
دومین ساالنه هنرهای تجسمی 
ساتین افتتاح شد

نمایشگاه ســاالنه هنرهای تجسمی ساتین 
با موضوع »نگرش تازه، بیان نو« در موسســه صبا 
برپاســت. به گزارش هنرآنالین، در این نمایشگاه 
بیش از ۳۰۰ اثر در پنج رشته نقاشی، مجسمه، چاپ 
دستی، عکاسی و هنرهای جدید در گالری های ملی 
و خیال شرقی موسسه صبا به نمایش درآمده است. 
دومین ساالنه ساتین با موضوع »نگرش تازه، بیان 
نو« به دنبال رویکردی متفاوت در ارائه  مفهوم هنر و 
فراهم کردن بستری مناسب جهت نمایش، فروش 
و حمایت از آثار هنرمندان جوان مســتعد و خالق 
است. پس از اعالم فراخوان دومین ساالنه ساتین، 
در مدت ۶ ماه بیش از ۳۰۰۰ اثر به دبیرخانه ساالنه 
رسید که به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی 
نسبت به اولین د وره ساالنه داشــتند. داوری آثار 
توسط 1۳ نفر از اساتید هنر در دو مرحله انجام شد 
و در نهایت حدود ۳۰۰ اثر از 1۵۰ هنرمند به مرحله 
نمایش راه یافت. جهت حمایت از هنرمندان، تمامی 
آثار توسط کارشناسان قیمت گذاری شده و امکان 
خرید آن ها در نمایشگاه فراهم شده است. دومین 
ساالنه هنرهای تجسمی ساتین به صورت غیررقابتی 
برگزار می شود و هیئت داوران در هر بخش دو نفر را به 
 عنوان دریافت کننده بورس حمایتی ساتین به مبلغ 
هفتاد میلیون ریال معرفی می کنند. داوران بخش 
عکاسی فرهاد فخریان و پرهام تقی اف، بخش نقاشی 
محمد خلیلی و خسرو خسروی، بخش چاپ دستی 
مهرداد ختایی، شکوفه فالح و رضا هدایت، بخش 
مجسمه سازی  نرگس حریریان، روح اهلل شمسی 
زاده و کامبیز صبری، بخــش هنرهای جدید هلیا 
دارابی، رزیتا شرف جهان و شهرام انتخابی هستند.

عالقه مندان جهت بازدیــد از آثار برگزیده دومین 
ساالنه ساتین می توانند تا ۳۰ مهرماه به فرهنگستان 

هنر مراجعه نمایند.

سریالنکا و تونس خواستار ازسرگیری 
روابط گردشگری با ایران شدند

تونس و ســریالنکا برای ازســرگیری روابط 
گردشــگری با ایران اعالم آمادگی کردند. رفیعی، 
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران  در سفر اخیر 
سفیر انرژی ســریالنکا به ایران با او دیدار داشت و 
در این باره به ایســنا گفت: رابطه گردشگری ایران 
با سریالنکا کامال یک طرفه است، سریالنکا بیشتر 
مقصد گردشگران ایرانی اســت و ما از این کشور 
توریســت نداریم،  چون در ســلیقه و هدف سفر 
آن ها نبوده ایم، اما در دیدار با وزیر انرژی سریالنکا 
که به نمایندگی از دولت این کشــور به ایران سفر 
کرده بود،  درخواســت کردیم روابط دوســویه ای 
بین دو کشــور برقرار شود که قرار شــد در دیدار با 
 بخش گردشگری سریالنکا این برنامه را جدی تر 

پیگیری کنیم.
حرمت اهلل رفیعی همچنین به دیدار با ســفیر 
جدید تونس در ایران اشــاره کرد و گفت: پیشنهاد 
طراحی بسته ســفر بین ایران، تونس و یک کشور 
دیگر مطرح شد تا این مسیر یک طرفه و فقط به سمت 
تونس نباشد. درباره برقرای پرواز مستقیم بین ایران 
و تونس نیز صحبت هایی شد و سفیر تونس نیز اعالم 
کرد که با یکی از کشورهایی که بیشترین توریست را 
در تونس دارد، یعنی ایتالیا یا فرانسه مذاکره خواهد 
کرد تا پکیج مشترکی تعریف شود و توریست های 
کشور سوم پس از این که تونس را دیدند، برای چند 

