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با وجود برگزاری فیزیکی جشنواره فیلم
بازار فیلم توکیو آنالین می ماند

همدلی| برای سومین سال متوالی بازار فیلم توکیو 
به صورت مجازی برگزار می شود. به نقل از ورایتی، 
بازار فیلم وابسته به جشنواره بین المللی فیلم توکیو 
برای سومین سال تنها به عنوان یک رویداد آنالین 
به فعالیت می پردازد. این بــازار به صورت جنبی و 
پابه پای جشــنواره فیلم توکیو، به مدت سه روز از 
۲۵ تا ۲۷اکتبر ۲۰۲۲ )۳ تا ۵ آبان( برگزار خواهد 
شــد. این تصمیم درحالی که بازارهای فیلم و دیگر 
جشنواره ها پس از پاندمی دارند به برگزاری فیزیکی 
و حضوری برمی گردند نشان دهنده احتیاط ژاپن در 
گشودن درهای این کشور به روی بازدیدکنندگان 
خارجی است. هرچند در هفته های اخیر ژاپن اعالم 
کرده پذیرای گردشــگران خارجی خواهد بود، اما 
این موارد به تورهای ســازمان یافته محدودشده و 
مســافران به صورت انفرادی اجازه ورود به ژاپن را 
ندارند و بازدیدکنندگان باید در مکان های عمومی 
از ماســک اســتفاده کنند. ســی و پنجمین دوره 
جشنواره توکیو اما به صورت فیزیکی از ۲۴اکتبر تا 
دوم نوامبر ۲۰۲۲ )۲ تا ۱۱آبان( برگزار می شود. از 
روزهای اولیه شــیوع کرونا، ژاپن معافیت ویزا برای 
گردشــگران بسیاری از کشــورها را به حال تعلیق 
درآورد و این امر روند ورود به این کشــور را سخت 
کرده اســت. بازدیدکنندگان از جشــنواره توکیو 
از خارج از کشــور باوجوداینکه مســیر تجاری این 
کشور دوباره فعال شده، نیازمند داشتن دعوت نامه 
هســتند و باید برای ویزا درخواست بدهند. در دو 
ســال گذشــته بازار توکیو به صورت آنالین برگزار 
شــد و ســال پیش ۱۹۳۵نفر به صورت مجازی در 
این بازار شــرکت کردند کــه از این میان ۵۸۴نفر 
برای نخســتین بار با بازار فیلم توکیو ارتباط برقرار 
می کردند. وب سایت بازار نیز ۱۷۵هزار بازدیدکننده 
داشــت که تقریباً ۵برابر بیشتر از آمار سال ۲۰۲۰ 
به عنــوان نخســتین ســال فعالیت آنالیــن بود. 
ســازمان دهندگان این بازار گفتند امسال محتوای 
ارائه شده شامل سینما، تلویزیون، انیمیشن، موبایل، 
اینترنت، سرگرمی خانگی، سرگرمی در حین پرواز، 
رسانه های جدید شامل واقعیت مجازی و جلوه های 
ویژه و دیجیتال خواهد بود. داستان های اوریجینال 
شــامل رمان ها و کمیک بوک ها، اقتباس از کتاب، 
بازســازی فیلم، مجوز اســتفاده از یک شخصیت، 
بازی، اســباب بازی، رویدادها و کنسرت، موسیقی، 
خدمــات پس از تولید، خدمــات ترجمه، فرهنگ 
محلی و گردشــگری از دیگر مواردی است که در 

بازار آنالین توکیو ارائه می شود.

