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88498436سرويس فرهنگي

  معصومه طاهری
حسين آس�يوند در دنياي تصويرگري 
نامي آشنا و شناخته ش�ده است. وي از 
سال80 وارد كار هنري ش�ده و تاكنون 
در 25 نمايش�گاه جمعي و 10 نمايشگاه 
انفرادي ش�ركت كرده اس�ت. آسيوند 
همچني�ن ب�راي تولي�د كتاب ه�ای 
تصويرگری با سازمان پژوهش كتاب هاي 
درس�ي  و نيز با كانون پرورش�ي كتاب 
و نش�ر طاليي همكاري داش�ته است. 
مجموعه 14معصوم و پيامبران در قالب 
داستان هاي مذهبي و تاريخي بيشترين 
ژانر كاري او بوده است. او در زمينه پي نما 
هم با نش�ريات مختلف همكاري هايي 
داش�ته اس�ت و در حال حاضر نيز براي 
يك انتشاراتي لبناني پي نماي تخصصي 
كودكان توليد مي كند. اين هنرمند كه 
مدتي اس�ت از ايران به آلمان مهاجرت 
كرده اس�ت به عنوان هنرمندي ايراني 
در محاف�ل و نمايش�گاه هاي مختل�ف 
فعاليت دارد. با وي درباره هنر و صنعت 
پي نما در ايران و آلمان گفت وگو كرديم. 

    
چ�را عرص�ه پي نم�ا ي�ا همان 
كاميك را به صورت جدي ادامه 
نداديد؟عرصه اي كه در ايران با 
وجود عالقه مندي كودكان نگاه 
جدي درباره اش وج�ود ندارد و 
مي تواند عرصه اي پر رونق باشد 

ولي نيست. 
اينطور نيست. من اين عرصه را به صورت 
ج��دي ادامه دادم و كامي��ك را هم خوب 
مي شناسم و انجام مي دهم. اما بايد بگويم 
در ايران كاميك خيلي بازاري نداش��ت و 
چندان سفارش نمي ش��د. در حال حاضر 
براي مجله اي به نام »مهدي« در لبنان كه 
زيرمجموعه حزب اهلل لبنان است كاميك 

انجام مي دهم. 
شما در آلمان عضو صنف نقاش ها 

يا كاميك كارها شديد؟
قرار است عضو انجمن نقاش ها شوم. خودم 
پيگيري نكردم. بايد دنبال كارهاي اداري 

اين موضوع بروم. 
اين صنف به اعضاي خودش�ان 

چه خدماتي مي دهد؟
خدم��ات مختلف��ي دارن��د مث��ًا ب��ه 
نمايش��گاه هاي گروهي خبر مي دهند و 
اطاع رس��اني مي كنند،براي نمايش��گاه 
انف��رادي به اعض��ا كم��ك و هزينه هاي 
برگزاري نمايش��گاه را ك��م مي كنند و از 
اينطور مسائل مرتبط به كار و اگر جايي نياز 

داشته باشيد برايتان نامه نگاري مي كنند. 
به طور كل اعضا طب��ق مقررات صنف در 

برنامه هاي ساالنه حضور دارند. 
يعني فرق خاصي با انجمن هاي 

داخل ايران ندارند؟
البته جاهاي��ي همراه��ي و كمك انجمن 
صنفي در ايران بهتر است. در ايران خيلي 
به نمايشگاه اهميت مي دهند و نمايشگاه ها 
هم خيلي ش��يك و خوب برگزار مي شود. 
مثل خانه هنرمندان، درحال��ي كه اينجا 
)آلمان( نمايش��گاه هايي را ديدم كه براي 
تابلوهاي نقاشان حتي قاب هم نداشتند. 
فقط در آلمان به نظرم رسانه ها قوي هستند 
و گزارش و ... را روي كارهاي هنري به صورت 
كامل انجام مي دهند ك��ه همين انعكاس 

خوب در معرفي و شناخت مؤثر است. 
وضعيت آلمان در تصويرگري را 

چگونه مي بينيد؟
وضعيت خوبي حاكم است. تصويرگرهاي 
مع��روف آلمان��ي مس��تمر كار مي كنند. 
ناش��ران بزرگ و فعالي در ح��وزه كودك 
دارند، آتليه هاي تصويرگري زياد اس��ت 
چنانچه چند تصويرگر با هم كار مي كنند و 
نمايشگاه هاي مختلفي برپا مي كنند. متن 
داستان ها خيلي قوي است يا بهتر بگويم 
در حد عالي است. نويسنده ها خيلي قوي 
مي نويسند به طوري كه داستان هاي كتاب 
كودك در آلمان جنبه تربيتي و تعليمي 

