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علیرضا بخشی استوار

جامعه نیومدیا فراخوان »دسترسی 
محدود ۸" را اعالم کرد. این فستیوال در 
زمینه ویدیو، فیلم کوتاه، انیمیشن و آثار 
شنیداری برگزار می شود و عالقه مندان 
می توانند آثار خــود در زمینه تصاویر 
متحرک، اجرا و صدا را به این فستیوال 

ارسال کنند.
فستیوال دسترسی محدود 10 سال 
پیش در فضای کوچکی با نام پارکینگ، 
به عنوان یک جشــنواره مستقل برای 
ویدیو، صدا و اجرا تاســیس شــد.این 
رویداد در آن روزها به واسطه آرشیوی 
از ویدئوهایی که از سال ۸۳ به بعد ساخته 
و جمع آوری شده بودند، راه اندازی شد با 
این انگیزه که دست اندرکاران آن بتوانند 
در نمایشــگاه های نیومدیا و ویدئوآرت 
شرکت کنند. یا به واسطه این آرشیو به 
هنرمندان دیگر این حوزه کمک کنند 

تا آثار خود را تمام کرده یا نمایش دهند. 
دســت اندرکاران "دسترسی محدود" 
به عالوه   بــرای انتخاب ویدئــوآرت به 
شهرهایی مثل اســتانبول و برلین هم 
سفر کردند و در این مرحله بود که آثاری 
از هنرمندان ویدئوآرتیســت ایرانی و 
هنرمندان برجســته اروپایی انتخاب 
و به همراه یــک پرفورمنس صدا و یک 
ســری چیدمان صدا در یک نمایشگاه 
چندرسانه ای به نام "دسترسی محدود" 

به نمایش در آوردند.
دلیل انتخاب این اســم آن بود که 
هنرمندان هر حوزه در فضاهایی جدا از 
هم کار می  کردند. کســانی که کار صدا 
می  کردند، ویدئوآرتیست  ها، سازندگان 
انیمیشــن و... که هرکــدام جمع های 
مخصوص به خود را دارند و آثار یکدیگر 
را می  بینند. به عقید برگزارکنندگان این 
موضوع باعث شــده بود که حاصل کار 
هر کدام از این گروه  ها از دیگری پنهان 

بماند و در واقع این هنرمندان به آثار هم 
دسترسی نداشته باشند. به این ترتیب 
چنین رویدادی نیاز بــود تا آدم هایی با 
پیش زمینه های مختلف را دور هم جمع 
کرده تا کار هایشان را با هم ببینند تا یک 

تعامل بین رشته ای شکل بگیرد.
یکــی از دالیــل انتخــاب عنوان 
"دسترسی محدود" و تعمیم آن به تم 
نمایشگاه این بود که به دلیل دسترسی 
محــدود به بســیاری از آثــار هنری و 
مدیوم های جدید بســیاری از پروژه ها 
در دهه هــای مختلف که در سراســر 
جهان رخ می داد از چشم ها دور می ماند. 
مستندنگاری آثار چیدمان صدا از نقاط 
مختلف جهان در ابتــدا امکان مواجه با 

این آثار در کل جهان را فراهم می کرد.
با همه این تفاسیر و با توجه به این که 
این فستیوال حاال و بعد از هفت دوره تا 
حدودی جایگاهی میان مخاطبان هنر 
بخصوص مخاطبان عرصه تجســمی 

پیدا کرده اســت هنوز چند سوالی در 
ذهن نگارنده مطرح است. به واقع حضور 
این دست فستیوال ها و ایجاد فضاهایی 
که بتوان در آن موجب رونق مدیاهایی 
همچون ویدئــو آرت و یا چیدمان های 
صدا شد اتفاقی قابل توجه و قابل ستایش 

است اما آیا همین اتفاق کافی است؟
در ســال های جاری فستیوال های 
تخصصــی فراوانــی در حوزه هــای 
پرفورمنــس آرت، ویدئــو آرت و در 
کل در حوزه نیومدیا برگزار می شــود. 
فستیوال های نوپا که در بسیاری از آن ها 
افق، چشم انداز و برنامه مدونی طراحی 
نشده است که مسیر این فستیوال ها را 
به یک روند صعودی صحیح ختم کرده 
باشد. شــاید تا به امروز قابل قبول بود 
که رویه برگزار کنندگان "دسترســی 
محدود" در کســب اعتبــار و جایگاه، 
رویه ای صحیح و یا منطقی باشد اما به 
واقع هفتمین فستیوال، نمایش ویدئوها 

و بخصوص آثار عکــس و تصاویر تکرار 
شده از نمایشــگاه های سال های قبل 
در گالری پروژه های آران نشــان از یک 
سردرگمی در این رویداد هنری می دهد.

