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 تمدید مهلت 
شرکت در جایزه شعر خبرنگاران

ســیزدهمین دوره  جایزه  کتاب ســال شعر 
ایــران به انتخــاب »خبرنــگاران« همچون 
دوره هــای گذشــته، در ســه بخــش »کتاب ســال«، 
»ویژه« )شاعران بدون کتاب( و »تجلیل« )یک عمر 
فعالیــت شــعری(، بــا داوری جمعــی از شــاعران 
خبرنگار و فعال رســانه  در حوزه فرهنــگ و ادبیات، 

برگزار می شود.
به گزارش مهــر، دبیرخانه  ایــن دوره از جایزه  کتاب 
ســال شــعر ایران به انتخــاب خبرنــگاران بــا دبیری 
علیرضا بهرامی، از تمامی شــاعران و ناشــرانی که در 
ســال ۱۳۹۶ مجموعه شعر منتشــر کرده اند، دعوت 
کرده اســت تا بــا توجه بــه شــرایط، در بخــش کتاب 
ســال جایزه شــرکت کنند:گفتنی اســت کتاب باید 
ج شده  در سال ۱۳۹۶ منتشر و در شناسنامه  آن در
باشــد. چاپ اول و به زبان فارســی در ایران منتشــر 
شــده باشــد. برگزیــده  اشــعار یــا مجموعــه  گروهــی 

نباشد.
در بخش ویــژه هم کــه برای کشــف اســتعدادهای 
شــعری برگزار می شــود، آن دسته از شــاعرانی که در 
کنون مجموعه  شعر منتشــر نکرده اند،  هر ســنی، تا

می توانند شرکت کنند.
کنــون )چه  شــرکت کنندگان در ایــن بخــش نباید تا
در ســال های گذشــته و چه در ســال جاری( کتاب 
مجموعه  شعر در ایران منتشــر کرده یا در نوبت نشر 
داشته باشند.شــرکت عالقه مندانی که قبال کتابی 
غیــر از مجموعه شــعر منتشــر کرده اند، یا در دســت 
انتشــار دارند، در این بخش منعی ندارد. مجموعه  

شعرها باید به زبان فارسی باشد.
تعداد شعرها دســت کم بین  ۴۰ تا  ۵۰ قطعه بوده، یا 
 تعداد صفحه های مجموعه  شــعرها دست کم بین

 ۸۰ تا  ۱۰۰ صفحه باشد.

 ورود سلبریتی ها
به عرصه ادبیات عجیب است

احمد آرام با بیان اینکه هرکســی می تواند 
وارد عــرصــــه ادبــیــــات شـــود، مـی گـویـــد: 
خودشــیفتگی ســلبریتی ها در ایران باعث شده که 
بخواهند بیشــتر از حــدی که دیده شــده اند، دیده 

شوند.
به گزارش ایســنا، ایــن داســتان نویس دربــاره ورود 
ســلبریتی ها به عرصــه ادبیــات اظهار کــرد: فقط در 
ایــران ایــن مســئله عجیــب و غریــب اســت، آن هم 
به خاطر این اســت که مــا در دوره عجیــب  و غریبی 
زندگی را دنبال می کنیم و فکر می کنیم این موضوع 
عجیب است. هر آدمی می تواند وارد عرصه ادبیات 
شــود، زیــرا  ادبیــات فضایــی ملهــم از دموکراســی 
گر بگوییم  دارد و ما به خاطــر همین می نویســیم و ا
هیچ کس نبایــد وارد این عرصه  شــود، یــک حرکت 
ضددموکراتیک  اســت. اما بحث ما در ایران بحث  