خيلي بااليي دارند. 
وقتي وارد كار ش�ديد س�بك 

خاصي را انتخاب كرديد؟

بله، من س��بك رئال كار مي كنم. همين 
سبك رئال يا واقع گرايي را نسبت به متن 
يا داستاني كه هست به سوررئال يا فانتزي 
تغيير مي دهم، ولي هيچ وقت وارد كارهاي 

مدرن يا فضاي كامًا شخصي نشدم. 
شما از توليدكنندگان شاخص 
آث�ار مذهب�ي هس�تيد ك�ه 
كارهايت�ان در فضاي مجازي و 
حقيقي شاخص اس�ت. آيا اين 
توليدات متأثر از سفارش هايي 
بود كه قباًل در قم بوديد يا عالقه 
شخصي باعث شد بيشتر وارد 

فضاي ديني شويد؟
عاقه ش��خصي خيلي و همينطور اطاع 
تاريخي مهم اس��ت مخصوصاً ب��راي كار 
مذهبي. مثًا تصوير گري بخواهد داستان 
زندگي حضرت امام حسين)ع( را نقاشي 
كند، عاقه و روحيه ش��خصي نسبت به 
مقدس��ات اگر در وجود او باش��د مطمئناً 
كار هم خيلي بهتر و مؤثرت��ر خواهد بود 
تا اينكه فقط نگاه سفارش��ي به كار باشد. 
اطاع درب��اره مس��تندات تاريخي، فضا، 
لب��اس و زندگي دوره ه��اي مختلف همه 
اينها در گرايش من ب��ه كارهاي مذهبي 

تأثير داشته اند. 
چه شد كه تصميم به مهاجرت 

گرفتيد؟
براي خلق كارهايم ب��ه تجربه و يادگيري 
بيشتر نياز داشتم و به دليل مسائل شخصي 
و داشتن فاميل به آلمان آمدم البته واقعيت 
امر اين اس��ت كه كمي هم به خاطر فشار 

كار و عملكرد نادرس��ت بعضي از ناشران 
مهاجرت كردم. 

عملكرد نادرست ناشران چطور 
است؟

ناشران حقوق نشر را رعايت نمي كنند. 
در اين مدت نگرش آلماني ها به 

ايران را چطور ديديد؟
به نظرم معمولي اس��ت. يكسري هستند 
كه به ايران سفر كرده اند يا مطالعه دارند 
آنها چون خودشان درباره ايران اطاعاتي 
دارند نگاهش��ان مثبت است، ولي به طور 
كلي جوانان و نوجوان��ان آلماني كه اهل 
مطالع��ه و تحقيق نيس��تند و تحت تأثير 
رس��انه ها قرار دارند خيلي از ايران چيزي 
نمي دانند. چيزهايي كه از ايران مي دانند 
از تلويزيون و روزنامه هاست مثًا ايراني ها 
درخاورميانه نس��بت به بقيه كشورهاي 

منطقه تحصيلكرده تر هستند.
تفاوت عمده ناش�ران آلماني و 

ايراني را در چه مي دانيد؟
اول اينكه ناش��ران آلماني ارتباط خوبي 
با ناش��ران خارج��ي دارن��د وكتاب هاي 
همديگر را به صورت مستمر چاپ و ترجمه 
مي كنند. دوم آنكه نظم و قانون دارند همه 
اعم از تصويرگر، نويس��نده و گرافيس��ت 
از اول همه حقوق ، كار و مس��ئوليت ها با 
جزئيات برايشان مش��خص شده است و 

طبق آن عمل مي كنند.
خاطره جالبي از زندگي هنري در 

آلمان و تعامالتتان داريد؟ 
سال اولي كه اينجا آمده بودم با كمك يك 

خانم هنرمند آلماني نمايشگاهي برگزار 
كرديم. ش��هردار اينجا به گالري ما آمد و 
س��خنراني كرد. براي من كه به تازگي به 
اين كشور آمده و توانس��ته بودم در كارم 
فعاليت كنم و تا حدي مطرح ش��وم، اين 
برخورد جالب بود و اينكه دوستان ايراني 
هم خوشحال بودند كه يك اتفاق هنري از 
س��وي يك هموطن در شهرشان در حال 