نیاز بــه برگزاری چنیــن رویدادی 
برای این که آدم هایی با پیش زمینه های 
مختلــف را دور هــم جمــع کنــد تا 
کار های شان را با هم ببینند و یک تعامل 
بین رشته ای شــکل بگیرد، نمی تواند 
مبنایی باشد برای حیات و پیشرفت یک 
فستیوال. شاید یکی از دالیل سردرگمی 
مخاطب در چنین فســتیوالی و مواجه 
شدن با این سوال که به واقع با چه چیز 
رو به روست حاصل این اتفاق باشد که 
برگزارکننــدگان این فســتیوال برای 
خودشان هم به درستی تبیین و روشن 
نکردند که "دسترسی محدود" به کدام 

سوی حرکت می کند.
در این ســال ها یکی از مباحثی که 
در بســیاری از محافل هنــری مطرح 
می شود مواجه غیر علمی و گاها بدون 
پیش زمینه با مدیاهای جدید اســت. 
"دسترســی محدود" به واقع به عنوان 
یک مرجع در این سال ها می توانست با 
شکلی یکپارچه تر و به واسطه محدودیت 
در نوع آثار ارائه شده و از طرفی برگزاری 
نشست ها و ورک شــاپ های متعدد در 
ارائه تئوریک و علمی مطالبی مرتبط با 
این حوزه ها در ورود آگاهانه تر این مدیا 

به ایران قدم بهتری بردارد. 
یکی از مباحث مهم دیگر کیوریتوری 
این نمایشگاه اســت. یکی از اتفاق های 
نادر این فستیوال تعداد زیاد کیوریتور 
یا هنرگردان های آن بود که هر ساله نیز 
با تغییراتی همراه است. به واقع این اتفاق 
یکی از نقاط ضعف این فستیوال است. 
به این دلیل که مبنای هــر کدام از این 
کیوریتورها برای انتخاب آثار مشخص 
نیست و این اتفاق منجر به آن می شود 
که گاهی با یک آشفتگی موضوعی و از 
هم گسیختگی در شکل ارائه اثر مواجه 
باشیم. بدون شک حضور کیوریتورهای 

ثابت برای اســتحکام یک فستیوال در 
ابتدای امر ضروری به نظر می رسد.

از طرفی یکــی از مباحث مهم در 
کیوریتــوری معاصر، فهــم این نکته 
است که یک نمایشــگاه و یا فستیوال 
در نهایت امــر می تواند یک اثر هنری 
باشــد. یعنی تصمیمی بر این که یک 
پروژه با تمامی جزئیات و مدیاهایی که 
در آن حضور دارند در شکلی یکپارچه 
مبدل به یک اثر شــوند و در نهایت آن 
کل پروژه اســت که مورد بررسی قرار 

می گیرد.
در چنین شــرایطی امکان این که 
کلیه آثار یک نمایشــگاه خوب نباشند 
و از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند 
اما کلیت پروژه یــک اتفاق خوب و مهم 
باشد وجود دارد. اما به واقع این اتفاق در 

"دسترسی محدود" رخ نمی دهد.
"دسترســی محدود" کــه حاال به 
دوره هشــتم خود نزدیک می شود در 
عرصه نیومدیا به واقع یک اتفاق اســت 
که اگر نقدی بر آن وارد است نه به کلیت 
آن بلکه بر عملکرد آن اســت و به نظر 
می رسد اگر برگزارکنندگان آن در شکل 
برگزاری این نمایشگاه تجدید نظر کنند 

اتفاق های بهتری رخ خواهد داد.