فیلم سازان ایران در جشنواره فیلم 
کرواسی شگفتی  ساختند

همدلی|   فیلم ســازان کشــورمان در آئین پایانی 
ســی امین دوره فســتیوال بین المللی فیلم کوتاه 
کرواســی عناوین برتر و اصلی را به خود اختصاص 
دادند و باعث شــگفتی و تحســین هیات داوران و 
حاضران شــدند. در این فستیوال معتبر بین المللی 
از میان ۶۰۱اثر رسیده از ۴۸کشور جهان، سه فیلم 
کوتاه ایرانی در میــان ۱۰فیلم نهایی و برتر هیات 
داوران این فســتیوال معرفی شد. در بیانیه پایانی 
هیات داوران این فستیوال به ترتیب فیلم های کوتاه 
لئو LEÓ ســاخته آقای معیــن روح االمینی برنده 
»جایزه بزرگ و بهترین فیلم« و دریافت لوح تقدیر 
ویژه و پاندورا ســاخته آقای کامران هوشــمندیان 
برنده جایزه دوم )نقره ســر رودین( به همراه لوح 
تقدیر ویژه معرفی شدند. عالوه بر این هیات داوران 
بــه فیلم پاندورا مدال »یونیکا« را به خاطر شــیوه 
جدید بیان در فیلم کوتــاه را اعطا کرد. همچنین 
از فیلم کوتاه چتر ساخته رضا گلچین از کشورمان 
نیز که جزو ده فیلم برتر فســتیوال بود، در بیانیه 
هیــات داوران تقدیر به عمل آمــد. در آئین نهایی 
این فســتیوال که شامگاه جمعه ســوم تیرماه در 
شهر پوِژگا کرواسی و با حضور نمایندگان ۴۸کشور 
جهان برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی سفیر کشورمان 
در زاگرب نیز به عنوان میهمان ویژه حضور داشــت 
و جــواز و لوح تقدیر فیلمســازان کشــورمان را از 
واســالو آنتونین رئیس هیات داوران و پروفســور 
ژلیکو بالوگ رئیس این فســتیوال دریافت کرد. هر 
یک از فیلم های ایرانی در این مراســم دو بار برای 
تماشــاگران به نمایش درآمد و عالوه بر تحســین 
حاضران، واسالو آنتونین بازیگر و فیلم ساز برجسته 
اهل چــک که خود برنده ۷۰جایزه ســینمایی در 
جهان است؛ بارها سینمای ایران را ممتاز و از نظر 
محتوا و تکنیک، ممتاز و همیشــه دارای حرف نو 
خواند. ســه برنده دیگر این فستیوال از کشورهای 

تایوان، بوسنی و هرزگوین و اسلواکی بودند.

با اکثریت آرا و به صورت رسمی
محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه 

هنرمندان شد

همدلی|  محمدمهدی عســگرپور تهیه کننده و کارگردان 
ســینما به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران انتخاب 
شد. به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اعضای 
شورای عالی خانه هنرمندان ایران در جلسه روز یکشنبه ۵ 
تیر ۱۴۰۱ با اکثریت آراء، محمدمهدی عسگرپور تهیه کننده 
و کارگردان سینما را به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 
انتخاب کردند. در متن پیام شــورای عالی خانه هنرمندان 
ایران در پی انتخاب محمدمهدی عسگرپور آمده است: »به 

نام خدا
شورای عالی خانه هنرمندان ایران در جلسه مورخ ۵تیرماه 
۱۴۰۱ و متعاقب افزون بر دو ماه بررسی، رایزنی، تبادل نظر 
و برگزاری جلســات مصاحبه با نامزدهای متعدد و استماع 
سوابق، برنامه ها و نقطه نظرات ایشان، سرانجام و با اکثریت 
مطلق آراء، آقای محمدمهدی عســگرپور را برای مدت دو 
ســال به مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران برگزید. شورای 
عالی خانه هنرمندان ایران ضمن قدرشناســی از زحمات 
آقای مجید رجبی معمار مدیرعامل پیشین و سپاسگزاری 
از مساعی آقای حمیدرضا نوربخش سرپرست موقت خانه 
هنرمندان ایران، آرزومند توفیق روزافزون مدیرعامل منتخب 
خانه است.« محمدمهدی عسگرپور پیش ازاین ریاست هیات 
مدیره و مدیرعامل خانه ســینما، قائم مقام مدیر شبکه ۲ 
سیما، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه ۲ سیما، معاونت 
واحد جنگ بنیاد سینمایی فارابی، عضو بخش فرهنگی بنیاد 
سینمایی فارابی از دوره تأسیس بنیاد، معاون هنری سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی، دبیر اولین ســمپوزیوم بین المللی مجسمه ســازی 
تهران، دبیر جشن بزرگ سینمای ایران در دوره نهم؛ دبیر 
بین المللی فیلم فجر در دوره های ۲۰ و ۲۱، دبیر جشنواره 
فیلم کودک و نوجــوان اصفهان در دوره هــای ۱۷ و ۱۸، 
نایب رئیس فدراسیون بین المللی انجمن های تهیه کنندگان 
فیلم )FIAPF( و مدرس کارگردانی دانشــگاه صداوسیما را 
در سوابق مسئولیت های خود داشته است. بعد از استعفای 
مجید رجبی معمار در اسفند ۱۴۰۰ از مدیرعامل سابق خانه 
هنرمندان ایران، حمیدرضا نوربخش از اعضای شورای عالی، 