رخ دادن است. 
با ايراني هاي هنرمند در آلمان 

چقدر ارتباط داريد؟
تقريباً چهار س��ال اس��ت ارتب��اط من با 
هنرمندان ايراني فقط در نمايش��گاه هاي 
جمعي يا س��االنه بوده است. بيشتر هم با 
ايراني هايي كه خيلي سال است مقيم اينجا 

هستند ارتباط دارم. 
به نظر ش�ما چه اتفاق�ي افتاد كه 
كاره�اي تصويرگ�ران ايراني در 
سال هاي اخير به خوبي ديده شد؟
اوالً به دلي��ل اي��ن اس��ت ك��ه كاره��اي 
تصويرگران ايراني خيلي شاعرانه و خيالي 
اس��ت، دوماً تصويرگران ايران��ي در اكثر 
جشنواره ها خيلي فعاالنه شركت مي كنند.
برهمين اساس به خوبي توانسته اند كارهاي 

خود را ارائه دهند. 
اين ديده ش�دن چقدر در رشد 
تصويرس�ازي در اي�ران نق�ش 

داشته است؟
خود تصويرگرهاي ما ظرفي��ت و توانايي 
خوبي دارند. ديده شدن تنها كمك مي كند 
تصويرگر بداند چطور كارش را جهاني كند 
و س��بك كار تصويرگري ايراني را به بقيه 

بشناساند. 
در آلمان دو نمايش�گاه مشهور 
كت�اب كل�ن و فرانكف�ورت 
وجود دارد. تحليل ش�ما از اين 
نمايشگاه ها با مشابه ايراني آن 

چطور است؟
در فرانكفورت هر سال به عنوان بازديدكننده 
بيشتر در بخش كودك شركت مي كنم. به 
نظرم فقط دكور غرفه ها حرفه اي تر هستند 
و تحليل تنوع كتاب ها در فرانكفورت بيشتر 

است واال تفاوت زيادي ندارند. 
با ناشران آلماني هم كار كرديد؟

جديداً يك كار درحوزه نوجوان و جوان اول 
به صورت آناين كار كردم و بعد در قالب 
كتاب كه هنوز كتاب آن چاپ نشده است.

در آلمان كتاب آنالين بيش�تر 
مخاطب دارد يا كتاب معمولي؟

كتاب معمولي خيلي بيشتر مخاطب دارد 
و رايج است. 

 فرهنگ عملي اقتصاد مقاومتي 
در انزواي مطلق!