دیگری است.
کار را انجــام  گــر بازیگــری در اروپــا ایــن  او افــزود: ا
دهــد بــدون حــب و بغــض دربــاره کارش تصمیــم 
می گیرنــد. اما در ایران این مســئله بــا هیاهو همراه 
اســت که این موضوع نشــان دهنده این اســت که 
مــا در یک وضعیــت بســیار عصبی بــه ســر می بریم. 
هنرمندانی هــم که تولیداتی دارنــد، در این جامعه 
عصبی زندگی می کنند و گرفتار یک جور نابسامانی 
درونی هستند. ما شبیه بازیگری که  کتاب آشپزی 
نوشــته اســت، زیــاد داریــم. گاهــی کارگردان هــای 
ســینما هــم بــه ســمت نوشــتن رمــان می رونــد، 
مثــال دو تــا از کارگردان هــای بســیار معــروف رمــان 
گــر کارشــان را دنبــال کنیــد می بینید  نوشــتند که ا
اثرشــان بســیار معمولــی اســت، ولــی ایــن معمولی 
 بــودن باعــث نمی شــود آثارشــان دیــده نشــود، 

زیرا شهرت دارند.
احمد آرام  با اشــاره به بازیگرانی که مجسمه سازی 
و نقاشــی را هم تجربــه می کنند، بیــان کرد: بــه آنها 
نمی تــوان  گفــت ایــن کار را نبایــد انجــام بدهیــد، 
زیــرا بشــر در برهــه ای از زمــان متوجــه می شــود 
کــم اســت و فکــر می کنــد  بــا  چیــزی در وجــودش 
کامــل  نقاشــی یــا مجسمه ســازی می توانــد آن را 
کــه در ایــران ایــن  کنــد. امــا  مســئله ایــن اســت 
موضــوع  بعــد از بــه شــهرت رســیدن هنرمنــد بــه 
وجود می آید. زمانی که  آثارشان را بررسی می کنید 
می بینیــد کارشــان  بســیار تصنعــی اســت و جنبــه 
 هنری نــدارد بلکــه جنبه های خودشــیفتگی در آن 

وجود دارد.
او خاطرنشــان کــرد: خودشــیفتگی ســلبریتی ها در 
ایــران باعث شــده که بخواهنــد بیشــتر از حدی که 
دیــده شــده اند، دیــده شــوند. ایــن موضــوع یــک 
معضل اجتماعی است که در نهایت اشکالی ندارد، 
زیرا این  افراد با ارائه چنین آثاری در محدوده زمانی 
ارضــا می شــوند و بعــد از مدتــی خودشــان بــا آثاری 
کــه داشــتند ناپدید می شــوند. این مســئله  بســیار 
کــه بــه ایــن آثــار  طبیعــی اســت.  بــه نظــرم  کســی 
صدمــه می زنــد، خــود ســلبریتی ها هســتند؛ یــک 
نویسنده که کارش نویسندگی  است و کتاب چاپ 
می کند جــای خــود را در جامعــه دارد. اما بــه خاطر 
اینکــه در جامعــه ای  غیرقابــل پیش بینــی  زندگــی 
گفــت چــه اتفاقــی خواهــد  می کنیــم، نمی تــوان 
افتاد؛ اتفاقایــی از این دســت )چاپ کتاب توســط 
 ســلبریتی ها( هــم می توانــد جــزو کارهــای غیرقابل

 پیش بینی باشد.

 نگار نهان 
بر بوم جان

رنــگ و خــط در هــم تنیدنــد و نقــش زدنــد، 
نقش هایــی کــه در دل بــوم پنهان شــده اند، 
 حروفی که از دل شاعران برآمده اند و اینک بر بوم جان ها
 نشسته اند.به گزارش ایمنا، مجموعه آثار نقاشی خط 
زهــرا کرمــی در خانه صفوی برگزار شــده اســت. ایــن آثار 

ترکیبی از رنگ و اشعار شعرای مختلف ایران است. 
زهرا کرمی در این باره گفت: آثار نمایشــگاه نقاشی خط 
است، رنگ و خط با هم تلفیق شده اند و ابیات شاعران 
مختلــف ماننــد حافــظ، فریــدون مشــیری و فــروغ را بر 
اســاس روحیات خودم تلفیق کــردم و موتیــف هایی را 

به وجود آوردم.
این هنرمنــد افــزود: در ظاهر شــاید آثــار این نمایشــگاه 
مفهومی نداشته باشند، اما هر کدام از آنها با به کارگیری 
رنگ ها، حروف و کلمات مفهومی را بر اســاس روحیات 