سرپرستی این مجموعه فرهنگی هنری را بر عهده داشت.

نوبت به »شب شک« رسید
متوقف کردن فروش بلیت نمایش ها 

عادی شده است!
همدلی|   متوقف شدن فروش بلیت نمایش »شب شک« 
اقدام عجیب دیگری است که با هماهنگی اداره کل هنرهای 
نمایشی و سایت فروش بلیت انجام شده و در ازای این اقدام 
هیچ پاسخ منطقی ارائه نمی شود. طی چند ماه اخیر طی چند 
نوبت در مقاطع مختلف زمانی، فروش بلیت برخی نمایش ها 
توسط سایت فروش بلیت متوقف می شود و پس ازآن اداره 
کل هنرهای نمایشی توضیحاتی را ارائه می دهد. جدیدترین 
اتفــاق در این خصوص توقف فروش بلیت نمایش »شــب 
شک« به کارگردانی امیرحسین بریمانی و تهیه کنندگی نوید 
محمدزاده است که پس از یک اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد، 
فروش بلیت نمایش از ســوی ســایت و اداره کل هنرهای 
نمایشی متوقف شد. روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
با انتشار متنی که عنوان آن »صرفاً جهت استحضار« است 
درباره این اتفاق چنین توضیح داده اســت: »نمایش »شب 
شک« به نویسندگی و کارگردانی آقای امیرحسین بریمانی 
که در تماشاخانه تئاتر شهرزاد اجرا داشته است، به دلیل عدم 
کسب مجوز تمدید و تبلیغ نمایش، همچنین پخش بدون 
مجوز تبلیغات نمایش در بسترهای مختلف فضای مجازی، 
موجب بسته شدن موقت سایت فروش بلیت نمایش از طرف 
اداره کل هنرهای نمایشی شده است. بدیهی است این مشکل 
با حضور کارگردان و رفع ابهامات موجود برطرف خواهد شد«. 
نکته عجیب این است که اگر نمایش مجوز تمدید و تبلیغ 
نمایش را نداشته، سایت فروش بلیت اقدام به بلیت فروشی 
کرده و نمایش بعد از یک شب اجرا با چنین مشکلی مواجه 
شده است؟ اداره کل هنرهای نمایشی که به دلیل نداشتن 
مجوز تمدید و تبلیغ نمایش، دستور به توقف بلیت فروشی در 
سایت را می دهد، چرا پیش از باز شدن سایت و بلیت فروشی 
و همچنین به صحنه رفتن نمایش اقدام الزم را انجام نداده 
است؟ چرا سایت بلیت فروشی بدون رؤیت مجوز اقدام به باز 
شدن بلیت فروشی نمایش ها می کند و پس ازآنکه مخاطب 
بلیت نمایش را تهیه کرد و اثر به صحنه رفت، به دســتور 
اداره کل هنرهای نمایشی فروش را متوقف می کند؟ تعریف 
ســازوکاری اداری و قانونی در این خصوص برای اداره کل 
و ســایت های فروش بلیت کار سختی اســت؟ این رفتار 
عجیب اداره کل هنرهای نمایشی و سایت فروش بلیت در 
توقف بلیت فروشی نمایش ها نه تنها کمکی به وضعیت تئاتر 
و اجراهای تئاتری نمی کند بلکه به حاشیه ها دامن می زند. 
این وضعیت و پر رنگ شدن حاشیه ها در خصوص نمایش 
»شب شک« که تهیه کنندگی آن بر عهده نوید محمدزاده 
است، صادق است. متولی دولتی تئاتر به جای کنترل درست 
و به جای وضعیت و شرایط تئاتر، با اقدامات عجیب و عجوالنه 
خود ازجمله متوقف کردن فروش بلیت نمایش ها تنها شرایط 
را برای تئاتر و تئاتری ها نامناسب می کند. بهتر است اگر هم 
مشکلی وجود دارد و نمایشی مجوز اجرا، تمدید، تبلیغات 
و غیره را دریافت نکرده است، اداره کل هنرهای نمایشی با 
تدابیر درست و به جا گروه را به مسیر درست هدایت کند نه 
اینکه مدام دست به توقف بلیت فروشی اجرا و توقیف یک یا 
چندروزه آن ها بزند. اگر قرار است بعد از توقف بلیت فروشی 
اثر و اجرای آن، طی نشستی با کارگردان نمایش مشکالت 
حل شود، بهتر است این روند قبل از شروع بلیت فروشی و 

