،
هنرمندانی همچون کامبیز درمبخش ،بهزاد شیشهگران،
علی خسروی و فرشید مثقالی حضور دارنــد .به گزارش
فــارس ،در این نگارخانه  20اثر از مجموعه آثار «پوستر
تئاتر» قباد شیوا در قطع  100در  70و  10اثر هنرمندانی
که به مناسبت زادروز قباد شیوا طراحی شدهاند ،به نمایش
گذاشته میشود.

 -2آیدا در حال خواندننامه اثر ویلهم همرشوی

سال های اخیر مشهور شده اند .او یک نقاش
اتریشیبودکهدروینمشغولبهکاربود.
* شارل بودلر  -شاعر و نویسنده فرانسوی که
با کتاب سفر و شعر رؤیای پاریسی به شهرت
رسید.
* آرتور رمبو  -شاعر فرانسوی که بنیانگذار
شعری او
شعر مدرن فرانسه است .ذوق و نبوغ
ِ
درسنین 17تا 20سالگیخیرهکنندهاست.
*موریسمترلینگ-کتاب«شاهدختمالن»
مترلینگیکیازآثارنمادگراییاست.
▪حــقــایــقــی خــوانــدنــی دربــــــاره سبک
نمادگرایی

*مانیفست نمادگرایی به وسیله مقاله نویس

▪هنرمندان معروف سبک نمادگرایی
یاسمبولیسم
*پیرپورویسدچاوانس-ایننقاشفرانسوی

شیوا رمضانی

رویا شاهحسینزاده

نگارخانه «قباد شیوا» افتتاح می شود

-3پرتره آدل بلوخ بوئر من اول اثر گوستاو کلیمت

و شاعری به نام جان مورآس در سال 1886
منتشرشد.
*نمادگرایی تأثیر زیادی براکسپرسیونیسم و
سوررئالیسمکهدوجنبشهنریآیندهبودند،
گذاشت.
* پــــل گـــوگـــن هــنــرمــنــد مـــعـــروف پست
امپرسیونیست گاهی اوقات به عنوان نقاش
نمادگراشناختهمیشود.
* بسیاری از هنرمندان نمادگرا عمد ًا معنی
کارشان را مبهم میسازند و درباره آن توضیح
نمیدهند.بهاینترتیببینندهمیتواندتفسیر
خودشراداشتهباشد.
* نمادگرایی را می توان بیشتر یک فلسفه
دربارهمحتواومعنایهنردانستتاسبک.

سومین نمایشگاه عکس نیکی کریمی با
عنوان «گلمردگی»

منابع :بیتوته و کتاب «آشنایی با سبکهای ادبی و مکتبهای هنری» اثر «محمد رضا زادهوش»

گاهی
یک پیراهن چهارخانه مردانه هم
حتی میتواند
خانهآدم باشد
که دلتنگیهایت را
در جیبش بریزی
و دکمههایش را
برای همیشه ببندی


پیش از این
که دانشجو
باشم در هر
مقطع یا هر
رشتهای،
نماینده
ایرانم و رفتار
و گفتارم
بیش از این
که معرف
"من" باشند،
معرف یک
مسلمان
ایرانی است.

کتاب داستانی «جاسوس» نوشته «پائولو کوئیلو» از سوی
انتشارات مجید ،راهــی بــازار نشر شد .به گــزارش مهر،
داستان این کتاب از زبان «ماتا هاری» ،زنی که به اتهام
جاسوسیعلیهفرانسهدربرابرجوخهاعدامایستادوبیشاز
یک قرن از مرگ سوال برانگیز او میگذرد ،روایت میشود.
کتاب «جاسوس» با ترجمه بهناز سلطانیه در  168صفحه،
راهی بازار نشر شده است.