درونی ام ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: متریالی که در این نمایشگاه به کار گرفتم 
کنــون در حوزه های  کرولیــک روی بوم بــوده اســت. تا ا
مختلــف، نمایشــگاه برگــزار کــرده بــودم، اما ایــن اولین 

نمایشگاه من در حوزه نقاشی خط است.
کرمــی بــا بیــان اینکــه قصــد داشــته آثــاری خلــق کنــد 
که هــم نقاشــی و هــم خــط در آن نمــود داشــته باشــد، 
خاطرنشان کرد: بر اســاس چرخش هایی که در حروف 
بــود و رنگ هایی که بــه کار مــی بــردم، نقاشــی و خط را 
تلفیق کــردم. به نظر من در دنیای مدرن خوشنویســی 
مطلق کاربرد ندارد، به همین دلیل با تلفیق این دو هنر 
به خوشنویســی جذابیت بخشیدم.نمایشگاه »نقش 

پنهان« تا 2۵ مهر برپاست.

بانگ خرم در گوش زمان
فرزند زنده یاد همایون خرم، نوازنده و آهنگساز 
پیشکسوت موسیقی ایرانی از انتشار یک آلبوم 
بــه خوانندگــی همایــون کاظمی بــا آثــاری از پــدرش در 

آینده ای نزدیک سخن گفت.
به گــزارش مهر، رضــا خرم گفــت: ایــن آلبوم متشــکل از 
تعدادی از آثار قدیمی همایون خرم به همراه یک قطعه 
اجرانشده از وی با نظارت بابک شهرکی در حال تولید و 
ضبط است. در این اثر چهار قطعه از آثار قدیمی پدرم به 
کنون اجرا نشده از او توسط همایون  همراه یک قطعه تا
کیفیت  کاظمی خوانده شــده که از نظر من یکی از آثار با

بازخوانی شده پدرم است.
وی افــزود: آثار متعددی از پدر به جــای مانده که هم در 
کالم می تواند در دسترس  حوزه بی کالم و هم در حوزه با
مخاطبان قرار گیرد، اما الزمه چنین کاری طبقه بندی و 
تنظیم دوباره آثار است که برخی از آنها نیمه کاره هستند.
رضا خرم تصریح کرد: بابک شهرکی به عنوان هنرمندی 
کــه در زمــان حیات پدر بســیار مــورد وثــوق ایشــان بود، 
مشغول تدوین برخی کارهای به جا مانده از ایشان است 

تا بتوانیم آنها را منتشر کنیم .

سفال پارسی در ایوان ایتالیا
هفت اثر از سفالینه های فلزفام کاشان، دست 
کبری در نمایشگاه »پنج  ساخته های عباس ا
کشور، یک چشم انداز« در ایتالیا به نمایش گذاشته شد.
کبری اظهار کرد: سفال های به  به گزارش ایسنا، عباس ا
نمایش درآمده در این نمایشگاه در بردارنده لعاب های 
متنوع فلز فام همراه با خطوطی اســت که از هفت سال 
پیش آنها را با به روز کردن گرافیک خطوط سفال های 

سده های میانه اسالمی کاشان به کار گرفته ام.
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان افزود: »آرتورو مورا« 
از اسپانیا، »جیامپیترو رامپینی« و »گرادزیانو پریکولی« از 
ایتالیا، »جاناتان چیسول« از انگلستان و »جان کوژوال« 
از استرالیا دیگر هنرمندانی هستند که هر کدام با هفت 
اثر رویکردهای متفاوتی از سفالینه های فلز فامشان را در 

این شهر تاریخی به نمایش درآورده اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شهر تاریخی »گوبیو« از 
جمله شهرهای تاریخی تولید کننده سفال های مایولیکا 
همراه با تزئینات لعاب های فلز فام در جهان محسوب 
کید کرد:  می شــود.وی درباره علت انتخاب این شهر تا
ســنت هــای نقاشــی ایتالیایــی روی ظــروف ســفالین 
مایولیکا با تزئینات لعاب های فلز فام شیوه ای منحصر 
کبری خاطرنشان  به فرد و مختص این منطقه اســت.ا
کرد: بافت تاریخی شهر »گوبیو« در ایتالیا با قدمت بیش 
از ۵۰۰ سال، تالش برای حفظ و نگهداری این ساختمان 
ها، وجود کارگاه ها و فروشگاه های سفال عتیقه فلزفام و 
موزه این سفال ها، از جمله جذابیت های این شهر  است 
که با وجود مســاحت کم، آن را به یکی از شهر های مهم 
حوزه های فرهنگی ایتالیا مبدل کرده اســت.  وی بیان 
کرد:  سلسه نمایشگاه های »پنج کشور ،یک چشم انداز 
« قرار است ســال آینده در شهر  مانیسس اسپانیا و سال 
2۰2۰ در  کاشان برپا شود که از جمله شهرهای سابقه دار 