فستیوال »دسترسی محدود« در ایستگاه هشتم

چشم انداز جشنواره »نیومدیا« هم چنان نامعلوم است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه»همه جا برای همه« 
در پاریس

نمایشگاه »همه جا برای همه« که ماحصل نگاه 
2۸ عکاس ایرانی است و به وقایع سیل اخیر ایران 
در ۳ استان اشاره می کند، ۳ خرداد در محل رایزنی 

جمهوری اسالمی ایران در پاریس افتتاح شد.
به گزارش هنرآنالین، طی مراسمی و با حضور 
بهرام قاسمی)ســفیر ایران در فرانســه(، جمال 
کامیاب )رایزن فرهنگی ایران در فرانسه(، میشل 
ســتبون)عکاس وقایع انقــالب 57( و جمعی از 
هنرمندان ایرانی و فرانسوی، نمایشگاه »همه جا 
برای همه« در محل رایزنی ایران در پاریس افتتاح 
شد. در این نمایشگاه 56 اثر از 2۸ هنرمند عکاس به 
روی دیوار رفته است که این آثار از دریچه نگاه بابک 

برزویه و حیدر رضایی انتخاب شدند.
آثاری که سعی دارند تا به نمایشی از مشکالت 
سیل اخیر در اســتان های گلســتان، لرستان و 
خوزستان بپردازند و همچنین با توجه به تحریم های 
به وجود آمده به ارسال نشــدن کمک های انسان 
دوســتانه جهانیان به ایران اشــاره کند. اســامی 
هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه بدین شــرح 
است: احمد بلباسی، رضا احمدوند، امیرعلی رزاقی، 
امیرهاشم دهقانی، بابک برزویه، بهاره حسین نژاد 
ندایی، حدیثه پاســندی، زینــب مهدوی، مجید 
خواهی، محسن اســماعیل زاده، محسن رضایی، 
ملیکا فرش فروش، محمد جوادزاده، مهدی حسنی، 
راحله حصاری، محمد زارع، علی حامد حقدوست، 
فائزه کابلی، فرشته اصالحی، محمد بقال اصغری، 
سیامک نامور، محمد علی نجیب، امین یاری، آی 
تای شکیبافر، عابدین مهدوی، حسن غفاری، مریم 
آل مومن دهکردی و علی قنبرلو. همچنین در این روز 
کارگاه آموزشی توسط بابک برزویه مدرس عکاسی و 
مسئول هماهنگی این نمایشگاه در خصوص موضوع 
عکاسی در ایران و عکاسی بحران برای هنرمندان 

حاضر در نمایشگاه برگزار شد.
    

نمایش حس های انسانی
 در مناظر طبیعی 

نمایشگاه نقاشی بابک کبود با نام » گرد قبران« 
در گالری طراحان آزاد برپا است.

بابک کبود در گفت وگو بــا هنرآنالین با بیان 
اینکه 9 تابلو نقاشــی با تکنیک رنگ روغن روی 
صفحات چوبی در این مجموعه به نمایش درآمده 
است گفت: روستایی در کردســتان با نام »گرد 
قبران« وجود دارد که سال ها پیش به دلیل طغیان 
سیمینه رود ویران شد. پس از آن بار دیگر روستا 
ســاخته شــد و خانه های جدیدی در آن شکل 
گرفت. وقتی به آن محل رفتم متوجه مزرعه گل 
آفتابگردانی شدم که سوخته بود و به خاطر ویژگی 
تصویری آن مزرعه ترغیب شدم که آن را نقاشی 
کنم. در واقع اصال نمی خواستم به روستا و داستان 
سیل بپردازم بلکه تأثیری که از فضای آن مزرعه 
سیاه شده دریافت کردم مرا ترغیب کرد که آن را 

نقاشی کنم.
او با بیان اینکه سال ها است در طبیعت نقاشی 
می کند گفت: در هر روستایی که نقاشی می کنم 
نام آن را روی مجموعه خــود می گذارم، بنابراین 
اســم مجموعه گردقبران با توجه به اینکه آثار در 
آن منطقه کار شــده بودند انتخاب شد اما در آثار 
من هیچ اشاره ای به روســتا نشده است. کارهای 
من اکسپرسیو هســتند و حس درونی که از فضا 

می گیرم را در آثار خود نمایش می دهم.
نمایشــگاه نقاشــی بابک کبود تا 7 خرداد در 
گالری طراحان آزاد به نشــانی میــدان فاطمی، 
میدان. گلها، میدان سلماس، شماره 5 برقرار است.
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بیست و هفتمین نمایشــگاه قرآن با مشارکت هنرمندان 
رشته های مختلف در مصالی امام خمینی )ره( برپاست.

