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هفدمیــن جشــن تصویر ســال و 
جشنواره فیلم تصویر، عصر جمعه ششم 
تیرمــاه ١٣٩٩ با معرفــی برگزیدگان 
بخش هــای چهارده گانه ایــن دوره به 

پایان رسید.
در مراسم ویژه ای که فقط به صورت 
مجــازی و در صفحه الیو اینســتاگرام 
تصویر سال برگزار شد، داوران هر بخش 

اسامی برندگان را اعالم کردند.
جشــن تصویر ســال بــه عبارتی 
بزرگتریــن گردهم آیــی تصویری در 
ایران اســت، چرا که آثار منتخب بیش 
از ٣ هزار و ٥٠٠ هنرمند در رشــته های 
عکاســی، گرافیک، کاریکاتــور و فیلم 
در آن به نمایش درمی آیــد. به گزارش 
هنرآنالین، کویید ١٩ وقتی در ابتدای 
سال ٢٠٢٠ از شرق می آمد و می رفت تا 
همه  دنیا را اشغال کند؛ بیش از هر رویداد 
فرهنگــی و هنری در ایــران، به تصویر 
سال آسیب زد. جلوی اکران فیلم هایی 
را گرفت که به ما نوید می دادند؛ »سعید 
روســتایی« و »محمــد کارت« آینده 
کیست؟ جامع ترین نمایشگاه رویدادهای 
تصویری و هنرمنــدان عکاس بی نظیر 
کشورمان را از ما گرفت؛ نتوانستیم از اول 
تا بیستم اسفند، یعنی موعد مقرر، این 
جشن را در خانه هنرمندان ایران برگزار 
کنیم؛ اما هیچ کدام نتوانست صدای ما 

را خاموش کند. »تصویر ســال« امسال 
بیش از هر زمانی متکــی به تصویر بود، 
چراکه فرصت های حضور بسیار محدود 
بــود و درنهایت برنــدگان بخش های 
چهارده گانــه تصویر ســال روز جمعه 
ششم تیرماه ٩٩ معرفی شدند تا در تاریخ 
ثبت شــود هیچ حادثه تلخی نمی تواند 
دلبســتگان به تصویر را از متن زندگی 
بیرون کند. صدای مــا در گوش تاریخ 
طنین انداز است.  اجرای آیین اختتامیه 
امسال مانند پنج دوره گذشته با حبیب 
رضایی بود و سامان احتشامی یار همیشه 
همراه تصویر ســال امســال موسیقی 
تکرارنشدنی اختتامیه را با همراهی سایه 
و صدا سدیفی، مهدی مختاری و هژیر 

مهرآوران به نمایش گذاشت.
مرتضی پورصمدی، پیروز کالنتری و 
مهرداد اسکویی، آثار راه یافته به مسابقه 
جوانان زیــر ٢٥ ســال را در دو بخش 
فیلم های زیر ١٥ دقیقه و باالی ١٥ دقیقه 
داوری و برندگان تندیس، دیپلم افتخار و 
تقدیری های هر بخش و نیز برنده تندیس 
»بهتریــن تصویر« را معرفــی کردند.  
اما احمد محیط طباطبایــی، علیرضا 
قاسم خان، شــادمهر راستین به همراه 
مرتضی پورصمدی و پیــروز کالنتری 
به عنوان هیات داوران بخش مســابقه 
چهل سال تهران، آثار راه یافته به مسابقه 