 حسن روانشيد*
هشت س��ال پيش بود كه قرار ش��د مجموعه اجاس 
س��ران در قالب مركز همايش ه��اي بين المللي امام 
خامنه اي در اصفهان احداث گردد. اراده و اجراي اين 
تصميم ملي داليل متعددي داشت كه مهم ترين آنها 
بافت تاريخي اين ش��هر ، تعداد آثار جهاني ثبت شده 
در ميراث يونس��كو و توانايي نهايي آن براي پذيرايي 
ديپلماتيك و اجاس هاي علمي و اقتصادي جهاني بود 
كه اين ظرفيت را براي آن خلق مي نمود. انتخاب مكاني 
خاص براي ايجاد اين طرح فراملي و بين المللي يكي 
از اساسي ترين گزينه هايي بود كه مي طلبيد امكانات 
حمل ونقل نيز به آن نزديك باش��ند كه خوشبختانه 
وجود فرودگاه بين المللي ش��هيد بهشتي و همچنين 
ايستگاه راه آهن در فاصله نسبتاً كمي از آن قرار داشت و 
خارج بودن از رينگ هاي ترافيكي و در امتداد واقع شدن 
با شهرك توريستي درماني سامت در حال احداث را 
مي توان از ديگر توانايي هاي اين مركز دانست. در آغاز 
قرار بر اين بود كه اين مجموعه كان ظرف دو سال و با 
اعتبار تخصيصي ملي احداث شود كه متأسفانه دولت 
دهم دراين باره عهدش��كني كرد كه فشار آن بر دوش 
مردم اصفهان باشد تا كاري را كه شروع كرده  است و 
براي اعتبارات استاني مقرون به صرفه نبود، ادامه دهد. 
اگرچه تحميل اين هزينه سنگين به شهرداري كانشهر 
اصفه��ان نوعي جفاي خدمات ش��هري ب��ه پايتخت 
فرهنگ و تمدن اسامي به حس��اب مي آمد كه نتواند 
طي اين هشت سال در حفظ و حراست از آثار تاريخي 
و فضا و هواي شهر يار و مددكار سازمان هاي ديگر باشد 
اما به هرحال مديريت هاي عمراني سه شوراي اسامي 
شهر سپري  شده و سه شهردار به صورت الك پشتي با 
هزينه اي 260 ميليارد توماني يك سوم از كار را پيش 
بردند تا ش��ايد اعتباراتي خاص از محل تأمين بودجه 
دولتي به كمكشان بشتابد كه اينچنين نشد و تأسيسات 
نيمه كاره آماج آفتاب، طوفان و باران گرديد تا به مرور 
زمان فرسوده شوند! مركز همايش هاي بين المللي امام 
خامنه اي در اصفهان پروژه اي جهاني است كه شامل 
يك سالن اصلي و چند سالن پشتيباني مي باشد. اين 
طرح عظيم از نظر دسترسي موقعيت مناسبي دارد و به 
حلقه چهارم ترافيكي كانشهر متصل است و همچنين 
از نظر توپوگرافي در منطقه اي بلندمرتبه واقع شده و 
طراحي آن به صورت نيم كره اي است كه نشان از الگوي 
نصف جهان دارد. مساحت س��الن اجاس اين پروژه 
۳۱00 مترمربع است و ۱۱۵۴ صندلي براي حاضران 
در اين مجموعه پيش بيني شده  است كه 6۱6 صندلي 
در طبقه اول و ۵۳8 صندلي در طبقه دوم قرار خواهد 
گرفت. اين مجموعه عظيم كه در آغاز براي تكميل به 
بودجه اي حدود يكهزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشت 
اما امروز با تورم ايجاد شده اين رقم قطعاً مضاعف خواهد 
بود،زيرا در پيش بيني هاي قبلي رق��م مورد نياز براي 
تكميل سالن  جز امكانات جانبي ازجمله مراكز تجاري 
و هتل ها بالغ  بر 280 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
كه با اين اوصاف به نظر مي رسد سال ها خواهد گذشت 
تا شاهد اتمام اين مجموعه باشيم. آنچه در اين مقطع 
از زم��ان قابل  ذكر اس��ت دست به دس��ت كردن ها در 
پشت پرده هاي شهرداري اصفهان است تا از واگذاري 
كل طرح به بخ��ش خصوصي انصراف حاصل ش��ود، 
درحالي كه هزينه نگهداري اي��ن پروژه ناقص مصائب 
جانبي بس��يار زيادي خواهد داش��ت. به نظر مي رسد 
شوراي اسامي كانشهر به همراهي ديگر ارگان هاي 
تأثيرگذار و مس��ئوالن پ��روژه در معاون��ت عمراني و 
درنهايت شهرداري منطقه ش��ش اصفهان مي توانند 
براي فرهنگ عملي اقتصاد مقاومتي ارزش بيشتري 
قائل شوند و اين بخش را با ابزار تعامل از انزواي مطلق 
خارج نمايند. اعضاي شوراي اس��امي و شهردار اين 
كانشهر كه بيش از يك سال است در اين سمت هستند 
سومين گروهي هستند كه با اين معضل مواجه اند سعي 
بر بي تفاوتي درباره آن نداشته باشند و تاش نمايند تا 
حداقل هزينه هاي نگهداري را از گوشه اي از طرح تأمين 
نمايند همانگونه كه ضمن مديريت بهره وري در هتل 
مجموعه جهان نما ضمن فسخ قرارداد قبلي با يكي از 
نهادها و پرداخت رقمي در حدود 80 ميليارد تومان آن 
را پس گرفته و به يكي از خريداران ساكن در كشورهاي 
ساحل خليج فارس به رقمي حدود ۱۱0 ميليارد تومان 
واگذار نمودند تا از ركود خارج و فعال ش��ود. در حال 
حاضر هشت وياي وسيع ايجادش��ده چهار واحدي 
و مجهز مركز همايش هاي بين المللي اين ش��هر كه با 
معماري اصيل و سنتي ساخته ش��ده و حتي درهاي 
چوبي گره اي موجود كه ارزش هر متر آن بيش از يك 
ميليون تومان تخمين زده مي شود آماده نصب است و 
امكان دارد به  مرور زمان عاوه بر تاب برداشتن نصيب 
هجوم موريانه ها شود را راه اندازي يا در اختيار ارگان ها 
ازجمله مهمانان سياسي استانداري و توريست هايي 
كه به اين ش��هر مي آيند قرار دهند ت��ا حداقل بودجه 
محدود دولت نيازمند استفاده از مهمانسراي تاپ پنج 
ستاره عباسي و ديگر هتل هاي اشرافي شهر نباشد كه 
ساالنه ميلياردها تومان بابت اقامت اين گروه ها از محل 
بيت المال هزينه مي گردد! براي نهادينه كردن فرهنگ 
عملي اقتصاد مقاومتي، بهره برداران از صندوق دولت 
در اولويتند كه مي توانند كس��ري هاي خود را از محل 