به گزارش هنرآنالین؛  بخشی از این نمایشگاه مانند سال های 
گذشــته به نمایش آثار هنری اختصاص دارد که با موضوعات 
قرآنی شکل گرفته اند. با گشت و گذاری در این نمایشگاه حضور 
پر رنگ هنرهای سنتی توجه مخاطبان را به خود جلب می کند. 
خوشنویسی که به دلیل ماهیت خاص آن ارتباط زیادی با قرآن و 
مفاهیم مرتبط با آن دارد بیشترین سهم از آثار این نمایشگاه را در 
اختیار دارد. خوشنویسی کالسیک در قالب نستعلیق، شکسته 
نستعلیق، کتابت، سیاه مشق و... چشم مخاطبان را نوازش می دهد 
و مضامینی از آیات قرآن یا اشعار عرفانی در آنها دیده می شود. در 
میان هنرمندان حاضر در این بخش خوشنویسان نام آشنا در کنار 
هنرمندان جوان حضور دارند. کیخسرو خروش یک بیت شعر را 
به خط نستعلیق نگاشته و غالمحسین امیرخانی مناجات شعبانیه 
را به خط نستعلیق نوشته است. علی تن با ماژیک مشکی آیه ای 
از سوره ناس را به خط شکسته نستعلیق درآورده است و عباس 
شیخ خانی به خط نستعلیق مصرع »علی ای همای رحمت...« را 
در کنار »ال فتی اال علی...« آورده اســت. جواد بختیاری به خط 
نستعلیق »قل هواهلل احد« را نوشته است و صادق احدپور در سیاه 

مشقی به رنگ آبی، یک بیت شعر را نگاشته است.
عالوه بــر خطوط مطرح ایرانی که بســیار مورد اســتفاده 
خوشنویسان قرار می گیرد، تعدادی از هنرمندان نیز از خطوطی 
که امروزه کمتر به کار می روند استفاده کرده اند. خسرو قربانی 
فرج زاد با خط غبار شکســته دو تابلو را به نمایش گذاشته که 
در ابعادی بسیار کوچک، نمایانگر آیاتی از قرآن هستند. امین 
سلطان خواه به خط تعلیق و بر روی زمینه ای با رنگ های کهن، 
چند خطی از قرآن را نگاشته و بهادر پگاه، کتابتی با خط غبار را به 

نمایش گذاشته است. نفیسه تقوی به خط ثلث آیاتی از سوره انعام 
را نوشته و عذرا عبداله پور با خط نسخ به نگارش سوره الرحمن 
پرداخته است. علیرضا خدامرادی با خط بنایی تابلویی را به وجود 
آورده است که اسامی محمد )ص( و علی )ع( در آن دیده می شود و 
فاطمه فرحزادی در تابلوی خود نام امام حسین )ع( را با خط بنایی  
نگاشته و یک شاخه از عالمت فوالدی را باالی آن قرار داده است.

گرایش های نوین خوشنویسی هم به شکل های گوناگون 
در این نمایشگاه قابل مشاهده است و ترکیب های متنوع رنگ و 
فرم در آثار تعدادی از هنرمندان دیده می شود. عبداله چاریی در 
اثری نقاشی خط با استفاده از رنگ های آبی، الجوردی و طالیی، 
اثری را خلق کرده است و خلیل کوئیکی در تابلوی خود با استفاده 
از رنگ های سرد و گرم، تابش نور را در آسمانی از کلمات قرآنی 
ایجاد کرده است. سعید نقاشیان با استفاده از رنگ سیاه، اسامی 
خداوند را با خطی خودساخته بر روی کاغذ آورده و ترکیب بندی 
منسجمی را ایجاد کرده است. احمد محمدپور نیز با رنگ های 
آبی و سفید تصویری رویایی از آیه ای قرآنی به وجود آورده است. 
از نصراهلل افجه ای نیز تابلویی به نمایش درآمده که با مرکب و بر 
روی کاغذ سفید، یک ترکیب بندی با بهره بردن از سوره های قرآن 

