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سپیده کالرستاقی

نمایشــگاه گروهــی »میــاد 
صلح« با حضور جمعی از اســاتید و 
هنرمندان هنرهای تجســمی روز 
جمعه هفدهم مــرداد ماه در گالری 

برج میاد افتتاح شد. 
این نمایشگاه تجسمی که شامل 
105 اثر از آثــار 80 هنرمند ایرانی 
در حوزه های نقاشی، تصویرسازی، 
کاریکاتور، حجم و عکاســی بود با 
حضور جمع کثیــری از عاقمندان 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
برگزار شــد تا در این روزهای پر تب 
و تاب کرونایی، پیام صلح و دوستی 
را برای مخاطبان خــود به ارمغان 
بیــاورد. حضور مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسامی اســتان تهران در 
کنار پیشکســوتان هنر ایران چون 
اکبر نیکان پور، آرمان اســتپانیان، 
مهرداد قهرمانی و هنرمندانی چون 

عماد صالحی، عیســی چوالندیم، 
محمد پهنابــی، ثریــا نیکوروش، 
ســپیده فرامرزی ، منیــره نوری و 
هلیــا ســلمانی از جملــه نــکات 
 موفقیت این نمایشگاه طی سه روز 

برگزاری بود.
در ســخنرانی ابتدایــی ایــن 
برنامــه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی اســتان تهران ضمن تقدیر 
از برگزارکنندگان این نمایشگاه بر 
لزوم توجه بیش از پیش انسان معاصر 
به صلح و دوستی اشاره کرد و یکی از 
رسالت های هنرمندان را بسط این 
اندیشه انسان دوســتانه در جوامع 

برشمرد. 
احد جاودانــی در بخش دیگری 
از ســخنان کوتاهش گفــت : »از 
اینکه امروز این فرصت را داشــتم 
تا در میــان جمعــی از هنرمندان 
خوب کشــورمان حاضر شوم بسیار 
خوشــحالم و البتــه از اینکه آثاری 

چنین زیبا بــا یک شــعار واحد از 
نقاط مختلف کشور گردآوری شده 
تا تلنگــری ویژه بر روح من و شــما 
 بازدیدکنندگان محترم باشــد هم 

بسیار خرسندم«.
در بخش های دیگــر این برنامه 
اســاتید فعال در این نمایشگاه یک 
به یک به ایراد سخنرانی پرداختند 
و ســخنان اکبر نیکان پــور، عماد 
صالحــی، ثریا نیکوروش، ســپیده 
فرامرزی، منیره نوری و هلیا سلمانی 

با استقبال حاضران همراه بود. 

در همین ارتباط هلیا ســلمانی 
برگزارکننده و کیوریتور نمایشگاه 

»میاد صلح« پیرامون این رویداد 
گفــت: »از ابتــدا بر دو هــدف این 
نمایشگاه را استوار کردیم. نخست 
اینکه ما هنرمندان در کنار هم تاش 
کنیم تا بازدیدکنندگان داخلی را به 
تفکر و تامــل در واژه صلح واداریم و 
دوم اینکه بــرای رویدادهای بعدی 
ما در عرصــه بین المللــی، منبع و 
مجموعــه خوبی از آثار تجســمی 
بــا پیش زمینــه صلــح فراهــم 
کرده باشــیم تا بــزودی در عرصه 
دیپلماسی هنری بتوانیم هنر غنی 
 ایــران را برای مخاطبــان خارجی 

به نمایش بگذاریم.«
همچنیــن نیمــا نوربخــش، 
روزنامه نگار و مشاور هنری این پروژه 
طی گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران 
گفت : »آنچه که موجب شد در این 
نمایشگاه و برنامه های آتی این پروژه 
همگام با هنرمنــدان قدم بردارم در 
وهله نخســت حس خوب همکاری 

حرفه ای با گروه هلیا آرت گالری بود 
و در وهله دوم همراستا بودن عشق 
و دانش اندک هنری بنده با تخصص 
اســاتید فعال در این گروه است که 
میل به موفقیــت را در قلب آنان به 

