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هنرمنــد طراح و کارتونیســت 
گفت: کادر درمانی بیمارســتان ها 
مرا جزئی از خودشــان می دانستند 
و عقیــده داشــتند کاری که انجام 

می دهم نوعی هنردرمانی است.
علیرضا پاکــدل، در گفت وگو با 
هنرآنالین درباره فعالیت های خود 
در دوران شــیوع کرونــا گفت: در 
اسفندماه نکات جدی مانند نرفتن به 
سفر، رعایت نکات بهداشتی و ماندن 
در خانه مطرح شــده بود و من هم 
سعی کردم آثاری را با این موضوعات 
طراحی کرده و در اینستاگرام منتشر 
کنم. پس از مدتی کــه تعداد کارها 
زیادتر شد متوجه شدم که این آثار 
بازخورد جهانی زیادی پیدا کرده اند 
و شــبکه ها و ســایت های خارجی 
این آثار را بازتــاب داده اند و همین 
موضوع باعث شــد حجم عظیمی از 
مخاطب به صفحه اینســتاگرام من 

جلب شود.
پاکــدل افزود: پــس از آنکه این 
بازخوردهــا را دیــدم در کار خود 
جدی تر شــدم و ســعی کردم این 
مجموعه آثار ادامه دار باشــد. سعی 
کردم روزی یک طرح منتشــر کنم 
و تابه حال بیــش از 80 اثر کرونایی 
طراحی کردم که ترکیبی از طراحی 
دســتی و رنگ آمیــزی دیجیتال 
هســتند. این آثار را ویــژه صفحه 
اینســتاگرام خــودم کار  کــردم و 
تعدادی از آنها بعداً در نشــریات یا 

سایت ها بازنشر شدند.
او دربــاره موضوع ایــن طرح ها 
گفت: اوایل شیوع کرونا بیشتر نکات 
ایمنی و هشــدارهای بهداشتی را 
به تصویر می کشــیدم. پس از آنکه 

بازخورد بیشــتری از آثــار دیدم، 
نکاتی را که از ســوی کادر درمانی 
و هالل احمر گوشــزد شــده بود و 
اهمیت آن ها یادآوری می شد را وارد 
کارهایم کردم. در این آثار امید دادن 
برایم خیلی مهم بود و انرژی و قدرت 
برای مقابله با کرونــا در این طرح ها 
خیلی پررنگ شــده بود. با توجه به 
اینکه ترس و وحشت را در اطرافیان 
خود می دیدم ســعی می کردم این 
احساســات را کمتر کنم و اهمیت 

همبستگی را نشان دهم.

پاکدل ادامه داد: در آثارم نکاتی 
وجود داشت که مستقیماً به فرهنگ 
ایرانی اشاره می کرد و برای مخاطب 
غربی به نوعی معرفی کننده فرهنگ 
ایران بــود. به عنوان مثــال یکی از 
پرمخاطب ترین آثــارم طرحی بود 
که با موضوع ســفره هفت ســین 
کشیده شــده بود و یا طرح دیگری 
که کادر درمان را در حــال عبور از 

زیر قرآن نشــان می داد، ســؤاالت 
زیاد مخاطبــان خارجی را به همراه 
داشــت و من به آنها دربــاره کتاب 
آســمانی مان و حضور آن در میان 
مردم ایران توضیح می دادم. این آثار 
جدا از موضوع کرونا، نقش مهمی در 
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ما در 

کشورهای خارجی داشت.
پاکدل با اشــاره به واکنش های 
مخاطبان داخلــی و خارجی گفت: 
بعضــی از مخاطبــان خارجی که 
نزدیکان خود را به دلیل این بیماری 

از دســت داده بودند برای این آثار 
کامنت می گذاشتند و از حس امید و 
همبستگی که در آثارم پررنگ بود، 
تقدیر می کردند. اتفــاق زیباتر این 
قضیه آن بود که کادر درمان هم در 
داخل و هم در خارج از کشور به من 
پیام می دادند که شــما هم جزئی از 
کادر درمان هستید، چون این کاری 
که انجام می دهید نوعی هنر درمانی 