فیلم های مستند این بخش ویژه را داوری 
و اعالم کردند. رخشــان بنی اعتماد که 
چندسالی ست در جمع داوران جشنواره 
فیلم تصویر حضــور دارد، حضورش به 
خاطر هم زمانی پروژه ســینمایی او با 
جلسات داوری در روزهای پایانی خرداد، 
میسر نشد و پیروز کالنتری به جمع هیات 
داوران اضافه شد. مســعود سپهر، رضا 
عابدینی و فرزاد ادیبی بخش مســابقه 
پوســتر جوانان زیر ٢٥ را داوری و اعالم 
کردند و برای داوری بخش پوستر »چهل 
سال تهران« فاطمه کرکه آبادی و نوشین 
ناظمان به جمع داوران اضافه شدند. آثار 
بخش عکس مسابقه جوانان زیر ٢٥ سال 
توسط مجتبی آقایی، کیارنگ عالیی و 
آرش خاموشــی داوری و اعالم شد و در 
بخش عکس بخش ویژه »تهران چهل 
سال« مجید ناگهی و مجتبی موسوی 
به ترکیب داوران پیوستند. اما در بخش 
کاریکاتور جوانان زیر ٢٥ ســال کامبیز 
درم بخش، مسعود شجاعی طباطبایی 
و کیارش زندی داور بودند که در بخش 
کاریکاتور »چهل ســال تهران«، جواد 
علیزاده و آروین به جمــع داوران اضافه 
شدند. آثار برتر بخش جوانان زیر ٢٥ سال 

را هم داوران اعالم کردند.
برگزیدگان بخش ویژه »چهل سال 
تهران« در چهار رشــته عکس، پوستر، 

کاریکاتور و هم زمان با افتتاح نمایشگاه 
این بخش که با حمایت سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران با گشایش خانه اتحادیه 
برگزار می شود، اعالم خواهد شد. »چهل 
سال تهران« عنوان بخش ویژه هفدهمین 
جشن تصویر سال اســت که قرار بود با 
حمایت ســازمان زیباسازی شهرداری 
تهران ١٥ اســفندماه ١٣٩۸ همزمان 
با افتتاح خانه اتحادیه برگزار شــود که 
متاسفانه با شیوع ویروس کرونا رونمایی 
آثار برگزیده عکس، پوستر، کاریکاتور و 
کارتون های مطبوعاتی تا اطالع ثانوی 
به تأخیر افتاد. ولی طبــق برنامه ریزی 
قبلــی، ٥٠ فیلم منتخب مســتند ۴٠ 
سال گذشــته تهران به همراه ٢۶ فیلم 
بخش مســابقه از ۸ تا ٢٣ تیرماه ١٣٩٩ 
در سالن شــهناز خانه هنرمندان ایران 
به نمایش گذاشته می شود. اعالم نتایج 
و اهدای جوایز این بخش با وجود انجام 
داوری بخش های چهارگانه در روز افتتاح 
نمایشگاه خواهد بود. سیف اهلل صمدیان 
دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 
تصویر اعالم کرد، اتاق بازرگانی تهران در 
دو بخش »ایران ما« و »عکاسی با موبایل« 
در این رخداد به عنوان حامی حاضر شده و 
از برندگان این بخش با اهدای جایزه نقدی 

و لوح دیپلم افتخار تقدیر خواهد کرد.
او ابرازامیــدواری کرد که در ســال 
پیش رو و در هجدهمین جشن تصویر 
ســال، با همکاری اتاق بازرگانی تهران، 
بخش ویژه »در ســتایش کار« در نظر 
گرفته شود که مختص کار و کارآفرینی 
خواهد بود. عکس های کیارنگ عالیی، 
به خاطر داوری بخش عکس این دوره از 
نمایشگاه تصویر سال که در بخش های 
موبایلی و ایران ما ارائه شده بود، از بخش 
مسابقه خارج شد.  طبق اعالم دبیرخانه 
تصویر سال، منتخبان یا نماینده آنها در 
همه ی بخش ها می توانند روز یکشنبه 
تا چهارشنبه )هشــتم تا یازدهم تیرماه 
جاری( ساعت ١٠ تا ١۸ با همراه داشتن 
کارت ملی به دبیرخانه تصویر سال واقع 
در خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردالن، 
شماره ٢۴ مراجعه و جوایز خود را دریافت 
کنند. نماینده ی برنده الزم است توسط 
 tassvirsal@gmail برنده به آدرس

معرفی شده باشد.  داوران هر بخش اسامی 
برندگان را به شرح زیر اعالم کردند.