اينگونه درآمدها تأمين نمايند. 
    *روزنامه نگار پيشكسوت

كاالي ايراني براي رقابت با مشابه 
خارجي نياز به طراحي مجدد دارد 
دبي�ر بخش طراح�ي صنعت�ي در پنجمين جش�نواره 
هن�ر مقاوم�ت معتق�د اس�ت كاالي ايران�ي اگ�ر 
مي خواه�د در ب�ازار جهان�ي و حت�ي ب�ازار داخل�ي 
رقابت پذي�ر باش�د، ني�از ب�ه طراح�ي مج�دد دارد. 
پنجمين جشنواره هنر مقاومت عصر ديروز در كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان به كار خود خاتمه داد. نمايشگاه 
اين جش��نواره در ۱0 شاخه برگزار ش��د كه بخش طراحي 
صنعتي امسال براي اولين بار به جشنواره هنر مقاومت اضافه 
شده بود. در اين بخش مجموعه اي از آنچه به طور عمومي به 
آن»ديزاين«گفته مي شود، ارائه شده و حتي در بخش هايي 
نقاش��ي هم به اين رويكرد نزديك شده اس��ت.  به گزارش 
فارس احمد عابديني، دبير بخش طراح��ي صنعتي در اين 
باره گفت: فراخوان اين بخش با نگاه جلوگيري از اس��راف و 
تجمل گرايي منتشر شده بود و نياز داش��تيم با نگاه اقتصاد 
مقاومتي، محصوالتي براي فرهنگ ايراني توليد شود. ۷0 اثر 
در پنج دسته لوازم منزل، مبلمان منزل و شهري، محصوالت 
روشنايي، مد و زيورآالت، اسباب بازي و محصوالت سرگرمي 
به اين بخش رسيده بود.  به گفته عابديني منظور از طراحي 
محصول، همان معماري محصوالت است. هر محصولي قبل از 
توليد بايد طراحي شود چون ما شاخصه هاي طراحي فرهنگ 
خودمان را داريم و اگر به اين بخش توجه ويژه نكنيم، مزيت 
رقابتي نسبت به كاالهاي خارجي نخواهيم داشت.  دبير بخش 
طراحي صنعتي پنجمين جشنواره هنر مقاومت خاطرنشان 
كرد: كاالي ايراني اگر مي خواهد در بازار جهاني و حتي بازار 

داخلي رقابت پذير باشد، نياز به طراحي مجدد دارد.

رضا ميركريمي: 
»قصر شيرين« اجازه داد 

استعدادهاي شهرستان ها ديده شود 
كارگردان »قصر شيرين« معتقد است اين اثر سينمايي 
 فرصت خوبي در اختيار بازيگران شهرستاني قرار داد. 
به گزارش تس��نيم، رضا ميركريمي عاوه بر كارگرداني »قصر 
شيرين« در جشنواره سي و هفتم فيلم فجر چند صباحي است 
در مقام دبير جشنواره جهاني فيلم فجر فعاليت دارد. او درباره 
تعدد برپايي جش��نواره هاي س��ينمايي در ايران گفت: تعداد 
جشنواره هايي كه در طول سال برگزار مي شود اتفاقاً نسبت به 
ظرفيت هاي فرهنگي كه در كش��ور ما وجود دارد با موجوديت 
فرهنگي ما همخواني ندارد. بايد خيلي بيش��تر از اينها وسعت 
داشته باشد؛مسئله اين اس��ت كه بايد جشنواره ها هدفمند و با 
برنامه برگزار شوند. االن كه سال سي و هفتمين جشنواره ملي 
فجر به پايان رسيده اس��ت حتماً براي سال ديگر خود بايد افق 
و آينده اي را ترسيم كند. در واقعيت، تقويم فرهنگي سال كشور 
پهناوري چون ايران با قدمت فرهنگي اي كه دارد به  نظر من خالي 
از جشنواره هاست، فقط اگر نمود مناس��بي ندارد به  دليل عدم 
هدفگذاري است كه متأسفانه در برگزاري جشنواره ها به آن توجه 
نمي شود.  كارگردان »قصر شيرين« با اشاره به استفاده از بازيگران 
شهرستاني در فيلم خود، خاطرنشان كرد: خوشحالم كه فيلمم 
را از فضاي محدود آپارتماني به موقعيت هاي جديد شهرستاني 
بردم. »قصر شيرين« در استان كهگيلويه و بويراحمد ضبط شد 
و از هنرمندان ياسوج و شهرهاي اطراف كهگيلويه و بويراحمد 
استفاده كردم. خيلي استعدادها در شهرستان ها هستند كه قرباني 
تمركززدايي مي شوند كه كمتر  سراغشان رفته ايم و فرصت ديده 
شدن پيدا نكرده اند؛ اتفاق خوبي بود كه در »قصر شيرين« تعدادي 