است. آنها مرا از خودشان دانستند 
و از من می خواســتند تا زمانی که 
کرونا مهار شــود این طراحی ها را 

ادامه دهم.
این هنرمند افزود: شــهرداری 
یکی از شــهرهای کلمبیــا از من 
خواست که این طرح ها را به صورت 
بیلبورد منتشر کند، درصورتی که 
در ایران چنین توجهی به آثارم نشد. 
پیامی که در ابعــاد بزرگ روی یک 
بیلبورد نوشته می شود ممکن است 
چندان گویا نباشد، درحالی که یک 
تصویر می تواند چندین برابر تأثیر 
بگذارد و پیام خــود را به مخاطبان 
منتقل کند. ایــن تصاویر می توانند 
تلنگری باشــند به کســانی که 

مسائل بهداشــتی را رعایت 
نمی کنند یا بــه دیگران 

اهمیت نمی دهند.
او بــا بیــان آنکــه 
رسانه های کشورهای 
مختلــف بــه معرفی 
کارهایش پرداخته اند، 

گفت: شبکه های 

تلویزیونی اسپانیا و ایتالیا کارهای 
مرا پوشــش دادند و رســانه های 
دیگری از برزیل، اســپانیا، ایتالیا، 
ترکیــه، اوکراین، روســیه، چین، 
کلمبیا و... گزارش هایی از کارهایم 

تهیه کردند.
پاکدل افزود: پس از مدتی بازتاب 
آثارم در رسانه های خارجی آن قدر 
زیاد شد که از تیم اینستاگرام با من 
تماس گرفتند و گفتند می خواهیم 
شــما را به دلیل کارهایی که درباره 
کرونا انجام دادید در اینســتاگرام 
معرفی کنیم. حــدود یک ماه پیش 
بود که یکی از کارهای من در صفحه 
رسمی اینستاگرام قرار گرفت و این 
نخســتین بار بود که یک هنرمند 
ایرانی در صفحه اینستاگرام معرفی 
می شــد. این هنرمند افــزود: پس 
از آن همه بازخــورد مثبتی که در 
همه دنیا نســبت به این آثار وجود 
داشت، نخستین مســئولی که در 
ایران به کار من واکنش نشــان داد 
دکتر شــهاب الدین صــدر، رئیس 
سازمان نظام پزشکی کشور بود که 
در یک الیو اینستاگرامی از کار من 

تقدیر کرد. 

سازمان آتش نشــانی مشهد از 
من تقدیر و تشــکر کــرد و افرادی 
از ســازمان های آتش نشــانی و 
هالل احمر نیز از این کارها تقدیر و 
تشکر می کردند و از من می خواستند 
به عنوان یک هنرمنــد کار در این 
زمینه را ادامه دهم. اما برایم خیلی 
عجیب بود که با وجود بازخوردهای 
خارجــی بســیار زیــاد، در ایران 
هیچ کــدام از مدیــران فرهنگی و 
هنری و سایر ســازمان ها و نهادها 
اهمیتی به کارم ندادند. من بیش از 
۱00 جایزه بین المللی دارم، اما برایم 
عجیب اســت که در کشور 
خودم هیچ واکنشی 
از سوی مسئولین 
بــه  تجســمی 
کارهایــم دیده 

نمی شود.
پاکــدل ادامه 
داد: به نظر می رسد 
جامعه امروز ما بیشتر 

به مطالــب زرد توجــه دارد و حتی 
در رســانه ها و صداوســیما هم رفتار 
بــه همین گونه اســت. هنرمند باید 
وابســته به نهاد و ارگانی باشد تا دیده 
و مطرح شود. رسانه ملی هم به عموم 
هنرمندان نمی پردازد و بیشــتر کار 
سفارشی انجام می دهد. این یک درد 
است که هنرمندانی که به هیچ ارگان 
و خط مشی سیاسی وابسته نیستند و 
بدون هیچ چشم داشتی برای مردم کار 

می کنند، چندان به چشم نمی آیند.