بخش مسابقه جایزه جوانان زیر 25 
سال )جایزه محسن رسول اف(

   برندگان بخش عکاسی خبری 
تندیس: مصطفــی رودکی، دیپلم 
افتخار: ســیدمحمد ســعید سجادی، 

حسین یاراحمدی، تقدیر: امین آهویی
 برندگان بخش نگاهی دیگر 

)خالقه(
تندیــس: علی شهســواری، دیپلم 
افتخار: علی ملکی، مهرداد فتحی، تقدیر: 

علی نصراللهیان، جواد رضایی
 عکس های بخش مســتند 

اجتماعی تندیس ندارد
دیپلم افتخــار: بهرام بیــات، مریم 

دشتی، تقدیر: ناصر جعفری
 عکس هــای بخــش هنر و 

هنرمندان 
بنــا بــر آرای داوران ایــن بخــش 

برگزیده ای نداشت.
  عکس های بخش ورزشی 

تندیس: مجید خواهی، دیپلم افتخار: 
امین آهویــی، حمید وکیلــی، تقدیر: 

محمدعلی قاسمی
 عکاس سال )جایزه عکاس 

سال وحید ابد(
عابد جلیل پوران

    بخش کاریکاتور 
تندیس: محمد راعی، دیپلم افتخار: 
حسین آقا محمدی، سوگند صیدجو، 

تقدیر: ریحانه آبرویی، محمدرضا ایزدی
    بخش گرافیک )پوستر(

تندیس: پارسا دیبازر، دیپلم افتخار: 
فائزه شــمیمی، مریم برادران، تقدیر: 

هومن مرادی، حامد بقال بهتاش
   فیلم های باالی 15 دقیقه

تندیس: »ســونا« کارگردان: مریم 
مهدیــه، دیپلــم افتخار: »شــیپور« 
کارگــردان: محمدرضــا ســیف، 
ابوذرمرجانی، »مــن خواب های مادرم 
را می بینم« کارگــردان: حجت غالمی، 

تقدیر: »شوفر« کارگردان: رضا نجاتی
    فیلم های زیر 15 دقیقه

تندیس: »ناهید« کارگردان: صمد 
علیزاده، دیپلم افتخار: »تله« کارگردان: 

شــیرین اخالصــی، »واحد شــش« 
کارگردان: علی افشاری، تقدیر: »او که 
اهلی نشــد« کارگردان: صالح کاشفی، 
»رسوخ« کارگردان: علی ملکی، »پاس« 

کارگردان: الیکا عبدالهی
    بهترین تصویر

»تله« تصویربردار: رســول همتی، 
کارگردان: شیرین اخالصی

  جایزه ویژه هیات داوران:
»اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم« 

کارگردان: محمد حسنی
 برگزیدگان بخش مســابقه 

عکس »ایران ما« 
هیمــی، مجتبــی  برا ا محمــد 
اســماعیل زاده، ســیدمحمدصادق 
حسینی، حامد خلیلی، مجید حجتی، 
عارف زیودار، شهریار دبیری، امیر عنایتی، 

مریم کرمی، محمدرضا معصومی
      برگزیدگان بخش عکس موبایلی

فــواد اشــتری، علی خــارا، هادی 
دهقان پــور، ژوان رضایی، محمدصالح 
شریفی، ســیدجمال مرتضوی امیری، 
نغمه مقصودلو، مینا نوعی نوشهر، میثم 

همرنگ، مهسا همتی
  پروژه های تصویری 

کره شمالی از نگاه یک عکاس ایرانی؛ 
مجتبی دعایی، دریاچه ارومیه، دیروز و 
امروز؛ جواد پورصمد، از نگاه یک خلبان؛ 
امیرحســن غروی، پاریس از نگاه یک 
عکاس ایرانی؛ زهره خالقی، پدرانه؛ مونا 

علیخواه
 عکاسی مینی مال از ایران تا 

هلند؛ نیلوفر شریفی
از پروژه هــای تصویری هفدهمین 
جشن تصویر سال با اهدای تندیس و لوح 

سپاس قدردانی شد.
گفتنی است؛ تصویر سال یک جریان 
مســتقل فرهنگی و هنری است که در 
سال ١٣٧١ توسط سیف اهلل صمدیان، 
عکاس و مستندســاز؛ مرتضی ممیز، 
طراح گرافیک و محمود کالری، عکاس و 

فیلمبردار شکل گرفت.
مرکز ایــن همکاری هــم ماهنامه 
هنرهای تصویری با عنوان نشریه تصویر 
بود که سیف اهلل صمدیان امتیاز مجله و 

سردبیری آن را برعهده داشت.

هفدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر برگزار شد

روایت جاودانگی تصویر در متن زندگی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 آموزش مجازی هنرهای 
تجسمی در  »آرت پالت«

وب ســــایـــــت 
»آرت پالــت« به تازگی 
مجموعه ای از فیلم های 
آموزشــی هنرهــای 
تجسمی را در دسترس 

مخاطبــان عالقه مند قرار داده اســت. به گزارش 
هنرآنالین، در اولین مجموعه از این آموزش ها که 
در فضای کارگاهی و به شکلی روش مند تهیه شده، 
هنرجویان روند اصولی و علمی طراحی را در خالل 
تمرین هایی عملی تجربه می کنند و در ادامه قادر به 
دنبال کردن مباحث پیشرفته و تکمیلی طراحی 
در این وبســایت خواهند بود. آرت پالت همچنین 
در بخشــی دیگر از این آموزش ها، دوره هایی را با 
عنوان »آشنایی با مدیوم های نقاشی« به مخاطبان 
عالقه مند ارائه کــرده که اولین مجموعــه از این 
عنوان به آموزش مدیوم های اصلی نقاشــی چون 
نقاشی با رنگ روغنی، مداد رنگی، پاستل و آبرنگ 
اختصاص دارد. شــایان توجه است؛ آرت پالت این 
آموزش ها را به شکلی دسته بندی کرده که دوره های 
مقدماتی و پیشــرفته هر یــک از کارگاه های یاد 
شده، برای عالقه مندان به فراگیری این آموزش ها 
به آسانی قابل شناسایی باشــد.  بر این اساس؛ این 
آموزش ها نه تنها بــرای دنبال کنندگان هنرهای 
تجســمی، بلکه برای عموم عالقه مندان کنجکاو 
این هنرها نیز می تواند مفید و قابل استفاده باشد. 
عالقه مندان به فراگیری آموزش هنرهای تجسمی 
 می توانند با مراجعه به وب سایت آرت پالت به نشانی
artpalet.ir  به مجموعه آموزش های یاد شــده 

دسترسی داشته باشند.
     

نمایش آثار عکاس ایرانی در هلند
آثــاری از مهرعلی 
رزاق منش در نمایشگاه 
»روی زمیــن- تصور، 
تکنولــوژی و دنیــای 
 Foam طبیعــی« در

museum شهر آمستردام به نمایش درآمد. در 
استیتمنت این نمایشــگاه آمده است: »تحوالت 
تکنولوژی و تغییر ســریع آب و هوا اساساً روابط 
ما با طبیعت را تغییر داده است. عکاسی به ما این 
امکان را می دهد تا جهان و تأثیر وجود خود بر آن 
را مشاهده کنیم.« نمایشگاه »روی زمین- تصور، 
تکنولوژی و دنیای طبیعی« با گستره موضوعی 
که دارد، کار ٢٧ هنرمنــد معاصر را گرد هم آورده 
اســت که در آثار خود در رابطه با انسان، فناوری 
و طبیعت از طریق راهبردهــای نوآورانه بصری 
تأمل می کنند. آنها از واقعیت مجازی، رسانه های 
اجتماعــی،Google Earth  و ســایر امکانات 
تصویری که ما با آنها در ارتباط هســتیم استفاده 
می کنند. مهرعلی رزاق منــش متولد ١٣۶٢ در 
تهران است. نمایشگاه »روی زمین« تا ٢ سپتامبر 

٢٠٢٠ )١٢ شهریور( برپاست.
    