ایجاد کرده است.
اما پرداختن به خوشنویسی تنها به شیوه های رایج محدود 
نشده و هنرهای سنتی مانند معرق، منبت و قطاعی نیز توسط 
هنرمندان به کار گرفته شــده اند تا آیات قرآن یا اشعار روحانی 
را به مخاطب ارائه دهند. از سوی دیگر تذهیب به عنوان یکی از 
عناصر همنشین خوشنویسی، گاه حضوری مستقل یافته و در 
قالب شمسه خودنمایی می کند. نافه بوستان با اثر معرق و مشبک 
فلز، بابک خویی با اثر قلم زنی و مریم کشت کاروندی با اثر منبت، 
در این نمایشــگاه حضور دارند. در بخش نگارگری هم آثاری با 

موضوعات دینی یا حماسی دیده می شود. محمدباقر خسروی در 
تابلویی با مضمون شهادت امام علی )ع( به نمایش صحنه عزاداری 
کودکان یتیم پرداخته است. هادی آقامیری با قلم سفید روی 
کاغذ سیاه تصویر حضرت ابراهیم در آتش را نمایش داده است و 
امیر طهماسبی، مادری را به تصویر کشیده که جوان شهیدش را 
در آغوش دارد و اطراف آنها فرشته ها دیده می شوند. ثریا عسگری 
دو آهو را به تصویر کشیده است که به حرم امام رضا )ع( پناه برده اند 
و ربابه شاهمرادی در نگارگری خود موضوع ریا در عبادت را به 

تصویر کشیده است.
هنرمندان نقاش نیز در این نمایشــگاه با آثاری که بر اساس 
مفاهیم دینی خلق شده اند، حضور دارند. شهباز سلمانی انسانی را 
به تصویر کشیده که بال درآورده و از فضایی خاکستری به سمت 
محیطی آبی حرکت می کند. محمدکاظم حسنوند در تابلویی 
سه لت، معراج پیامبر )ص( را با استفاده از اسلوب نگارگری ایرانی 
و تابلوهای مشهوری که از معراج پیامبر وجود دارد، اثری متفاوت 
را به وجود آورده است. در اثری از کاظم چلیپا، مرواریدی با صدف 
آن در ساحل دریا دیده می شود، در حالی که بر زمینه آسمان آن 
به خط کوفی نام علی )ع( دیده می شود. عبدالحمید قدیریان نیز 

زنی با چادر نماز را در میان بیابان به تصویر کشیده است، در حالی 
که نوری او را به آسمان متصل می کند.

عکس هایی از مراسم دعا و نیایش یا عزاداری های مذهبی هم 
بخشی از آثار این نمایشگاه هستند. علی ابک، نریمان شفیعی، 
جواد پرست، محســن کابلی، علی نجاتبخش، سمیرا بویری 
و... از جمله افرادی هستند که عکس های آنان در این بخش به 
نمایش درآمده است. بخش دیگری از نمایشگاه نیز به پوسترها و 
کاریکاتورهایی اختصاص دارد که پیش از این در مسابقاتی مانند 
کارتون و کاریکاتور »آل ســقوط« مسابقه کارتون و کاریکاتور 
ترامپیسم و... شرکت داشتند. بخش پوستر و کاریکاتور از 4 سال 
پیش به این نمایشگاه اضافه شــده و در آن به مباحث سیاسی 
برگرفته از قرآن مانند حرکت ضد استکباری، دشمن شناسی 

و... پرداخته می شود.
قسمتی از بخش هنری نمایشگاه قرآن امسال به فیلم های 
دارای مضامین دینی یا اعتقادی تعلق دارد. عکس هایی از فیلم ها 
و سریال هایی مانند مختار، محمد رسول اهلل، شیار 14۳، چ و... 
در کنار لباس ها و لوازم صحنه فیلم های تاریخی در این بخش 

دیده می شود.

نگاهی به مشارکت هنرمندان در نمایشگاه قرآن کریم

تبلور آیات الهی در تصاویر و خطوط 

نمایشگاه

»دسترسی محدود« که 
حاال به دوره هشتم خود 

نزدیک می شود در عرصه 
نیومدیا به واقع یک اتفاق 

است که اگر نقدی بر آن 
وارد است نه به کلیت 

آن بلکه بر عملکرد آن 
است و به نظر می رسد 

اگر برگزارکنندگان آن 
در شکل برگزاری این 
نمایشگاه تجدید نظر 

کنند اتفاق های بهتری رخ 
خواهد داد
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