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دورخیز عکاسانبرای
شرکتدرجایزهعکس
پرتره2014

جایزه عکس پرتره ،Taylor Wessing ۲۰۱۴
یکی از مهمترین مسابقات بینالمللی عکاسی در
سطح جهان است که به تازگی فراخوان خود را در
شبکه مجازی منتشر کرده است.این مسابقه که
توسط نشنال پرتره گالری لندن برگزار میشود
به طور تخصصی به ژانر پرتره میپردازد و ساالنه
عکاسان بســیاری برای شــرکت در آن ثبتنام
میکنند .جایزه اصلی این مسابقه  ۱۲هزار پوند
وجه نقد اســت و همچنین هیئت داوران مجاز
هستند ،به صالحدید خود به تعدادی از عکاسان
هم جایزه نقدی اهدا کند.ایــن هیئت در دوره
گذشته چهار عکاس را واجد این جایزه تشخیص
داده بود .نکته جالب توجه برای عکاســان جوان
در این مسابقه شرکت داده شــدن عکاسان زیر
سی سال بهطور خودکار در رقابتی برای تصاحب
جایزه  John Kobal New Workبه مبلغ ۴
هزار پوند است که نفرات برتر آن ،قرارداد کاری
برای عکاســی پرتره از یکی از چهرههای مطرح
صنعت ســینمای بریتانیا نیز خواهند داشــت.
آثار منتخباین مسابقه در نمایشگاهی مصادف
با ۲۲آبان تا  ۳اســفند  ،۹۳در محل نشنال پرتره
گالری لندن در معرض نمایش گذاشته میشود و
همچنین ،در قالب توری ویژه در برخی شهرهای
دیگر بریتانیا نیز به نمایش درخواهد آمد .نشنال
پرتره گالری لندن از سال  ۱۸۵۶تأسیس شده و
اعتبار بسیاری در عرص ه هنرهای تجسمیدر اروپا
دارد و گفتنی است ،این گالری معتبر به صورت
تخصصی به زیر شاخههایی از هنرهای تصویری
میپردازد که به ژانر پرتره مربوط هستند.

از چشم
عکاس

عکس حاضر تصویر فضای بازسازی شده استودیوی «پیت موندریان» نقاش هلندی است .موندریان
یکی از تأثیرگذاران هنر مدرن به شمار میرود .او با ساخت تصاویری بیبدیل از عناصر ساده توانست
تأثیر فراوانی بر هنر مدرن و معماری بگذارد.
استودیوی او توسط فرانچسکو ماناکورا دوباره بازسازی شده و در موزه تیِت در لیورپول به نمایش در
میآید .همانطور که در تصویر مشاهده میکنید فضای انتزاعی کارهای موندریان در استودیو شخصی
او و در کنار عناصر کالسیکی چون آتشدان و بخاری دیده میشود.
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نام کارگردان

کمال تبریزی

مهشید افشارزاده

 17اردیبهشت
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داریوش مهرجویی

 24اردیبهشت
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زندگی جای دیگری است
متروپل

مسعود کیمیایی

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
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620/818/000