این سفالینه ها هستند.

 شورای صنفی تئاتر
تاسیس می شود

شــورای صنفــی تئاتــر بــه منظــور ارزیابــی 
کارشنـاسـانـــه قـیـمـــت بلیــت نمایــش هــا و 
درجه بندی سالن های خصوصی تئاتر شکل می گیرد.
بــه گــزارش مهــر، پــس از حواشــی ایجــاد شــده بــرای 
قیمت گذاری بلیت های تئاتر و اینکه این نرخ گذاری ها 
بر چه اســاس انجــام می شــود، شــورای صنفــی تئاتر به 
منظور ارزیابــی کارشناســانه قیمت بلیت نمایــش ها و 
همچنین درجه بندی سالن های خصوصی تئاتر شکل 
می گیرد.ایــن شــورای صنفــی قــرار اســت بــا حضــور 
نمایندگان ۹ نهــاد از جمله اداره کل هنرهای نمایشــی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، خانه تئاتر، شهرداری 
 تهــران و حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی 

آغاز به کار کند.

اصفهان پنهان در  رنگ و فرم
    زندگی خصوصی خط در آثار ابوالفضل آقایی

خبر                                هنر  خبر                              فرهنگ

مدیرعامل بنیــاد آفرینش های هنــری نیاوران 
گر بخواهیم تعبیری امروزی از حافظ در  گفت: ا
حوزه موســیقی ارائه دهیم، می توانیم جایــگاه واالیی را 
که استاد محمدرضا شجریان در موسیقی دارد با جایگاه 
حافظ در شعر و ادب مقایسه کنیم.به گزارش ایلنا، سید 
عبــاس ســجادی، در برنامــه رونمایــی از آلبــوم »حافــظ 
خوانی« علی رستمیان افزود: حافظ خالصه خوبی های 
شــعر ماســت. ما می توانیم چکیده شعر پارســی را در آثار 
حافــظ ببینیــم. امــروز آلبــوم »حافــظ خوانــی« علــی 
رســتمیان هم رونمایی می شــود که در این میان شــاید 
اشاره ای به موســیقی هم خالی از لطف نباشد.بسیاری 
از افراد این تعبیر را به کار برده اند و من نیز توفیق داشتم 
تــا در مقاله ای کــه در مجلــه هنر موســیقی به مناســبت 

بزرگداشــت اســتاد شــجریان منتشــر  
شــد،  با نــام »رســتاخیز شــعر در آوای 
ســیاوش«، به ایــن نکته  اشــاره کنم.
فرامرز نیکنام هم با ذکر نام محمدرضا 
شجریان گفت: رستمیان با محمدرضا 
شجریان رابطه ای شــمس و موالناوار 
داشــتند، آرزو می کــردم کــه ای کاش 
اســتاد هم در جمع امشب ما می بود، 

که این دو دوستی و صمیمیت خاصی با هم دارند. چرا
بهــروز مبصــری نیز بــا اشــاره به لــزوم نقــد آلبــوم »حافظ 
خوانی« در این برنامه گفت: امروز آلبوم »حافظ خوانی« 
رونمایی می شود و خوب است به مکتب آوازی اصفهان 
گی ها  کید خوانندگان روی ویژ بپردازیم. در این مکتب تا