او که در روزهای اخیر طرح هایی 
در واکنش به آتش سوزی های زاگرس 
منتشر کرده اســت، درباره این آثار 
گفت: من همیشــه اتفاق هایی که 
می افتــد را رصد می کنــم و در این 
آتش ســوزی ها دیدم که بــا وجود 
آسیب شدید به جنگل ها و حیوانات 
و محیط زیست، امدادرسانی بسیار 
به تأخیر افتاد و آتش سوزی چند روز 
ادامه داشت. این مسئله را با کشورهای 
دیگر مقایسه کردم و متوجه شدم که 
در اتفاقی مانند آتش سوزی استرالیا 
چقدر هنرمندان سراسر دنیا به این 
موضوع واکنــش نشــان دادند و به 
محیط زیســت و حفــظ آن اهمیت 
می دادند. اما وقتی این اتفاق در کشور 
ما رخ داد حتی هنرمندان داخلی هم 
توجه چندانی به این موضوع نکردند. 
بنابراین در میــان کارهای کرونایی 
احساس کردم که باید در این زمینه 

هم کاری انجام دهم.
ینکــه  پاکــدل بــا بیــان ا
محیط زیســت به  نظر من اهمیت 
زیادی دارد، افزود: من نگاه سیاسی 
به جامعه ندارم و این گونه نیســت 
که فقط کاســتی ها را نمایش دهم، 
بلکه ســعی می کنم کلیه جوانب را 
بســنجم. اینکه هنرمندان ایرانی 
به محیط زیســت توجــه چندانی 
ندارند، عجیب اســت. می بینیم 
آنها راجع به مســائل گوناگون 
واکنــش نشــان می دهنــد 
امــا در چنیــن موقعیت هــای 
 مرتبــط بــا محیط زیســت 

سکوت می کنند.
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بازخوردهای جهانی بسیار؛ واکنش های داخلی اندک 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هنرمندان ۲۷ کشور در نمایشگاه 
»نمیتوانم نفس بکشم«

نمایشگاه کارتون 
»نمی توانــم نفــس 
بکشم« با نمایش آثار 
هنرمندان بین المللی 
از ۲۷ کشــور در حوزه 
هنری انقالب اسالمی 
برگــزار می شــود. به 
گزارش ایلنا، مسئول 

واحد تجســمی حوزه هنری انقالب اســالمی در 
تشریح برپایی این نمایشگاه عنوان کرد: بعد از اتفاق 
تلخ و ناگوار در آمریکا برای جورج فلوید که شهروند 
آمریکایی بود، پویشی بین المللی به نام نمی توانم 
نفس بکشم برای اعتراض به نژادپرستی راه افتاد. 
سیدمسعود شجاعی طباطبایی افزود: پیش از این 
اتفاقاتی شــبیه به این مورد در آمریکا رخ داده بود، 
اما متأســفانه مورد حمایت رسانه ها قرار نگرفت و 
بازتاب رسانه ای کمی داشت. شجاعی تصریح کرد: 
همچنین آمار ویروس کرونا در این کشور به گونه ای 
است که ۷0 درصد از جانباختگان سیاه پوست اند 
چراکه سفیدپوستان بیشتر از خدمات بهداشتی بهره 
می برند و این نشان دهنده تبعیض  نژادی در حوزه 
بهداشتی برای شهروندان این کشور است. شجاعی 
ادامه داد: به  عنوان اتفاقی جدی این موضوع مورد 
توجه قرار گرفت و نیاز به واکنشی سریع در سطح 
بین المللی برای اعالم این اعتــراض بود و بهترین 

زبان برای گفتن این اعتراض زبان کاریکاتور است.
    