اجرای اثر نمایشی طی شود.

رویداددریچه

 در آغــاز بفرماییــد چــرا عنوان 
انتخاب  نمایشگاه  این  برای  »طبیعت« 
شــده و هــدف اصلــی از برگزاری 
نمایشگاه نقاشی های پشت شیشه چه 

بوده است؟
در این نمایشــگاه نقاشی پشــت شیشه، 
تــم اصلــی آثار،»طبیعت« اســت اما یک 
اســم جنبی هــم دارد که شــمایل نگاری 
نقاشــی های مذهبی اســت. ایــن هنر از 
لحــاظ کاربرد تقریبــاً در ایران منســوخ 
شــده اما به لحاظ اجرایی هنوز به صورت 
پراکنده انجام می شود. شمایل هایی که در 
نمایشــگاه می بینید،کارهای بنده و برادرم 
امیر نقاش اســت و هدف مــان این بود که 
شمایل نگاری اسالمی شیعه را دوباره احیا 
بکنیم. خوش بختانــه این هنر در موقعیت 
جامعه ی هنری اکنون مورد اســتقبال قرار 
گرفته و حتا در فستیوال فجر ۱۴۰۰ یکی 
از کارهای شــمایل ما جزو آثار راه یافته به 
فســتیوال بود. با این حــال تاکید می کنم 
که هدف از شــمایل نگاری در قدیم، نقالی 
بوده اســت، یعنی موضوعات مختلفی را از 
حوادث عاشورا و داستان های امام رضا )ع( 
انتخاب می کردند که در قطع سی در چهل 
پشت شیشه نقاشی می شــده و یک نقال 
آن ها را نقالی می کــرد! هدف از نقالی هم 
تذکر به مردم برای انجام فرائض دینی شان 
بوده. البته این جنــس از کارها در دهه ی 
۴۰ ایران منسوخ می شود، چون نسل نقالی 
و نقاالن و نقاشان تمام شد. پس از انقالب 
هــم این هنر از یاد رفت تــا این که کم کم 
نقاش هــای شــمایل نگار روی این هنر کار 

کردند.
 جایگاه هنر نقاشی پشت شیشه بین 
مردم عام جامعه چگونه است و چه قدر 
با آن آشنا هستند؟ آیا این آثار هنری 
یا فقط  پیــدا کرده  راه  به منازل هم 

مختص مجموعه داران است؟
متاســفانه این هنر در کل گم نام است. ما 
وقتــی نزد دوســتان وزارت فرهنگ و حتا 
جاهای دیگر می رویم، هیچ گونه شــناختی 
از آن ندارند، یعنی ریشه ای که باید به این 