روزی به ایران سفر کنند.
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به نظر می رسد سینمای کودک و 
نوجوان در ایران متولیان بسیاری دارد 
اما روزگار نه چندان مســاعد آن گواه 
از این موضوع می دهد که مســئوالن 
فرهنگی تنها در ظاهر به شــکوفایی 
و رشد این ســینما اهمیت می دهند. 
همچنیــن جای خالی آثــار تولیدی 
محدود این سینما روی پرده نقره ای 

به شدت احساس می شود.
نباید فراموش کرد که ســینمای 
کودک در دهــه ۶۰ تا اواســط دهه 
۷۰ جزو مهم ترین و پرمخاطب ترین 
فیلم های سینمای ایران بودند. آثاری 
که مخاطبان متعددی را به سالن های 
ســینما می کشــاندند و حتی عنوان 
پرفروش ترین فیلم سال را از آن خود 

می کردند.
بسیاری از منتقدان سینمای ایران 
باور دارند، وجود دو نهاد فرهنگی فعال 
یعنی »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان« و »بنیــاد ســینمایی 
فارابی« در آن ســال ها عاملی بودند 
تا این ســینما روزهای طالیی خود را 
سپری کند اما پرســش این است که؛ 
این نهادهــا در این روزهــا به حیات 
خود ادامــه می دهند اما چــرا و چه 
مسائلی ســبب شــده تجربه موفق 
گذشــته به دســت فراموشی سپرده 
 شــود و ســینمای کودک به بیراهه 

کشیده شود.
 جریانی که به فراموشی 

سپرده شد
آثار تولیدی درباره سینمای کودک 
را می توان به دو دسته »فیلِم کودک« 
و »فیلم درباره کودک« تقســیم کرد. 
ناصر آویژه، کارگــردان تئاتر کودک، 

در ارتبــاط بــا فیلم های ســینمای 
کودک می گوید: اگر بخواهیم درباره 
ســینمای کــودک صحبــت کنیم 
باید تقســیم بندی »فیلــم کودک« 
و »فیلــم بــرای کــودک« را مدنظر 
داشته باشــیم. برای هرکدام در دهه 
۶۰ آثاری ساخته شــده، به طور مثال 
»باشو غریبه کوچک« محصول کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
بــه کارگردانی بهرام بیضایی اســت 
که درباره کودکان ســاخته می شود. 
فیلم هایی مثل »شــهر موش ها« نیز 

برای کودکان ساخته می شود.
در میــان نهادهــای تولیدکننده  
فیلم کــودکان، آثار تولیــدی مرکز 
ســینمایی کانــون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان که در سال 1۳۴۸ 
توسط فیروز شــیرانلو تاسیس شد؛ با 
فیلم های جریان ســینمای ایران در 
آن برهــه متفاوت بود. فیلمســازانی 
مثل مرحوم عباس کیارستمی، بهرام 
بیضایــی، امیر نادری همگــی از این 
مرکز سربرآورده اند. آثار نمایشی این 
فیلمســازان برای کودکان یا درباره 
آنان بود. کانون، ســنتی سینمایی را 
بنا گذاشــت که تاثیری مثبت برای 
سینمای بزرگســال به ارمغان آورد؛ 
یعنی فیلمســازانی کــه در این مرکز 
پرورش یافته بودند، به ساخت آثاری 
برای بزرگســاالن روی آوردند، روش 
فیلمسازی این کارگردانان نیز بعد از 
دهه ها برای فیلمسازان هنوز یک الگو 
قلمداد می شود. امروز اگرچه آثاری از 
این سنت در سینمای بزرگسال دیده 
می شود، اما هیچ رد پایی از آن در بخش 

کودک باقی نمانده است!
می توان گفت که؛ آثار نمایشــی 
کانــون، داســتان های واقع گرایانه و 

ساده ای داشــتند. بازیگران آن اغلب 
نابازیگر بودند و در لوکیشن های واقعی 
فیلمبرداری می شدند. این آثار بیشتر 
زندگی کودکان فقیر و محروم شهری 
و روستایی، حســرت ها و ناکامی های 
آن هــا را در کانون توجه خــود قرار 