و نکات شعری و مناسب خوانی و درک 
مفاهیم شــعری اســت. در این مکتب 
توجه کمتری به تصنیف خوانی شــده 
است. استاد بزرگ جالل تاج اصفهانی 
با توجه به پیشینه بیش از شصت ساله 
ایشــان چیــزی در حــدود ده، دوازده 
تصنیــف بیشــتر ندارد یــا اســتاد ادیب 
خوانســاری فکر می کنم فقط دو یا سه 
تصنیــف دارنــد. علــی رســتمیان، خواننده ای کــه خود 
اهل اصفهــان و برآمــده مکتب اصفهــان اســت در آلبوم 
»حافظ خوانی« تصنیف کار کرده و آن هم شــعر حافظ. 
او اشعار حافظ را به سادگی خوانده و این هم کار هر کسی 
نیســت. ســاده خواندن نیازمند سیر و ســلوکی است که 

رستمیان به آن مرتبه رسیده است. اشعار انتخاب شده 
در این اثر هم به شکلی خاص هستند و جناب رستمیان 
بــرای انتخــاب ایــن اشــعار مطالعــه طوالنی داشــته اند.
او افــزود: در ایــن اثــر کار ارکســترال بســیار خوبــی انجــام 
شــده و همچنین از ســاز دودوک استفاده شــده و  بسیار 
هم حرفه ای اســتفاده شده است. ســنتور هم محوریت 
این اثر را شــکل داده که نوازنــده به زیبایــی و مهارت هر 
چه تمام تــر آن را نواختــه اســت. در این آلبــوم،  ماهیت 
موســیقی ایرانی  حفــظ شــده و می بینیــم که آهنگســاز 
هم هارمونی و هم موســیقی غربی و هم موسیقی ایرانی 
را خوب می شناســد. در نهایت خالقیت در آهنگســازی 
 و نیز انتخــاب اشــعار با دقــت در این اثــر به پیشــرفت آن 

کمک کرده است. 

شجریان، »حافظ« موسیقی  ایران
از آلبوم »حافظ خوانی« رستمیان رونمایی شد

چــرا معتقدید آثــار ارائه شــده نقاشــی خط 
نیست؟ 

مــن نــه خطاطــم و نــه خــوش نویــس، نــگاره هــم 
نمی نویسم. خط، بازی و عنصری است که مِن نقاش 
برای حس و حال خــودم از آن اســتفاده می کنم. پس 
به هیچ عنوان نمی توانم بگویم چــون حرف »میم« یا 
»ســین« یا »ب« در اثر استفاده شده، خوش نویسی یا 

نقاشی خط است. 
ولــی آثارشــما از هنرهــای ســنتی و صنایــع 

دستی  بسیار تاثیر  پذیرفته است. 
تصاویر باوجود دفورمگی، آشنا هستند و شباهت های  
نقاشی و خط نیز قابل انکار نیست، اما چون با عناصر 
گرافیکی تلفیق شــده، محتــوای جدیــدی را  به وجود 
آورده اســت.  به دلیل تحصیالت و ســیر مطالعاتی ام، 
هنرهای بسیاری را تجربه کرده و با اساتید این حوزه ها، 
چه سنتی و چه مدرن، حشر و نشر بسیاری داشته ام. 
بیشــتر هنرمندان شــاخص ایــن هنرها را می شناســم 
و به کارگاه هایشــان ســر می زنم. همین رفــت و آمدها 
موجب  به وجود آمدن اتفاقاتی شده که در کارهای من 
می بینید. از سوی دیگر معماری اصفهان برایم بسیار 
قابل توجه بوده، بیشــتر فضاهای شــهر را جزء به جزء 
عکاسی کرده و بارها آنها را در آرشیوم  بازبینی و تجزیه و 
تحلیل کرده ام. در بیشتر انجمن های شعر و موسیقی 
اصفهان حضور داشــتم و واجب می دانستم که حس 
موسیقایی مکتب اصفهان را درک کنم. از این رو، نوعی 
هارمونی و روایت در آثارم به وجود آمده، مثال ریشه اتود 

خیلی از کارها،  زاینده رود بوده است.
جاهایــی از خــط کوفــی بهــره گرفتــه ایــد و 
کریلیــک،  جاهایــی اســتفاده از رنــگ هــای آ
توانســته حــال نقاشــی ایرانــی را تداعــی کنــد. 
کارهایــی هــم کــه بــا ســرکش هــای کاف انجــام 
داده اید، ســابقه بســیاری دارد. چه شــد که به 