روشنی می توان دید و شنید«.
گفتنی اســت گــروه هلیا آرت 
گالری بــه مدیریت هلیا ســلمانی 
تاکنــون بیــش از 50 نمایشــگاه 
داخلی و خارجی در عرصه هنرهای 
تجسمی برگزار کرده اند که از جمله 
آنها می تــوان به نمایشــگاه هایی 
در لندن، هانوفر، اســتانبول، کاخ 
موزه نیاوران، مجموعه ســعدآباد، 
کاخ موزه عباســی، موسسه صبا و 
بســیاری دیگر اشــاره کرد. طراح 
پوستر این نمایشــگاه استاد آرمان 
اســتپانیان بود و طراحی و اجرای 
امور گرافیکی را ســعید قره خانی و 
 مشاور هنری پروژه را نیما نوربخش 

برعهده داشتند.
اسامی هنرمندان شرکت کننده 
در نمایشگاه »میاد صلح« عبارت 
بود از: آرمان استپانیان، ساسان آهي، 
سعید آقانژاد، مریم اسماعیل زاده، 
سحر احمدي، اعظم امامي، عاطفه 
اســماعیلي، ایلیا افشــارمند، النا 
امامي، مینــا ایرانشــاهي، مرضیه 
برخــوردار، فاطمه بیات، حســین 
پرونــدي، محمــد پهنابــي ، دریا 
پیرمــرادي، منصوره ترشــیزي، 
ســحر تابان مهر، الیانا تقوي، نگار 
جمشــیدي نژاد، نیلوفر چاوشــي، 
عیســي چوالندیم، نــدا حضرتي، 
آمنه خانلربیک، حــورا خاکدامن، 
پرســتو خلیفــه، آوا دالک خیلي، 
مولود راســتگو، ثمیــن رحماني، 
روژینا روغني کامشــگران، روژین 
روغنــي کامشــگران، آزاده زندیه، 
بهار ســرکاي، فهیمه ســلیم پور، 
هلیا ســلماني، خدیجه سلیمیان، 
حانیه ســادات اخــروي، مرجان 
شــعراي نجاتــي، عمــاد صالحي، 
مســعود صالحــي، لیــا صباغي، 

میتــرا ظریــف کیــوان، محمــد 
صحرانورد، عبدالباســط شــیخي، 
ســپیده فرامرزي، زهرا فرشــچي، 
آفریــن قیومــي، حانیه قاســمي، 
مهشــاد قائدي، هانیه قلعه شاهي، 
مهرداد قهرماني، حسین قیطاسي، 
فاطمــه کاظمي، منیــره کاظمي، 
الهام کاویاني، ســحر کرمي، آزاده 
کریمي، لیا کریمي، مریم کریمیان، 
تارا کشفي، نســرین کیاني، فاطمه 
لچینانــي، بهرامشــاه محمودي، 
نرگس محمدي، ســحر مصطفوي، 
زینب میرزایي، مهدیه موسي زاده، 
عماد ممشلي، شها مهاجري، الناز 
مهاجراني، ســاره مهــدوي مقدم، 
مــوژان نجــف زاده، الهــام ندایي، 
ســعیده نجیمــي، نازلــي نظري، 
منیره نوري، اکبــر نیکان پور، ثریا 
 نیکوروش، فائزه وکیلي، مینو وکیلي 

و فاطمه باقرنسب.

نمایشگاهی که با ۸۰ هنرمند در برج میالد رونمایی شد

»میالد صلح« از دریچه هنرهای تجسمی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 برگزاری نمایشگاه مجازی 
»تصویری از یک تجربه«

موسســه توسعه 
هنرهــای تجســمی 
معاصر، با شیوع ویروس 
کرونا، نمایشگاه مجازی 
با عنوان تصویری از یک 

تجربه را در صفحه اینستاگرام خود با محوریت آثار 
تازه هنرمندان برگزار می کند. به گزارش ایلنا، مدیر 
موسسه توسعه هنرهای تجســمی معاصر درباره 
اجرای نمایشگاه مجازی »تصویری از یک تجربه«، 
گفت: در جریان شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی 
هنرمندان، آنها در خانه آثاری را در این مدت خلق 
کرده اند که شاید همگی نتوانند محل نمایش پیدا 
کنند. طی هماهنگی با هنرمندان قرار شــد آثار 
تولید شده در این مدت، به صورت نمایشگاه مجازی 
در صفحه اینستاگرام موسســه توسعه هنرهای 
تجسمی به نشــانیtajasomi@  نمایش داده 
شود. عبدالرحیم ســیاهکارزاده افزود: هدف ما در 
این طرح همنشینی هنرهای مختلف و بهره گیری 
از ظرفیت های بیانی تازه، قابلیت جدید برای بیان 
هنری و تعامل گسترده و مســتمر با هنرمندان و 
مخاطبان بوده اســت.  این طرح با ایده و مدیریت 
امیرحسین محمدپور و کارشناسی هنری خدیجه 
رجبی و زهرا صالحــی و با طراحی گرافیک مهدیه 

روستایی به نمایش گذاشته می شود.
    