 افتتاح »درخت گردو« 
در خانه هنرمندان

نمایشگاه عکس های 
فیلم »درخت گردو« در 
خانه هنرمنــدان ایران 
افتتاح شــد. به گزارش 
ایلنا، آییــن افتتاحیه 

مجموعه عکس هــای فیلم ســینمایی »درخت 
گردو« که مجید طالبی عکاسی آن را برعهده داشته 
است، به بهانه سالروز بمباران سردشت، یکشنبه 
۸ تیر با حضور مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه 
هنرمندان ایران و محمدحسین مهدویان کارگردان 
فیلم »درخت گــردو« در گالری زمســتان خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد. پیمان معادی بازیگر 
این فیلم در متنی به مناسبت برگزاری این رویداد 
هنری نوشته است: عکاسی ســینمایی به عنوان 
اثری مستقل، سخت پیچیده و چند الیه است.  از این 
منظر این عکس ها به ما یادآوری می کنند که ما آنجا 
نبوده ایم. که این همه ماجرا نبوده. که حتما چیزی 
جا مانده. باشــد که با دیدن این عکس ها، لحظاتی 
چشمانمان را ببندیم، گوشمان را ببندیم و زبانمان 
را ببندیم. مگر خیال، ابعاِد تاریکِی فاجعه را برایمان 
کمی روشن کند. این نمایشگاه تا ٢٣ تیر همه روزه 
)به استثنای شنبه ها( از ســاعت ١٥ تا ٢٠ میزبان 

عالقه مندان است.

بوم خبر

مدیرکل مرکز هنرهای تجســمی با اشاره به 
آنکه در شرایط مالی نامناسبی به سر می بریم از 
نبود برنامه ای خاص بــرای خرید آثار یازدهمین 

دوساالنه ملی سرامیک ایران خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، صبح یکشــنبه ٩ 
تیرماه،  نشست خبری یازدهمین دوساالنه ملی 
سرامیک ایران با اعالم فراخوان این دوساالنه و با 

حضور مسئوالن و دبیر این دوساالنه برگزار شد.
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با اشاره به آنکه 
قرار بود دوساالنه ملی سرامیک ایران اسفندماه 
سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا 
امکان پذیر نشــد، گفت: در گذشــته برگزاری 
بینال ها یکی از مطالبات جامعه هنری بود ضمن 
آنکه خواست انجمن ها باید باشد و اینکه هزینه 
برگزاری به جشنواره فجر و ... می رود درست نیست. 
هادی مظفری با اشاره به بررسی علل تعویق یا عدم 
برگزاری بینال های تجسمی در سال های گذشته، 
افزود: از یک سو بینال ها هر دو سال یک بار برگزار 
می شوند و از دیگر سو هیات مدیره انجمن ها نیز 
درحال تغییر است. از این رو زمانی که باید بینال 
برگزار شود با تغییر انجمن ها یا عدم تامین اعتبار 
و مشکالت دیگر روبه رو می شویم. با این وجود ما 

تالش می کنیم تا بینال ها را برگزار کنیم.

 بینال عکاسی و نقاشی 1400،
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او یادآور شد: برگزاری بینال عکاسی و نقاشی 
در سال ١۴٠٠  اعالم شده اســت ضمن آنکه در 
سال ٩٩ نیز بینال مجسمه و سفال و سرامیک را 

خواهیم داشت.
او درخصوص رویه برگــزاری بینال ها گفت: 
ارتباط بینال ها با نهاد حاکمیتی همواره برقرار بوده 
و مدیر مرکز هنرهای تجسمی یا به عنوان رئیس 
شورای سیاســتگذاری بینال فعال می شد یا در 
قالب مدیریت و برنامه ریزی بینال از طریق معرفی 
رئیس افتخاری توسط مدیرکل مرکز تجسمی در 
بینال حضور داشت. بینال ها متعلق به تمام جامعه 
هنری اســت نه بخشــی از آن. مرکز تجسمی از 
بینال هایی که تمام بخش های هنری را دربربگیرد 