ماجرا وصل باشد، قطع شده!
 جایی هم تدریس نمی شود؟

نه متاسفانه. این هنر تدریس هم نمی شود. 
این هنر، یک هنر کاماًل اسالمی و شیعه ی 
اســالمی اســت. اگر واقعــاً در جمهوری 
اســالمی جایگاه خــودش را پیــدا نکند، 
هیچ وقــت و هیچ کجای دنیا پیدا نمی کند. 
چیزی که ما می خواهیم اینست که جایگاه 
آن دوبــاره احیا بشــود و چنیــن اتفاقی 
برمی گردد به این که دوســتان ژورنالیست 
و هنردوســت فضایی به ما بدهند تا دوباره 

هنر شــمایل نگاری را احیــا بکنیم. ما دو 
مســیر برای احیای آن داریم، یکی این که 
به صورت نقالی و سنتی،که از قدیم مرسوم 
بوده، احیا بشود، دوم این که به عنوان یک 
اثر گرافیکی احیا بشود. ما در مجموعه آثار 
این نمایشــگاه، بُعد گرافیکی آن را مد نظر 
قرار دادیم، یعنی فکر کردیم اگر قطع تابلوها 
را کوچک تــر و موضوع هــا را کم تر بکنیم، 
شــاید به عنوان یک اثر مثاًل قهوه خانه یی 
مورد استقبال قرار بگیرد و برود روی دیوار 
خانه ها. متاسفانه ما هنوز از لحاظ بازاریابی 
و شــناخت به جایی نرسیدیم.کرونا هم که 
آمد، ما دو ســال خانه نشین شدیم. از این 
نظر، ما به یاری دوستان نیاز داریم که این 
هنر را بیش تر معرفی بکنیم تا به جایگاهی 

برسیم که الزم دارد و الیق آن است.
  پس با استناد به توضیحات شما، هنر 
نقاشی پشت شیشه، عالوه بر جنبه ی 

تزیینی، می تواند کاربردی هم باشد!
بله، صددرصد. ما این همــه هتل در ایران 
داریم. هنر به این زیبایی می تواند آن جا به 
کار برود.گاهی برخی دوســتان این تابلوها 
را در قطــع کوچــک می بینند و می گویند 
کاشــی اســت! یعنی آن را با کاشی نگاری 
و هنرهــای دیگر اشــتباه می گیرند. البته 
اشــکالی ندارد اما می خواهم بگویم ببینید 
چه قدر این هنر جذاب است. این همه هتل، 
سفره خانه، توریســت خارجی و... خیلی از 
این هنر استقبال می کنند. بارها پیش آمده 
ایــن هنر را به افراد خارجی نشــان داده ام 
و عاشق داســتان های شمایل نگاری شدند. 
می پرســیدند مثاًل این شــمایل به ما چه 
می گوید؟! شما شــمایل هر مذهبی را که 
کار بکنید، یک داســتانی پشت آن است و 
این داستان برای مخاطبان خارجی خیلی 
جذاب است. حتا برای ایرانی ها هم جذابیت 
دارد، چــون جنبه ی داســتان گویی دارد. 
متاســفانه این حلقه گم شده و ما دوست 
داریم این حلقه وصــل و دوباره این قضیه 

تکرار بشود.
 آیا در این هنــر، غیر از تم مذهبی، 
شــمایل نگاری اســطوره یی هم کار 
شده؟! مثل داستان های ادبی، حماسی، 

پهلوانان و اسطوره های شاه نامه.
بله. ببینید، وقتی می گوییم شمایل، بیش تر 
منظورمان شــمایل مذهبی ست، ولی من و 
دوستان دیگر در دو شــاخه کار می کنیم. 
هــم شــمایل مذهبی و هم شــاهنامه یی. 
اتفاقاً اقبال و استقبال بیش تری از کارهای 
شــاهنامه یی وجود دارد. برای خود ما هم 
عجیب اســت چــرا در زمانه یــی که باید 
تمام امکانات برای شــمایل مذهبی بسیج 
بشــوند، این اتفــاق نمی افتــد! خیلی از 