نمایش آثار سوزن دوزی معاصر 
ایران در نیاوران 

نمایشــگاه آثــار 
ســوزن دوزی معاصر 
ایــران با عنــوان »نخ 
و نــگاره« از دوشــنبه 
در  ه  دمــا مردا  20

فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار می کند. به گزارش 
ایلنا، در نمایشگاه پیش رو سعی بر آن بوده تا از طریق 
فراخوانی ملی، گونه گونی و تنوع آثار به  لحاظ شیوه 
و فن سوزن دوزی حفظ شود.  همچنین باتوجه به 
رویکرِد نمایشگاه، میزان خاقیت مبنای انتخاب 
قرار گرفت تا آثار به نمایش درآمده فزون بر زیبایی 
و چشم نوازی آمیخته به سنت، واجد شّم خاقانه 
نیز باشد. این نمایشــگاه عاوه بر ارائه آثار منتخب 
شرکت کنندگان در فراخوان، آثار اساتید برجسته 
سوزن دوزی را نیز در معرض دیدگان نهاده تا فزون 
بر تنوع بیشــتر و کیفیت بهتر، مجالی باشد برای 
نکوداشــت مقام فاخر این هنرمندان چیره دست.  
نمایشگاه آثار ســوزن دوزی معاصر ایران با عنوان 
»نخ و نگاره« توســط پژوهشکده هنرهای سنتی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری 
شــرکت آرمان رخش غزل )هیما( و فرهنگسرای 
نیاوران برگزار می شود.  این نمایشگاه تا 30 مرداد ماه 
در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برپاست.

    
»مادرانه« برنده جایزه 

تصویرگری »های برند« شد 
جایــزه بین المللی 
تصویرگری به نرجس 
محمدی، هنرمند ایرانی 
تعلق گرفت. به گزارش 
هنرآنایــن، نرجــس 

 Hiiibrand محمدی برنده جایزه تصویرگــری
2019 شــد. اثری که این جایــزه را برای محمدی 
به ارمغان آورد یــک تصویرگری با عنوان "مادرانه" 
اســت که ســال 2018 برای مجله نیویورکر انجام 
شده و در آن نشریه منتشر شده بود. آثار برگزیده این 
مسابقه در سال 2021 منتشر و به نمایش گذاشته 
می شوند. "های برند" یک بستر برای تبادل ایده ها 
و شیوه های خاقانه برای هنرمندان جهان است که 
امکان اشتراک آثار و آشنایی آنها با افراد حرفه ای در 
سراسر جهان را فراهم می کند. مسابقات بین المللی 
"های برند" از سال 2010 با هدف اعطای جوایز به 
هنرمندانی که فعالیت بین المللی دارند و آثار آنها در 
سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به وجود 
آمده اســت.  نرجس محمدی )هاســمیک( سال 
13۶۴ در مشهد به دنیا آمد. او فارغ التحصیل رشته  
گرافیک و تصویرگر و نویسنده است. محمدی عاوه بر 
تصویرگری کتاب، کارهای مستقل نیز انجام می دهد 
که می توان آنها را ترکیب نقاشــی و تصویرســازی 
دانست. مجموعه ای از این نوع آثار محمدی سال 9۷ 

در گرانادا اسپانیا به نمایش درآمد.

بوم خبر

 کیومرث هارپا گفــت: بدویت فرم و فضا 
در کارهایم هســت و بســیاری از مخاطبان 
فکر می کردنــد یک بچه این آثار را نقاشــی 

کرده است.
نمایشــگاه آثار کیومرث هارپــا با عنوان 

»دنیای کوچک« در گالری سایه برپاست.
هارپــا در گفت وگــو بــا هنرآنایــن با 
اشــاره به اینکه در این مجموعــه 35 اثر به 
نمایــش درآمده اســت، گفت: ایــن اولین 
نمایشــگاه کارهــای کوچک من اســت و 

با توجــه به اینکــه با نقاشــی های کوچک 
بیشــتر ارتباط برقــرار می کنــم تصمیم 
 گرفتم به جــای کارهای بزرگ ایــن آثار را 