از اين استعدادها به عنوان بازيگر حضور داشتند.

مديركل هنرهاي نمايشي گفت: از ميان 155 اثري 
كه امس�ال در جش�نواره تئاتر فجر ارائه شده اند، 
نزديك به 30 درصد كارها مبتني بر ارزش هاي انقالب 
اس�المي، ش�هداي مدافع حرم و ارزشي هستند. 
دو ش��ب از آغاز س��ي وهفتمين جش��نواره تئاتر فجر 
مي گذرد و مسئوالن جشنواره، هنرمندان و گروه هاي 
نمايش��ي همه در تهيه وت��دارك ب��راي برپايي هرچه 
بهتر كارها برآمده اند.  شهرام كرمي، مديركل هنرهاي 
نمايشي در حاشيه افتتاح نمايش��گاه عكس و پوستر 
تئاتر فجر در گفت وگو با فارس عنوان كرد: بخش عكس 
نمايشگاه لحظه جادويي شامل 6۴ عكس از ۴۵ عكاس 
و بخش پوستر ش��امل 66 پوس��تر از ۳۴ طراح و پنج 
مجموعه پوستر از چهار طراح است.  وي در ادامه گفت: 
اين جشنواره به بهانه دهه فجر هر سال برگزار مي شود 
و االن نيز به ايستگاه سي وهفتم رسيده است. به بهانه 
چهلمين سال انقاب اسامي امسال برنامه هاي ويژه اي 
تدارك ديده شده است.  كرمي در ادامه افزود: تئاتر يك 
هنر زنده اس��ت كه كنش و واكن��ش در آن به اتفاقات 
اجرايي بازمي گردد. خوشبختانه امس��ال جشنواره با 
تجربه ستاد اجرايي و شناختي كه نادر برهاني مرند از 
حوزه هاي مختلف تئاترداش��ته با برنامه ريزي مناسب 
شرايط خوبي دارد. فعاليت هاي اين دوره از ارديبهشت 
ماه تدارك ديده شده اس��ت تا به نحو شايسته به انجام 
برسد.  كرمي با اشاره به اينكه از يك هفته قبل كاتالوگ و 

جدول جشنواره مشخص شده است، بيان كرد: بنابراين 
برنامه ها طوري چيده شده كه پيش از رويداد همه عناصر 
و عوامل با هم هماهنگ شوند.  مديركل هنرهاي نمايشي 
درباره برخي حواشي برپايي جشنواره فجر گفت: به هر 
حال هر اتفاقي حواش��ي خاص خود را دارد. تئاتر هم 
از اين امر مستثني نيس��ت. وقتي حدود ۱2۵0 گروه 
نمايشي متقاضي شركت در جش��نواره بودند و از اين 
تعداد تنها ۱۵۵ گروه امكان حضور پيدا كردند، خودش 
جاي پرسش و نگراني براي سايرين پيش مي آورد كه چرا 

كارشان در جشنواره انتخاب نشده است.  وي در اين باره 
افزود: به هر حال جشنواره، بضاعت و محدوديت هايي 

دارد كه بيشتر از انتظار آن نمي توان توقع داشت.  
كرمي با تأكيد بر اينكه دبير جشنواره منتخب جامعه 
هنري اس��ت و روابط خوبي با هنرمن��دان دارد، گفت: 
در فضاي حرف��ه اي نادر برهاني مرند چهره ش��ناخته 
شده اي اس��ت و از همان روزهاي اول هم مبناي كار را 
بر گفت وگو، تعامل و صداقت گذاش��ت و همين رويه 
هم باعث شد كمترين حواشي را امسال داشته باشيم. 