این محتوا رسیدید؟ 
هفتــه که هفــت روز اســت، بایــد بــه نوعی بــه میدان 
نقش جهان، مسجد جامع اصفهان، آرامستان تخت 
فوالد، بازارچه حســن آباد، بــازار قیصریه و... ســرکی 
بکشم. لحظاتی هست که در گوشــه ای می نشینم و 
همان جا دفترچه یادداشــتم را بر می دارم و اسکیس 
می زنــم. بنابراین فرم هــای غالــب تابلوهــا بازتابی از 
دیدارهایی اســت که در ایــن مکان ها اتفــاق افتاده. 
وقتی می بینم که چه شعور بزرگ و واالیی پشت این 
اتفاقات اســت کــه موجــب جهانی شــدن آن شــده، 
نمی خواهم بگویم آدم را به فکر کپی کردن می اندازد، 
نه، بــه هیــچ وجه، امــا آنقــدر جذاب اســت کــه الهام 

می گیرم. شاید دارم مشق می کنم تا به پختگی بیشتری 
برسم، ولی می خواهم بگویم که آبشخور اصلی دانشگاه 
الیتناهی جهان، شهر اصفهان است. اصفهان هنوز هم 
می توانــد تصاویــر، موضوعات و فــرم های بســیاری را به 
جهان صــادر کند. راســته چیت ســازها، قلمکارســازها، 
قلمــزن هــا، خاتــم ســازها و.... همیشــه از مــکان هــای 

دلبستگی من بوده است.
 با این حساب، آثارتان حاصل چه مدت است 
و آیــا بــر اســاس ایــده خاصــی تصمیــم بــه برپایــی 

نمایشگاه گرفتید؟  
مجموعه حاضر ماحصل کار یکسال و نیم گذشته است. 
بعضی ازکارها بــه نوعــی ادای دین و حدیــث نفس بوده 
برای خیلی از دوســتان یــا هنرمندانــی که رفتــه ام درب 
کارگاهشان و دیده ام که به رحمت خدا رفته اند. همین 
مسئله، حســی را در من ایجاد کرده تا به یاد آنها حرکتی 

در اثری داشته باشم.
کید بسیار داشته اید. رد   بر فرم های دایره و مربع تا
تذهیب، تشــعیر و حاشیه ســازی نیز عیان اســت. کارها 
نســبت به گذشــته ســنتی اش ملمــوس تر شــده. نــه آن 
تناســبات هندســی را رعایت کرده، نه آنقدر فــرم را درگیر 

خودش کرده که محتوا را مخدوش کند. 
27 ســال اســت که معلم هنــر هســتم و فرزنــد اصفهان. 
وقتی فرزند اصفهان باشی، این رنگ ها، خود به خود به 
وجودت سرازیر می شود. بارها به هنرجویانم گفته ام آیا 
رنگ کاِر کاشی های مسجد شیخ لطف اهلل، کتاب رنگ 
یوهانس ایتن را خوانده بوده؟ مسلما نه! هنوز دوقرنی 
مانده بوده تــا او در »باهــاوس« کتابش را تالیــف کند. او 
اما چنــان هارمونــی رنگی ایجــاد کرده که رنــگ ها رقص 
کنان به آســمان می روند. برای همیــن، پالت رنگ من و 
هنرجویانم، گاهی ورودی مسجد شیخ لطف اهلل است، 

گاهــی گنبد مســجد جامع اصفهــان و گاهــی ورودی 
گرد در مسجد جامع. محراب استاد و شا

فکــر نمی کنیــد قــدری به ســوی نوســتالژِی 
سنت و گذشته میل می کند؟ 

اصال آدم متحجری نیســتم. هنر غرب را اندازه ای که 
توانســته ام شــناخته ام. لذت هم بــرده ام، اما وقتی 
به آن اقیانــوس رنگ و فرم و معنا متصل باشــی یعنی 
خودکفایی. می بینی که هنرمندان خیلی شــاخصی 
در جهان، خیلی ظریف از همین جا الهام گرفته اند. 
پس چرا بخواهم ژســت روشــن فکری خاصی بگیرم. 
ایــن تصاویــر بــرای آدم متخصــص و غیرمتخصــص 
یــادآور نوعــی نوســتالژی اســت. دیــدن چیزهایــی از 
خوِد آدم در آن است. همنشینی با تابلو است. شاید 
نتوانند بیان کنند اماذهنشان آنها را می برد به کوچه 
پس کوچه های بیشــه ناژوان، محله های ابن سینا، 
علیقلــی آقــا، ســبزه میــدان و آن ســقف هــای طاق و 