می دادند.
تهیه کنندگان تمایلی برای 

اکران یا ساخت ندارند
بحث اکران آثار ســینمای کودک 
نیز یکی از مهمترین مباحث در حوزه 
اکران سینمای ایران به شمار می رود. 
آثار تولیــدی در ســینمای کودک و 
نوجوان محدود اســت، اما همین آثار 
محدود تنهــا در جشــنواره ها اکران 
می شــوند و کمتر در اکــران عمومی 
به نمایش گذاشــته می شــوند. البته 
اتفاقات خوشــایندی که در ۳ ســال 
نخست دهه ۹۰ رخ داد، شعله های امید 
را در دل فیلمسازان روشن کرد که از 
بازگشت روزهای پررونق گذشته نوید 
می داد. در این دوره؛ ایرج طهماســت 
و مرضیــه برومنــد که در ســاخت 
آثار کودک ســابقه داشــتند، دست 
به ســاخت آثاری جدید زدند. آن ها 
توانستند تعداد زیادی از مخاطبان را 

به سالن های سینما بکشاند. اما دیری 
نپایید که این جریــان هم افول یافت 
و همه چیــز به حالت کم فــروغ خود 

بازگشت.
به نظرمی رسد، پس از تجربه موفق 
اما کوتاه ســال های نخست دهه ۹۰ 
تهیه کنندگان تغییر رویه دادند، آن ها 
ترجیح می دهند تا آثار کمتری بسازند 
یا محصوالت خــود را کمتر در اکران 
عمومی عرضه کنند. آویژه در ارتباط 
با این موضوع می گوید: آقای بیضایی 
و بســیاری دیگر درباره کودک فیلم 
می ســاختند، همگی دغدغه مسائل 
فرهنگی را داشتند اما بنا به هر دلیلی 
از فرصت فیلمســازی در حال حاضر 
محروم هستند. شــاید بتوان گفت، 
حمایت نشــدن یکی از دالیلی است 
که این فیلمســازان را از ساخت فیلم 
برای کودک دور کرده است. همچنین 
تهیه کنندگان راغب به تولید آثاری از 

این دست نیستند.
به گفته ایــن کارگــردان؛ آثاری 
که برای کودکان ســاخته می شوند، 
وضعیت بهتری دارند. تعداد این آثار 
در بخش نمایش خانگی افزایش یافته 
اما تعــداد آثار محدودی بــرای پرده 
سینماها ساخته شــده است. برخی 
فیلم ها ســاخته اما بــرای مخاطبان 

عرضه نشده اند.
تولید و عرضه هرکدام بخشــی از 
یک اثر نمایشــی را تشکیل می دهند. 
وقتــی یک محصــول خــوب تولید 
می شود باید برای مخاطبان هم عرضه 
شود. یک اثر نمایشی به سختی تولید 
می شود اما بنا به دالیل مختلف فرصت 
دیده شدن را از دست می دهد، چنین 
پروژه ای، شکســت خــورده قلمداد 

می شود.
پول دارند، اما بی برنامه هستند

پس از انقالب و تغییر نگرش های 
کلی به ساحت فرهنگ و هنر، جریان 
فیلمسازی در سینمای کودک برای 
مدتی مسکوت ماند. بسیاری از مراکز 
فرهنگی بــه دلیل تغییــر نگرش ها 
تعطیل شــدند اما کانون توانست به 
حیات خود ادامــه دهد گرچه جنس 
دغدغه ها و ایدئولوژی آن نســبت به 
دوران پیــش از انقــالب تغییر کرد. 
کمال خــرازی، اولین مدیــر کانون 
بود کــه روزگار کم فروغی داشــت. 
پس از خــرازی، علیرضــا زرین برای 
مدیریت این مجموعه انتخاب شــد. 
ســینما یکی از مواردی بود که مورد 
توجه این مدیــر فرهنگی قرار گرفت. 
بازگشت فیلمســازانی که در دهه ۴۰ 
فیلمسازی می کردند توانست موجب 
جریان سازی سینمای کودک در آن 

دوران شــود. اما امــروز وضعیت این 
مجموعه فرهنگی مثل گذشته نیست 
و میزان تولیدات آن در حوزه کودک و 

نوجوان به حداقل رسیده است.
آویژه توضیح می دهد: سطح تولید 
آثار نمایشی کودک کاهش یافته است. 
به گفته مدیران کانون، کاهش بودجه 
و ســرمایه سبب شده اســت تا تعداد 
آثار تولیدی نســبت به گذشته کمتر 
شود. البته با تمام این تفاسیر، کانون 
همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد 
و آثاری می سازد که در جشنواره های 
مختلف شــرکت می کنند اما فرصتی 
برای اکران ندارند. تا زمانی که فرصت 
اکران عمومی مهیا نشود، مردم تصور 
خواهند کرد که هیچ اثر موفقی ساخته 