هر چند اين حواشي همچنان هست و بخشي از آنها را 
نيز حل مي كنيم.  وي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت 
بودجه جشنواره به كجا رسيد، اظهار داشت: همانطور 
كه گفتيم بودجه نه تنها از س��ال گذشته بيشتر نشده 
بلكه كمتر هم شده است، س��ال قبل ۵ ميليارد و ۴00 
ميليون بودجه داشتيم امسال ۵ ميليارد و ۳00 ميليون. 
بنابراين۱00 ميليون هم از سال گذشته كمتر بودجه 
داشتيم. ما هم سعي كرديم از بضاعت موجود استفاده 
و در بخشي از بدنه هنري صرفه جويي كنيم.  وي درباره 
نگراني هايشان براي برپايي بخش بين الملل جشنواره 
گفت: به هر حال امس��ال هزينه هاي بخش بين الملل 
چهار برابري ش��د و تاش كرديم ط��وري برنامه ريزي 
كنيم كه همين بودجه و اعتبار بدون اينكه كاستي داشته 
باشد، به نتيجه خوب برسد.  كرمي با اشاره به وعده مثبت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي مبني بر كمك مالي 
به جشنواره گفت: چون امس��ال در آستانه ۴0 سالگي 
انقاب بوديم وزارتخانه به ما نگاه مثبتي داشت و از ابتدا 
گفتند كه نگران نباشيم. بخش بودجه تأمين مي شود ما 
هم تاش داريم نگراني نداشته باشيم، اميدوارم بعد از 
جشنواره تسويه ساير بخش ها هم به موقع انجام شود.  
وي در پايان درباره نوع كارهايي كه امسال در جشنواره 
اجرا مي شود، افزود: ۳0 درصد اين كارها آثاري است كه 
مبتني بر انقاب و پيروزي انقاب، شهداي مدافع حرم و 

حوزه هاي ارزشي ارائه شده است. 

مديركل هنرهاي نمايشي:

۳۰ درصد آثار تئاتر فجر امسال، مبتني بر ارزش هاي انقالب است

عملكرد انجمن صنفي نقاشان در ايران بهتر از آلمان است
گفت وگوی »جوان« با تصويرساز ايراني مقيم آلمان

رئيس شبكه اميد:
  نياز نيست تلويزيون اين همه 

به سلبريتي ها بها دهد 
تلويزيون بيش از س�لبريتي بايد دنبال جانش�ين هاي 
نس�ل جدي�د در عرص�ه اج�را و بازيگ�ري باش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، مهدي سالم رئيس شبكه 
اميد ب��ا بيان اين مطلب گفت: س��ينماي اي��ران بايد دنبال 
اميدآفريني به جامعه باشد. نكته اي كه در باره جشنواره فيلم 
فجر امسال وجود داشت، نداشتن اميد در سينماي ايران است 
اما من به طور كلي به اين سينما اميدوارم، چون فيلمسازان 
جوان كه آينده س��ينما را در دس��ت خواهند گرفت حضور 
پررنگي دارند كه مصداق بارز آن توليد فيلم »بيست وسه نفر« 
بود كه براي آينده خير و بركات زيادي خواهد داشت.  سالم در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا شبكه اميد، شبكه پربيننده اي نشده 
است، تصريح كرد: در ش��بكه هاي ديجيتالي  شبكه اي مثل 
نسيم توانسته است خودنمايي بيشتري داشته باشد، چون 
شبكه تخصصي نيست اما ما شبكه مختص نوجوانان هستيم 
و براي اين قشر برنامه ريزي مي كنيم. قرار نيست شبكه اميد 
براي عموم جامعه برنامه بسازد ولي شبكه نسيم با هدفگذاري 
عمومي روي آنتن مي رود.  رئيس شبكه اميد درباره پرداختن 
زياد تلويزيون به س��لبريتي ها گفت: ابتدا بايد ببينيم چقدر 
سلبريتي و  چهره مي تواند مؤثر باش��د. شايد وظيفه برخي 
از ش��بكه هاي تلويزيوني به جهت عاقه مردم به هنرمندان 
معروف و مشهور، استفاده از اين قشر بازيگر و هنرمند باشد و 
از طرفي باعث جذب مخاطب و اسپانسر هم مي شوند اما قرار 
نيست همه ذهن و تصور به سمت استفاده از سلبريتي ها برود. 
اينجا بايد جانشين پروري اتفاق بيفتد ك بازيگران بااستعداد 
جديد و مجري��ان خوب موفق به عرصه تلويزيون و س��ينما 
معرفي شوند. درست نيست همواره از چهره هاي شناخته شده 

استفاده كنيم و جا براي جوان ترها باز نشود.