دوســتان دســت اندرکار که پست دولتی 
دارند، حمایت الزم را نمی کنند. دلیلش را 
خودمان هم متوجه نشدیم. تنها خواسته ی 
ما این اســت نمایشگاهی باشد که این هنر 
فقط نشــان داده بشــود. نه حمایت مالی 
می خواهیــم و نه کار خاصی احتیاج داریم. 
فقط می گوییم یک کار ژورنالیســتی انجام 
یا پودمانی آموزشــی برگزار بکنند،  بشود 
شاید کسی دوست داشته باشد این هنر را 
در قالب ورک شــاپ بیاموزد اما این حداقل 

خواسته ها هم تاکنون مهیا نشده است.
 در این نمایشگاه، آثاری هم خارج از 
قالب شمایل نگاری روی دیوار رفته اند. 
هنرمندان این آثار از شــاگردان شما 
به  بر چه مبنایی  تابلوها  این  هستند؟ 

نمایشگاه اضافه شدند؟
ببینید، نقاشی پشــت شیشه مثل همه ی 
هنرهای دیگر با تم مذهبی در ایران شروع 
شــد، مثل بوم و پرده و... که در سبک های 
قرن ۱۴ و ۱۵ می بینید کاماًل مذهبی است. 
بعد کم کم نقاشــی از بُعد مذهبی خارج و 
وارد شاخه های دیگر شد. در نقاشی پشت 
شیشــه نیز همین طور اســت. ابتدا نقاشی 
پشت شیشــه در ایران با تم مذهبی شروع 
شــده که عمده ی آن هم مسائل عاشورا و 

داستان های امام رضا )ع( بوده.
 البته پیــش از انقالب تم اصلی نقاشــی 
پشت شیشه شامل شــمایل نگاری،ُگل بته 
و خطاطــی بوده که پنج تن می نوشــتند و 
همه ی این شاخه ها استفاده می شدند، ولی 
پس از انقالب با همت دوستانی مثل آقای 
سعید رضاخان و دیگر اساتید،کم کم این ها 
را جمع و منســجم کردند. االن از تکنیک 
نقاشی پشت شیشه،که ریختن رنگ پشت 
شیشــه و دیدن از ســمِت مقابل اســت، 
شــاخه های مختلفی پیدا شــده که خیلی 
هم خوب اســت. حتا در این نمایشــگاه، 
تلفیــق ویترای )نقاشــی روی شیشــه( و 
نقاشــی پشت شیشه را می بینید که در هر 
دو، متریال اصلی شیشــه است. به تدریج 
موضوعات جدیدی به آن اضافه شد. سابقاً 
پرتره هم داشتیم که االن هم کار می شود، 
همچنیــن ُگل بته و نقاشــی های انتزاعی. 
پرندگان  مثل کشــیدن  سبک های جدید 
هم کار می شود. این ها جدیدند. هدف کل 
مجموعه و تیم ما اینست که راهکاری پیدا 
بکنیم نقاشی پشت شیشه جزو محصوالت 
فرهنگی هنری باشد، خریداری بشود و برود 

توی خانه ها.
 آیا خاســتگاه هنر شــمایل نگاری، 

ایران بوده یا یک هنر وارداتی است؟
هنر شمایل نگاری پشــت شیشه، یک هنر 
وارداتی به کشــور ماست که اولین بار زمان 

صفویه با شــمایل های حضرت مسیح )ع( 
وارد ایران شــد که در کاروان ها به عنوان 
تبرک و دورکردن بالیا از کاروان ها استفاده 