نشده است.
در تمام این سال ها یک نهاد دولتی 
دیگر نیز در عرصــه فیلم کودک فعال 
بوده است. بنیاد ســینمای فارابی در 
سال ۶۲ تاسیس شــد و پس از مدتی، 
بخش کودک و نوجوان خود را تاسیس 
کرد. این بنیاد سینمایی در سال های 
۶۲ تا ۷۴ به موفقیت هایی دست یافت 
اما از نیمه دهه ۷۰ به بعد نتوانست به 
موفقیت گذشته خود دست یابد و در 
بســیاری از پروژه ها شکست خورد. 
بسیاری از منتقدان باور دارند، اگرچه 
سرمایه کافی در اختیار این بنیاد قرار 
می گیرد اما برنامه ریزی درستی برای 

صرف این بودجه وجود ندارد.
به گفته آویژه؛ ســرمایه در دست 
نهادهای دولتی اســت و این سرمایه 
می تواند به بهترین شکل هزینه شود. 
بنیاد فارابی اغلب هزینه های هنگفتی 
برای سینمای کودک هزینه کرده اما 
برنامه ریزی های درستی نداشته است. 
هنگامی که در آستانه جشنواره های 
فیلم کودک قــرار می گیریم، مدیران 
این مجموعه با کارگردانان موردنظر 
خود ارتباط برقرار می کنند و آن ها را به 
ساخت فیلم ترغیب می کنند. طبیعی  
است که وقتی میان برگزاری جشنواره 
و درخواست برای ســاخت فیلم، بازه 
زمانی کوتاهی باشد؛ اثری بی کیفیت 

ساخته خواهد شد.
این کارگــردان ادامــه می دهد: 
ارگان هــای دولتی، طــرح و برنامه 
درســتی برای تولید آثار نمایشــی 
ندارند و به همیــن دلیل همواره به در 
بســته می خورند. در این شرایط، این 
موسسات قید ســاخت اثر را می زنند؛ 
به عبارت دیگر، صورت مساله را به طور 
کلی پاک می کنند. اگر این موسسات 
خواهان تولید فیلم کودک هســتند، 
با برنامه ریزی می توانند زمینه تولید 
تعداد آثار قابل قبــول را فراهم کنند. 

تصمیــم ناگهانی و رابطــه نمی تواند 
کلید حل مشکالت باشد.

ســینمای کودک و نوجوان بعد از 
انقالب تنها محدود به فیلم های کانون 
و فارابی نبوده است. در آن برهه زمانی، 
آثاری کمتر از انگشتان یک دست در 
حوزه  کودک و نوجوان مثل »گلنار« 
مرحــوم کامپوزیا پرتــوی در بخش 
مستقل ساخته شدند که بسیار مفرح 

و کودکانه بودند.
شناخت مخاطب اهمیت دارد

یکــی از معضالت ســینمای ما از 
نیمه دهه ۷۰ به این طرف این اســت 
که علی رغــم تالش هایی که در حوزه 
سیاســت گذاری برای بهبود اوضاع 
می شــده، معموال فیلم های منتسب 
به ایــن جریان فیلم کــودک نبودند 
و غالبــاً با حضــور کودک یــا درباره 
کودک ساخته می شــدند. فیلم هایی 
کــه روحیــات کــودکان را درنظر 
نمی گرفتند و حتی موجب آزار و اذیت 

آن ها می شدند.
 برخی از این فیلم هــای تولیدی 
محصــول همان نهادهــای حمایتی 
بودند که برای ســاخت آثار نمایشی 
کــودک تــالش می کردنــد. آویژه 
می گوید: وقتی فیلمســاز تصمیم به 
ساخت یک اثر نمایشی می گیرد، باید 
به این موضوع توجه کند که مخاطب 
اثر چه گروه سنی است. ساخت فیلم 
کودک نیازمند شناخت کامل از دنیای 
آن هاست. بسیاری از فیلمسازانی که 
در ایــن عرصه وارد می شــوند، تصور 
می کننــد تنها بــه دلیل آشــنایی با 
تکنیک های سینمایی می توانند روی 
به ساخت آثار کودک بیاورند اما اغلب 
در پروژه های خود شکست می خورند. 
سینمای کودک نیاز به شناخت بیشتر 

از مخاطب دارد.