 محمد خزاعي دبير جش�نواره بين المللي فيلم 
مقاوم�ت ط�ي يادداش�تي از حض�ور قدرتمند 
فيلمس�ازان انقالب�ي و دف�اع مقدس�ي در 
سي وهفتمين جش�نواره فيلم فجر تمجيد كرد. 
در يادداشت خزاعي چنين آمده است:» در حالي كه 
انتظار مي رفت در چهلمين سال انقاب اسامي شاهد 
توليدات چشمگيرتري در حوزه سينماي انقاب، تاريخ 
معاصر و روايت دوران دفاع مقدس و مفهوم مقاومت 
مي بوديم متأسفانه به طرز آشكاري شاهد كم كاري و 
بي مهري دستگاه  هاي فرهنگي و اجتماعي و سازمان ها 
و نهادهاي مختلف در زمينه توليد فيلم هاي انقابي 

هستيم.   جاي سؤال اس��ت دستگاه ها و سازمان هاي 
عريض و طويلي كه س��االنه بودجه هاي زياد را به نام 
فيلم هاي انقابي و دفاع مقدس در قالب تش��كل ها، 
كارگروه ها و ش��وراهاي  گوناگون اخ��ذ مي كنند چرا 
كارنام��ه آبرومندي را در حس��اس ترين مقطع تاريخ 
انقاب به نمايش نگذاشته اند؟ متوليان و مسئوالن اين 
نهادها و سازمان ها نسبت به اين بي توجهي، كم كاري و 
عدم اهتمام بايد پاسخگو باشند. چرا شاهد خروجي ها و 

فرايندهاي قابل دفاعي نيستيم؟
در اين ميان، تاش ها و مجاهدت تعدادي از فيلمسازان 
را كه با همت و به صورت خودجوش دست به آفرينش 

فيلم هاي ارزش��مند و ماندگار زدند نمي توان ناديده 
گرفت. آثاري كه به حس��اس ترين مضامين انقاب و 
تاريخ معاصر مانند جريان منافقين، اس��ام هراسي، 
جريان شناسي ضد فس��اد اقتصادي و رانت خواري و 
ميراث فخرآميز دفاع مقدس و مفهوم مقاومت اسامي 
پرداخته اند.  خدا را شكر كه فيلم هاي شما عزيزان تا 
حدودي كم كاري بسيار دستگاه ها و نهادهاي ذيربط 
را جبران ك��رد.  وظيفه ام مي دانم خداقوت و خس��ته 
نباشيد بگويم به سينماگران عزيزي چون: سركارخانم 
نرگس آبيار )شبي كه ماه كامل شد به تهيه كنندگي 
محمدحس��ين قاس��مي( و آقايان: محمدحس��ين 

مهدويان )ماجراي نيمروز2(، رد خون )به تهيه كنندگي 
س��يدمحمود رضوي(، مه��دي جعف��ري )2۳نفر به 
تهيه كنندگي مجتبي ف��راورده(، رض��ا زهتابچيان 
)ديدن اين فيلم جرم است به تهيه كنندگي محمدرضا 
شفا(، هادي حاتمند )مديترانه به تهيه كنندگي رشيد 
حاتمند(، سلما بابائي و ونداد دوشن )وكيل مدافع به 
تهيه كنندگي محس��ن علي اكبري( و... كه در نقطه 
عطف ۴0 سالگي تاريخ انقاب اس��امي و در جشن 
سينماي انقاب آبروداري كردند و با خلق فيلم هاي 
تأثيرگذار و پرمايه گوش��ه هايي از ظرفي��ت و انرژي 

سينماي انقاب را به رخ كشيدند.«

تمجيد دبير فيلم مقاومت از حضور مؤثر فيلم هاي انقالبي در جشنواره فجر