می شد. 
وقتی این هنر وارد می شــود، براقی شیشه 
را می بینند و این که هنر شمایل نگاری قابل 
شست وشوســت و رنگ آن پاک نمی شود، 
جرقه ی اجرای آن در ایران زده می شــود. 
مــا از زمان صفویه به بعد اجازه پیدا کردیم 
صــورت بکشــیم. پیــش از آن اجــازه ی 
ایــن کار نبــوده. هنــر در خدمت مذهب 
بــوده و مهم ترین انگیزه یی کــه آن زمان 
باعث می شــود این هنر مقبولیت عمومی 
داشــته باشد، داستان عاشــورا بود. با این 
داستان شــروع می شــود و بعد ایرانیزه تر 
و داســتان های امام رضا هــم به آن اضافه 
می شــود. در ادامه باز هم مذهبی تر شده، 
پندارهایی از بهشــت و جهنم و پل صراط 
به شــمایل ها اضافه می شــود. این روند تا 
دهه ی چهل پیش می آید که کم کم مردم 
مدرن تر می شوند و شمایل ها را به روستاها 
می برنــد که برای گرفتــن خمس و زکات 
استفاده می شــد، یعنی درویش یا سالکی 
این شــمایل ها را حمل و در مراســمی به 
نام »ســرخرمن خوانی«، داستانی را روایت 
می کرده. ُحسن این شمایل ها به پرده، آن 
بــود که پرده نیاز به دیوار داشــت و حمل 
آن ســخت بود امــا شــمایل ها تابلوهای 
ســی در چهل بودند که در یک خورجین 
می گذاشتند و هر کجا می خواستند، بساط 
نقل پیــاده می کردند. االن جــای چنین 
نقل هایــی به عنــوان یک پدیــده هنری 
خالی ســت اما االن شــرایط فکری جامعه 
خیلی عوض شــده و آن جایگاه و تقدسی 
که باید وجود داشــته باشد، خیلی کم رنگ 

شده است.
 نکته ناگفته یی اگر مانده، بفرمایید؟

از دوســتان رســانه یی و مطبوعات انتظار 
داریــم از ما حمایت بکنند تــا جایگاه این 
هنــر را محکم تر بکنیــم. در این منطقه، 
نکته ی خیلی مهم اینســت که حداقل در 
زمینه ی شــمایل نگاری، ما دوستان شیعه 
در همسایگی کشــورمان داریم. متاسفانه 
وقتی در خــود کشــورمان روی این هنر 
کار نکردیم، طبیعی ســت که همسایه های 
مــا اصــاًل اطالعی از ایــن هنر نداشــته 
باشــند. خیلــی دوســت دارم لینک هایی 
بین هنرمندان منطقه برقرار بشــود. مثاًل 
افغانستان  با عراق، پاکســتان و  می توانیم 
خیلی خــوب کار بکنیم. در این زمینه اگر 
کســی لینک هــای الزم را دارد که ارتباط 
برقــرار بکند، فکر می کنــم اتفاق خوب و 

خجسته یی بیفتد.

گفت وگوی همدلی با استاد »بهزاد نّقاش« به بهانه ی برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی پشت شیشه

هدف ما احیای شمایل نگاری شیعه است

احمدرضا حجارزاده - این روزها اگر به گالری زرنا در خیابان انقالب ســر بزنید، می توانید از نمایشــگاه گروهی نقاشــی پشت شیشه با عنوان »طبیعت« بازدید 
بکنید. در این نمایشــگاه عالوه بر آثار هنرمندان جوان، برخی از آثار استاد امیر نقاش و بهزاد نقاش )از هنرمندان صاحب نام نقاشی پشت شیشه( مرور شده. در 
این نمایشــگاه، نقاشی های 28 هنرمند از جمله نرگس الفتی، میثم پناهی، عاطفه تقی پور، طوبی جان زاده، حیدر جهانگیری، ویدا حق شناس، مائده خانچی، پرنیا 
رضاخان، سعید رضاخان، سمانه رفیعی، علیرضا رواقی و راحیل زمردی روی دیوار رفته است. نمایشگاه »طبیعت« تا 8 تیرماه در گالری زرنا برپاست. به این بهانه 

با استاد بهزاد نقاش به گفت وگو نشستیم.