برگزاری نمایشگاه نگارینه های 
سنگی در موزه فرشچیان سعدآباد 

کارگاه آموزشــی 
نگارینه های سنگی 
در راســتای آموزش 
هنر نگارگری، در موزه 
استاد فرشچیان واقع 
در مجموعه فرهنگی 
تاریخــی ســعدآباد 
برگزار می شــود. به  

گزارش ایلنــا، هم زمان با روز ملی صنایع دســتی 
نمایشــگاهی یک روزه با عنــوان »نگارینه های 
سنگی« امروز )سه شــنبه ۲0 خرداد ماه(، ساعت 
۱0 تا ۱8 بــه مدت یک هفته در موزه فرشــچیان 
مجموعه سعدآباد برگزار می شــود.  ورک شاپ و 
کارگاه آموزشی این نمایشگاه نیز در روز سه شنبه ۲0 
خرداد، ساعت ۱۶ تا ۱8 توسط هنرمندان و استادان 
برجســته در این حوزه، برای عموم عالقه مندان 
و هنرجویان آموزش داده می شــود. عالقه مندان 
می توانند برای ثبت نام و حضــور در این کارگاه و 
آگاهی از شــرایط برگزاری با شــماره تلفن های 
۲۷۹۴0۵0۲ موزه فرشــچیان ســعدآباد تماس 
حاصل کنند. این کارگاه بــه صورت رایگان برگزار 
می شود و تعداد شــرکت کنندگان در این کارگاه 
محدود اســت، ازاین رو اولویت با کسانی است که 

مراحل ثبت نام خود را به پایان رسانده اند.
    

عکس های هادی کاظمی 
نمایش داده می شود

»هادی کاظمی« بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
به زودی نمایشــگاه عکس های خــود را با عنوان 
»برزخ« در گالری ماهور برگزار می کند. به گزارش 
هنرآنالین، هادی کاظمی درباره این نمایشــگاه 
عنوان کرد: بزرخ فاصله میــان این جهان و جهان 
دیگر است. همان گونه که کرونا زندگی ما را به قبل 
و بعد خود تقســیم می کند. رویکرد این عکس ها 
مرور خاطره هایی است که شاید کنایه ای به جریان 
روزمرگی باشد. در توضیح این نمایشگاه می توان 
گفت که ما از کرونا گذر می کنیم درحالی که جهان 
قبل و بعدازآن دچار تغییر می شود. این نمایشگاه 
جمعه ۲۳ خردادماه جاری از ساعت ۱۷:۳0 تا ۲۱ 
در گالری ماهور به نشانی میدان هفت تیر، خیابان 
موسوی، پالک ۵۷، گالری ماهور افتتاح می شود و تا 
۵ تیرماه ۱۳۹۹ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

بوم خبر

خیلیعجیببودکهباوجود
بازخوردهایخارجیبسیار
زیاد،درایرانهیچکداماز
مدیرانفرهنگیوهنری
وسایرسازمانهاونهادها
اهمیتیبهکارمندادند.
منبیشاز۱۰۰جایزه

بینالمللیدارم،اماعجیب
استکهدرکشورخودم
هیچواکنشیازسوی
مسئولینتجسمیبه
کارهایمدیدهنمیشود

پزشکانوپرستاراندر
داخلوخارجازکشوربه
منپیاممیدادندکهشما
همجزئیازکادردرمان
هستید،چونکاریکه

انجاممیدهیدنوعیهنر
درمانیاست.آنهامرااز

خودشاندانستندوازمن
میخواستندتاکرونامهار

نشدهاینطراحیهاراادامه
دهم

درآثارامیددادنبرایم
خیلیمهمبودوانرژیو

قدرتبرایمقابلهباکرونا
دراینطرحهاخیلی

پررنگشدهبود.باتوجه
بهاینکهترسووحشترا
دراطرافیانخودمیدیدم

سعیمیکردماین
احساساتراکمترکنمو

اهمیتهمبستگیرانشان
دهم

 شماره   534   /     سه شنبه 20  خرداد   1399  / 17 شوال 1441  / 9 ژوئن   2020

صاحبامتیاز:موسسهاطالعرسانيوخبرگزاريایلنا
مدیرمسئول:مسعودحیدري

زیرنظرشورايسردبیري
مدیربازرگانیوروابطعمومی:مرتضیبلوکی

چاپ:کاروکارگر668۱73۱7
نشانيتحریریه:تهران،خیابانانقالب،خیاباندانشگاهنرسیدهبهروانمهر،پالک۱32

تلفنتحریریه:669566۰۰)۰2۱(
@t osee. i r ani:اینستاگرام              t oseeir ani . i r:نشانیسایت