حتما حمایت می کند.
مظفری در پاســخ به پرســش خبرنگار ایلنا 
مبنی بر برنامه  مرکز تجســمی برای خرید آثار 
این دور از دوساالنه ســرامیک ملی ایران گفت: 
برنامه پیش بینی شــده ای برای اینکه چه تعداد 
اثر خریداری شود وجود ندارد؛ چراکه در شرایط 
بد مالی قرار داریم ممکن است بعد از نمایش آثار 
به فراخور و حتی در صورت ایجاد شرایط مناسب 

برای مرکز این امکان برای خرید ایجاد شــود. او 
ادامه داد: سال ســخت اما پررویدادی را پیش رو 
داریم. امیدواریم بتوانیم از این طریق نشاط را به 

اجتماع بیاوریم.
 کرونا شرایط اسپانسرها 
را تحت الشعاع قرار داد

دبیر دوســاالنه ملی ســرامیک ایران نیز با 
اشــاره به تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم ها 
و همچنین شرایطی که شــیوع ویروس کرونا در 
جامعه هنری ایجاد کرده، گفت: در چنین شرایط 
مخاطره انگیزی برگزاری بینال در حد استاندارد 
بسیار دشوار بود. برگزاری یک دوساالنه در چنین 
شرایط دشواری می تواند عالوه بر دستاوردهای 
ملی، شور و نشاط برای جامعه هنری را به همراه 
داشته باشد. هیربد همتی آزاد ادامه داد: رایزنی های 
مختلفی برای گرفتن اسپانسر انجام شد اما شیوع 
کرونا و شرایطی که ایجاد کرد شرایط الزم برای 
حضور اسپانسرها را امکان پذیر نکرد، ضمن آنکه 
برخی از آنها انتظاراتی داشتند که ترجیح ما بر آن 

بود بینالی مستقل برگزار کنیم.
او درخصوص شــورای انتخاب آثار گفت: این 
شورا متشــکل از ۶ نفر خواهد بود و در دو مرحله 
انجام می شود. داوری نهایی از روی اصل اثر خواهد 

بود. ٣ برگزیده بدون رتبه بندی انتخاب می شوند 
که هریک ٢٠ میلیون تومــان جایزه می گیرند. 
داوران دور نخست را اژدری، ضیایی، شاه کوچکی، 
فیاضی، قربانی و خلج، داوری خواهند کرد و داوران 
نهایی را حمید سوری، ژاوکافمن، اژدری و ضیایی 

تشکیل می دهند.
رویکرد اصلی دوساالنه خودکاوی است

عضو شورای سیاستگذاری دوساالنه سرامیک 
نیز درباره رویکرد این دوساالنه گفت: رویکرد اصلی 

دوساالنه سرامیک خوکاوی است.
 منیژه آرمین افزود: خودکاوی، بحث برانگیز 
اســت و در ابتدا به نظر می آید که مسأله ای است 
که به غرب گرایی اشاره دارد، اما این در حالی است 
که واژه »خــود« دارای مفاهیم چندبعدی برای 

هنرمند است و هنرمند را به بازگشت به خویشتن 
برمی گرداند. هنرمنــد دارای ابعاد مِن تاریخی، 
اجتماعی و...  است و چیزی که در دوساالنه مهم 
است این بود که هر هنرمندی از تجربه های معاصر 
استفاده کند و از درون خودش نیز برای خلق اثر 
بهره گیرد. به گفته او، هنرمند در قالب هنر می تواند 
از تجربیات گذشته و حال و ... استفاده کند و این در 
صورتی محقق می شود که هنرمند بتواند به آنچه 

از درونش می جوشد برسد و ارائه دهد.
بنابراین گزارش، آخرین دوساالنه ملی سفال 
و سرامیک ایران در ســال ٩٠ برگزار شد. امسال 
یازدهمین دوســاالنه ملی ســرامیک ٩ آبان در 
فرهنگسرای نیاوران به مدت یکماه برگزار می شود 

و تاکید بر تکنیک و ابعاد زیبایی شناسانه است.

در نشست یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک ایران مطرح شد:

شرایط مالی بد است، برنامه ای برای خرید آثار نداریم 

گزارش
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