نمایش دهم.
وی افزود: این آثار برگرفته از نقاشی های 
درون غارها است. هر بار که می خواهم نقاشی 
کنم احساس می کنم تنها دوره ای که می توان 
راحت به آن تکیه کرد، دوران پارینه سنگی 
اســت، بنابراین ذهنم را از هرچه در اطرافم 
هست خالی کرده و با نقاشــی و موضوعات 

موجــود در غارها رابطه برقــرار می کنم. به 
نظرم صداقت و سادگی نگاه این کارها بسیار 
قابل توجه اســت و من هم تحــت تاثیر این 
مسئله در کارهای کوچک خود می خواستم 
به ســادگی کار کرده و بی پیرایه تر با موضوع 
ارتبــاط برقرار کنــم. در کارهــای کوچک 
جذابیت های بصــری کمتر اســت و بدون 
اضافه گویی، مســتقیم بــا مخاطب ارتباط 

برقرار می کنند.
 او بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 
نخســتین نمایشــگاه خــود را در گالری 
ســاربان برگــزار کــرده اســت، گفــت: 
مــن ۴0 ســال فعالیــت حرفــه ای دارم و 
 به تدریــس پرداختــم، اما در این ســال ها 

نمایشگاه نمی گذاشتم. 
هیچ وقت قصــدی برای نمایــش آثارم 
نداشــتم و نقاشــی همیشــه برایم ابزاری 
بود که ارتباطــی بین درون خــودم با دنیا 
برقرار کنم. انگار با نقاشــی درونیات خودم 
 را می کشــم و خوب یا بد آنچه درونم هست

 را نمایان می کنم.
 هارپا ادامه داد: در آثارم حیوانات به وفور 
دیده می شوند چون دائماً اعتمادم به انسان ها 
کمتر شده است. به نظرم ارتباط با حیوانات 
راحت تر اســت و صداقت و بی پیرایگی آنها 

برایم مسجل شده اســت. همچنین بدویت 
فرم و فضا در کارهایم هســت و بســیاری از 
مخاطبان فکر می کردند یک بچه این آثار را 

نقاشی کرده است. 
این مســئله در نقاشــی غارها نیز دیده 
می شــود و پختگی و زیبایی آنها نه به خاطر 
مهــارت و آموزش دیدگــی نقاشــان آنها، 
بلکه به خاطر ارتباطی اســت کــه با عناصر 
اطراف خــود داشــتند. من هم بــه دنبال 
همین ارتبــاط نامرئی می گــردم و انگار از 
غــار وارد جامعه می شــوم و بــه دنبال این 
هســتم که بین این دو فضا ارتبــاط برقرار 
کنم. اگرچه بدویت و صداقــت با این دنیای 
پر از دوز و کلک در تضاد اســت اما من همه 

 تاش خود را می کنــم تا بین آنهــا ارتباط 
برقرار کنم.

هارپا افزود: رنگ در کارهای من به ندرت 
دیده می شود و زمانی از رنگ استفاده می کنم 
که بخواهم چیزی را به اضمحال بکشم. به 
ویژه وقتی از رنگ فلورسنت استفاده می کنم 
تاکیدی بر همین اضمحال اســت. بیشتر 
کارهایم سیاه و سفید هســتند زیرا عقیده 
دارم کارهای رنگی اصالت کار سیاه و سفید 

را ندارند.
نمایشــگاه آثــار کیومرث هارپــا تا 22 
مرداد در گالری ســایه به نشانی کریمخان، 
خیابان ســنایی، خیابان ســیزدهم، شماره 

21 برپاست.

 روایت »کیومرث هارپا«  از نمایشگاه »دنیای کوچک« 

 پیوندی میان نقاشی غارها و جامعه امروزی

نمایشگاه

هلیا سلمانی، برگزارکننده 
و کیوریتور نمایشگاه 

»میالد صلح«: »از ابتدا 
بر دو هدف این نمایشگاه 
را استوار کردیم. نخست 

اینکه بازدیدکنندگان 
داخلی را به تفکر و تامل 

در واژه صلح واداریم و دوم 
اینکه برای رویدادهای 

بعدی ما در عرصه 
بین المللی، منبع و مجموعه 

خوبی از آثار تجسمی با 
پیش زمینه صلح فراهم 

کرده باشیم

 شماره   585 /       سه شنبه 21 مرداد   1399  /   21  ذی الحجه 1441  /  11  اوت   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66۸17317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 669566۰۰)۰21(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

   عکس ها: زینب مهدوی