چشمه ای. کاشی های کوچولو و کریاس ها. 
الیه گذاری رنگ ها با بافت، فرم به نسبت 
متحدی را به وجــود آورده، ولی دفورمگی کارها 
از چیزی واحد صحبت نمی کند. جاهایی هم آن 
کلــی آثــار را از  سرکشــی هــا، مقــداری فضــای 
یکدســتی درآورده، آیــا بــه تعمــد از آنهــا در ایــن 

نمایشگاه  استفاده شده است؟ 
چند کار در این نمایشگاه هســت که در آن از تکنیک 
کنشــی یــا لحظــه ای«  Action Painting» نقاشــی 
استفاده کرده ام. البته در این زمینه کار زیاد دارم اما 
دوســت داشــتم در یک اشــل بزرگ، به ترکیب بندی 
جدیدی برسم. این هم برآیند همان کار است با این 
تفاوت که خشونتی که در کار بعضی از نقاش ها وجود 
دارد، در کار من نیست. با اینکه رنگ ها تند و تیز روی 

بوم کار شده اما دلنشینی خاصی دارد.  
 تا االن بــه آنچه در ذهن داشــته اید، تحقق 

بخشیده اید؟ 
فکر می کنم اندازه ِدینی که به اصفهان داشتم تالش 
کــردم امــا راهــی طوالنــی در پیــش اســت و تحقیــق و 
پژوهش بیشــتری را می طلبــد. تنها خواســته ام این 
اســت که متولیان فرهنــگ و هنــر اصفهــان باید دید 
بازتــری روی امثــال کارهای من در این شــهر داشــته 
باشــند. در اصفهان هنرمند زیاد هســت، امــا زیادی 
نیستند. شهر ما عالوه بر اینکه میدان نقش جهانش 
میراث جهانی است، میراث عظیم تری هم دارد و آن 
نیروی انســانی هنرمند اســت که می توانــد به مراتب 
قوی تــر از میــدان نقــش جهــان در دنیــا امضــا و برند 

اصفهان را اصفهانی تر کند.

ابوالفضـل آقایی)1350_اصفهـان( نقـاش، گرافیسـت و اسـتاد دانشـگاه اسـت کـه بـه تازگی 

عادل 
امیری

 26 تابلـو از آثـار خـود را در گالـری دیـدار بـه نمایـش عمومـی درآورده. او تاکنـون بیـش از 
30 نمایشـگاه گروهـی و انفـرادی در شـهرهای تهـران، اصفهان، یـزد، اراک و بابـل برپا کرده 
و در 1390 نیـز در هفتـه فرهنگـی اصفهان در الجزایر حضور داشـته اسـت. آقایی همچنین 

در بیش از بیست جشنواره تجسمی داور آثار هنری بوده است. 
نمایشـگاه حاضـر، نمایشـگاهی اسـت کـه روح آثـار بومـی و تـاش بـرای رسـیدن بـه آن، 
عنصـر غالـب فضـا را تشـکیل می دهـد. آشـنایی او بـا هنرهـای تصویـری، کمـک کـرده تـا تفسـیر جدیدی 
از دانسـته های خـود را از اصفهـان بـه اشـتراک بگـذارد. اصفهـان در ایـن دسـته از آثـار آقایـی، عنصـری 
مسـتتر در رنگ، فرم و خطوط اسـت. در پوسـتر نمایشـگاه او از عنوان نقاشـی خط اسـتفاده شـده، اما 

او معتقـد اسـت کـه نقاشـی خـط، ترکیبی نارساسـت. 

گزارش تصویری نمایشگاه  نقاشی خط های ابوالفضل آقایی در گالری دیدار

نزدیک نمای 