عذر میخوام ».آقای استاد دوم بهسرعت دستش رو
بردعقبوگفت«:باشه.باشه.متوجهشدم».
رسیدم به خانوم منشی .دستش رو یهو کشید عقب
و ازم عذرخواهی کرد! این مدلش دیگه واقع ًا نادر
بود .دستم رو بردم جلو و گفتم« :روز به خیر .گفتم
که با آقایون نمی تونم دست بــدم؛ یعنی با خانوما
میتونمدستبدم.حالتونخوبه؟ازآشناییباهاتون
خوشبختم ».دستش رو دوبــاره آورد جلو و گفت:
«آهان!بله...متوجهشدم».
آقایاستادسومکههمزمانباخانوممنشیدستش
روکشیدهبودعقب،وقتیدیدباخانوممنشیدست
دادم ،فکر کرد تغییر نظر داد م و دوبــاره دستش رو
آوردجلو.
ـ ببخشید ...خیلی عذر میخوام! من مسلمونم و با
آقایوننمیتونمدستبدم.اص ً
القصدمبیاحترامی
نیست .این یه دستور دینیه .من نمی تونم تغییرش
بدم.بازهمازتونعذرمیخوام.
وقتی از ات ــاق مــی اومــدیــم بــیــرون ،بهت رو توی
صورتشوندیدموصدایخانوممنشیدومروشنیدم
کهمیگفت«:اوه...خدایمن...چقدرپیچیدهبود!»
کتاب «خاطرات سفیر» در  224صفحه و با قیمت
 14هــزار تومان با دو طرح جلد متفاوت منتشر
شده است؛ یک بار توسط انتشارات کجاوه سخن
سوره مهر و دیگری در پاییز  96توسط انتشارات
سوره مهر.

پدرام کشتکار با معرفی خواننده ای
جدید به موسیقی باز می گردد

نــقــاشــان نــمــادگــرا یــا سمبولیسم از طیف
گستردهای از موضوعات همچون قهرمانان،
زنان ،حیوانات و مناظر استفاده می کردند.
آن هــا معمو ًال به این سوژه ها معانی عمیقی
مانند عشق ،مرگ ،گناه ،مذهب یا بیماری را



داستان «جاسوس» پائولو کوئیلو
در ایران

معرفی سبک های هنری

حامد محقق

***

سوگواره شعر فاطمی «محبوبه خدا» همزمان با ایام فاطمیه
و شهادت حضرت زهرا (س) ،امروز  26بهمن ماه در قم
برگزار میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،آیتا...
جواد فاضل لنکرانی سخنرانی این مراسم را برعهده دارد.
پس از آن ،جمعی از شاعران اهل بیت (ع) ،سروده های
خود را درباره حضرت زهرا (س) به این بانو تقدیم میکنند.
محمدجواد غــفــورزاده (شفق) ،محمدعلی مجاهدی،
قدرت چوپانی ،سیدحمیدرضا برقعی ،حجت االسالم و
المسلمین جواد محمدزمانی ،سیدمحمدجواد شرافت،
محمد غفاری و ...از جمله شاعران حاضر در این مراسم
هستند.

آوای موج ،موسیقی اقوام را در برج
آزادی طنین انداز می کند

▪زمانظهورسبکنمادگرایی

یاد تو
همیشه همراه من است
همچون خاطره باران
در ذهن خیس شالیزار

سروده های شاعران در رثای
«محبوبه خدا»

بعد توی پاشنه پای راستم
حسکردم.اونقدرموضوع
مهم برای فکر کردن داشتم
که این یکی خیلی هم مهم
نباشه.
وارد اتاق استادان شدیم .خانوم
فراندون معرفی فرمودن« :این هروه است ،استاد
راهنمات.پاتریکوهانریهمازاستادایماهستن.
این هم لورانس منشی دوم البراتوره ».و با هیجان
خــاص و لبخند چشمش رو دوخ ــت بــه د َستای
جماعت!
هروه ،پاتریک ،هانری و خانوم منشی دوم که البته
اون روز من اسم هیچ کدوم رو درست یاد نگرفتم،
اومــدن جلو که مراسم آشنایی برگزار بشه .هروه
دستش رو آورد جلو که دســت بــده .دکلمه ام رو
شــروع کــردم« :ببخشید ...خیلی عذر می خوام!
من مسلمونم و با آقایون نمی تونم دست بدم .اص ً
ال
قصدم بیاحترامی نیست .این یه دستور دینیه .من
نمیتونمتغییرشبدم.بازهمازتونعذرمیخوام».
هروه دستش رو یهو کشید عقب و گفتُ « :اوه ...که
اینطور!متوجهشدم».
آقای استاد دوم ،در حالی که مطمئن نبود درست
فهمیده باشه ،داشت دستش رو می کشید عقب،
خوشبختانه.دوتادستمروبردمباالکهبذارمکنارهم
و به نفر دوم ادای احترام کنم که ظاهر ًا طرف اشتباه
برداشت کرد و دستش رو دوبــاره آورد جلو .عجب
غلطیکردم!دوبارهتوضیحدادم«:ببخشید...خیلی
عذر می خوام! من مسلمونم و با آقایون نمی تونم
دست بدم .اص ً
ال قصدم بیاحترامی نیست .این یه
دستوردینیه.مننمیتونمتغییرشبدم.بازهمازتون