جریانی که متولیان بسیار؛ بدون آثار تولیدی دارد

 مرگ سینمای کودک با سوءمدیریت بزرگتر ها 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

عــزت اهلل مهــرآوران، بازیگــر و نمایشــنامه نویس 
پیشکسوت کشــورمان، بر اثر ابتالء به کرونا و پس از چند 
هفته مقاومت در برابر بیماری، در بیمارستان درگذشت. 
این فوت در حالــی رخ می دهد که مهــرآوران هر دو دز 

واکسن ضدکرونای خود را دریافت کرده بود.
نیکنام حســینی پور، مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکسوت با اعالم این خبر نوشــت: »عزت هنرمندان و 
کســی که مهر می ورزید به همه متاسفانه جمعه شب در 

بیمارستان آتیه به سرای دیگر رفت.
عزت اهلل مهرآوران متولد 1۸ اردیبهشــت 1۳۲۸ در 
مســجد ســلیمان، بازیگر کارگــردان و فارغ التحصیل 
لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه خوزستان و دارنده نشان 

درجه 1 هنر از وزارت ارشاد بود. او از اولین مدرسان تئاتر 
در شهرستان های خوزســتان به حساب می آمد که نسل 

مهمی از هنرمندان تئاتر را  پرورش داده بود.
مهرآوران در گفتگوی درباره نمایشــنامه نویس شدن 
خود گفته بود »شــروع به نوشــتن کردم و اندیشه  های 
مختلفی را که در ذهن داشتم به روی کاغذ آوردم و از همین 

دوره سنی تمرین نمایشنامه  نویسی من آغاز شد.«
وی در سال 1۳۵۰  نمایش »حجله بید« روی صحنه 
حرفه ای تئاتر رفت تا اینکه سال 1۳۵۳ در فیلم »سایه به 

سایه«   سینما را تجربه کرد.
سال 1۳۶1 بعد از انقالب اســالمی با فیلم »فیدوس« 
به عنوان کارگردان و بازیگر به عرصه هنر بازگشت و سال 

1۳۶۵ با سریال »داستان زندگی« وارد قاب تلویزیون شد. 
خودش اولین کار حرفه ایش را بازی در فیلم ســینمایی 
»ایلیا، نقــاش جوان« در ســال 1۳۷۰ بــه کارگردانی 

ابوالحسن داوودی می داند.
شــهرت عزت اهلل مهرآوران از ســال 1۳۸۳ با سریال 
»غریبانه« به کارگردانی قاسم جعفری رقم خورد و سپس 
در چند سریال کمدی از جمله دزد و پلیس و لیسانسه ها 

به اوج رسید.
قادر آشــنا، مدیــرکل هنرهــای نمایشــی از اولین 
چهره هایی بــود که بــا تایید درگذشــت مهــرآوران، 
پیام تســلیتی منتشــر کــرد. وی در پیام خــود آورده 
اســت » هنرمندی که پیــش از آنکه »مــرگ یزدگرد« 
را از  پــِس »شــاهنامه خوانی ها« روایت کنــد؛ در روش 
و منــش، مــرگ آگاه بود و از »مــال کنون« تــا »واقعه 
خوانی« و دیگر آثار ارجمند خود، بــه کوچ و هواخواهِی 
»دلــدار«،  و درســتکاری در روی صحنــه و درســت 

اندیشــیدن در پشــت صحنه، می اندیشــید و اینک که 
در دیار رحمــت حق، به آرامش رســیده اســت؛ ایمان 
 بی پیرایه او،  یقیناً روشــن تر از پیش، بــه ما می گوید که

»غربت، وطن من نیست«.

عزت اهلل مهرآوران درگذشت؛

در سوگ معلم تئاتر نسلی در خوزستان

تئاتر

ناصر آویژه، کارگردان 
تئاتر کودک: بیشتر 

کسانی که درباره کودک 
فیلم می ساختند و 

دغدغه مسائل فرهنگی 
را داشتند؛ در حال حاضر 

از فرصت فیلمسازی 
محروم هستند. حمایت 

نشدن یکی از دالیلی است 
که این فیلمسازان را از 

ساخت فیلم برای کودک 
دور کرده است. همچنین 

تهیه کنندگان راغب به 
تولید آثاری از این دست 

نیستند

یکی از معضالت سینمای 
کودک از نیمه دهه ۷۰ به 

این طرف این است که 
معموال فیلم های منتسب 

به این جریان، فیلم کودک 
نبودند فیلم هایی که 

روحیات کودکان را درنظر 
نمی گرفتند و حتی موجب 
آزار و اذیت آن ها می شدند
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