گروه ادب و هنر -نماد گرایی (سمبولیســم) جنبشی هنری در واکنش به جنبش های رئالیســم و امپرسیونیسم بود .شاعران،
موسیقی دانان ،هنرمندان و نویسندگان جنبش نماد گرایی همگی از نمادها اســتفاده می کردند تا مفاهیم را به شیوه ای غیر
مستقیم بیان کنند .نقاشان نمادگرا میخواستند نقاشیهایشان معنایی را فراتر از اشکالی که میکشند ،به نمایش بگذارد.

سالها
در کنار جادهها و راهها
ایستادهاند
چشمشان به راهیک پرنده
یک کالغ
تیرهای چوبی چراغ


ادبی

گروه ادب و هنر -کتاب «خاطرات سفیر» ،خاطرات خانم نیلوفر شادمهری است که به بیان چالشهایی میپردازد که یک بانوی
مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است .با این که تاکنون آثار متعددی درباره حجاب نوشته
شده اســت اما این اثر تالش دارد با نگاهی جدید به این موضوع بپردازد .حجاب و پایبندی به آن ،موضوعی است که به یکی از
پرسش های ذهنی جوانان تبدیل شده اســت وپرسش های اساســی در این زمینه همچنان وجود دارد« .خاطرات سفیر» که به
تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رســیده ،تالش می کند با نگاهی جدید به چالش های ذهنی این دسته از مخاطبان
پاسخ دهد .چندی پیش رهبر معظم انقالب هم مطالعه این کتاب را به خانمها توصیه کردند.

▪سفیرایرانواسالم

بیتو تقویم دلم تعطیل است
حس و حال غزلم بارانی است
هیچ میدانستی
راز شاعر شدنم باران است؟!


...

روایت دانشجویایرانی
ازاقامت درفرانسه

لذت شعر
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سومین نمایشگاه عکس های نیکی کریمی کارگردان،
بازیگر و تهیه کننده سینمای ایــران از روز جمعه 2٧
بهمن ماه در گالری اعتماد باغ نگارستان افتتاح می شود.
به گزارش فارس ،نیکی کریمی که پیش از این دو نمایشگاه
از عکس های خود ،یکی در گالری گلستان ایران و دیگری
در گالری کورت یارد امارات را به نمایش گذاشته تا امروز
سبک های مختلف عکاسی را تجربه کرده اما عکاسی از
طبیعت در آثار او چشمگیرتر است.

تغییر تاریخ برگزاری نشست «تصویر سال

»

برگزاری نشست "تصویر ســال" به تاریخ  29بهمن ماه
موکول شد .به گزارش ایسنا ،این نشست که قرار بود (25
بهمن ماه ) برگزار شود بنا به دالیلی تاریخش تغییر کرده
است و طبق اعالم دبیرخانه تصویر سال ،این نشست 29
بهمن ماه ساعت  11در تاالر امیرخانی خانه هنرمندان
ایــران برگزار می شود .سیف اله صمدیان  -دبیر جشن
تصویر ســال و جشنواره فیلم تصویر  -در ایــن نشست
برنامه های اصلی ،ویژه و جنبی پانزدهمین جشن تصویر
سال و جشنواره فیلم تصویر را برای اهالی رسانه تشریح
می کند .پانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم
تصویر ،از روز چهارشنبه دوم اسفندماه  1396ساعت 16
آغاز و آثار تصویری هنرمندان ایرانی در بخش های عکس،
کاریکاتور و گرافیک (پوستر) در تمامی گالری های خانه
هنرمندان ایران و جشنواره فیلم تصویر همراه با جشنواره
جشنوارهها در سالن ناصری و شهناز برگزار میشود.
CMYK