 15اسفند 1392
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منوچهر هادی

اشباح

تاريخ اکران

هفته نمايش

روز نمايش

فروش کل

روحاهلل حجازی

حسنشکاریدرگالری«آتبین»بهنمایشگذاشت

جشن بیپایان طبیعتایران

طبیعتایران در آثار حسن شــکاری نویسنده و نقاش ،در
نمایشگاه «آتبین» به نمایش درآمد .دراین مجموعه  20اثر
در ابعاد مختلف روی دیــوار رفتهاند که با تکنیک اکریلیک
روی بوم و چوب کار شدهاند.این نمایشگاه که به گفته نقاش
آن ،حاصل سفرهای او به همراه چند نقاش اروپایی از مناطق
مختلف ایران اســت ،البته برخی از این تابلوها نیز حاصل
اتودهای گذشته اوســت که در زمان سکونتش در خارج از
کشور کار شده است .شکاری در گفتگویی بهایسنا ،درباره
تجربه کار گروهیاش در این نمایشــگاه ،این طور توضیح
میدهد« :تابلوهایاین مجموعه نمایش بخشی از طبیعت
هستند و سعی کردم هنگام نقاشی به دقت هر چیز کوچکی را
مدنظر قرار بدهم تا مخاطب هم موقع تماشا ،به اهمیت وجود
ی ایجاد کرد و نتیجهاش خیلی عالی بود ».وی همچنین در مقایس ه این
آن پی ببرد .گروهی کار کردن در طبیعت در وجود ما روح همکار 
نمایشگاه با کارهای قبلیاش میگوید :این نمایشگاه کام ً
ال با نمایشگاههای قبلی من متفاوت است .پیش ازاین ،پروژههایی را در مورد
معماری و همچنین چهرههای ایرانی با تکنیکهای مختلف کار کرده بودم ،اما تصمیم گرفتم دراین نمایشگاه نگاه دقیقی به طبیعت
داشته باشم .انسان امروز به دلیل شهرنشینی پیوندها و ارتباطش را با طبیعت قطع کرده است .نقاشان و هنرمندان میتوانند به برقراری
دوبارهاین پیوند کمک کنند .حسن شکاری متولد  1336در تهران است .از آثار او تاکنون چند نمایشگاه گروهی و انفرادی برگزار شده که
ی ایرانی ،منظر
از آنها میتوان به نمایشگاههای «سایه روشن خیال»« ،پرتره»« ،سیمای بزرگان ادب»« ،سرزمین نیاکان ما»« ،چهرهها 
ایرانی» و «سفر عشق» اشاره کرد .همچنین ،ازاین هنرمند چند کتاب در زمینه نقاشی و ادبیات نیز به چاپ رسیده است« .ققنوسهای
ی ا ز این شبها»« ،آه اســفندیار»« ،به خاطر آوازهای یک عاشق» و «پرتره ملینا» از
عصر خاکستر»« ،زاری»« ،سونات مهتاب»« ،یک 
جملهاین کتابها هستند .او چند کتاب نیز در دست انتشار دارد .نمایشگاه «جشن بیپایان» از  23خرداد تا سوم تیر در گالری آتبین به
نشانی خیابان ولیعصر ،جنوب چهارراه پارکوی ،انتهای کوچه تورج ،کوچه خاکزاد ،شماره  42از ساعت  16تا  21میزبان عالقهمندان
به هنر نقاشی است.
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چند ســال پیشــتر از
این ،کتابی منتشر شد
و ناگهان جــای خود را
در هر گعدهای باز کرد.
عشاق پا سفت
کسانی از
ِ
کتاب بودند و برخی از
نگرش غیــر علمی آن
معترض .ولــی همین
بحــث و جدلها که به
صفحات روزنامهها نیز
کشیده شد باعث توجه
بودن کتاب شد.
ویژه و در نتیجه پرفروش ِ
«جامعهشناسی خودمانی» نوشته حسن نراقی از چیزها
طول روز با آن دمخور بودیم
و نکتههایی میگفت که در ِ
و گاه خود نیز به بهانهای تذکر میدادیم ولی تا آن روز
کســی اینگونه همین حرفها و انتقادهای اجتماعی
را در کتابی گرد نیاورده بود .اینکه ما مردمی هستیم
بسیار نوعدوست و اگر خدای ناکرده در خیابان ببینیم
حال حرکت درســت بسته نشده،
د ِر یک سواری در ِ
همه هم و غم خود را میگذاریم تا به هر ضرب و زوری
که شــده به راننده و سرنشــین بفهمانیم خطری در
کمیناش است ولی همین انسان نوعدوست به همین
سواری محال اســت که اجازه دهد زودتر از او چهارراه
را رد کند.
حاال همان نگاه نقاد اثر دیگــری را در همین چند روز
روانه بازار کتاب کرده است .اقیانوسی با یک وجب عمق.
بخشی از آن نوشتههایی است در ادامه «جامعهشناسی
خودمانی» با عنــوان دفتر دوم و تعــدادی از مقاالت
پراکنده و مصاحبههای مطبوعاتی حسن نراقی.
شــاید من هیچگاه چنین کتابی را در این ســتون
نباید معرفی کنم چــرا که علی الظاهــر موضوع و
محتوای کتاب به نظر خیلی جــدی و آکادمیک به
نظر نمیرسد ولی با خواندن همان بخشی که نامش
را به کتاب عاریه داده است و نیز جریانهای عجیبی
که در فضای فرهنگ و هنر کش در جریان اســت،
نخوانــدن این اثر مافات بســیاری
احســاس کردم
ِ
خواهد داشــت .همچنین قطعه دیگــری که تحت
عنوان جایگاه اندیشه و اندیشمند که خیلی به وقت
و بهجاست در این اوضاع اجتماعی و نگرشی که گاه
در فضای مجازی میبینیم.
حسن نراقی لحن خودمانی و سلیســی را برای انتقاد
از خویشتن انتخاب کرده اســت و همین علی الظاهر
نوشتههای او را ســاده و دم دستی نشان میدهد ولی
در واقع اینگونه نیست و هر کدام از بخشهای کتاب
میتواند بهانهای برای ساعتها اندیشیدن به خویشتن
باشد .در خلوت .هنگامی که فقط با خودت تنهایی.

110/033/000

آثارنقاشیخطمهردادشوقی«ماه»

استقبالکمسابقهاز

تماشایپیوندخطکوفیورنگنشست

«هملت»بهروایتآرشدادگر

«نغمههای بیصدا» ،عنوان تازهترین ،نمایشگاه نقاشی خط مهرداد شوقی در گالری «ماه» است که در
آن دست به تلفیق ساده از رنگ و خط کوفی زده است .در این نمایشگاه  24اثر از این هنرمند در ابعاد
مختلف به نمایش گذاشته شده است که بر پایه خط کوفی طراحی شدهاند .پیش ازاین نیز شوقی در
سال  1377در موزه رضا عباسی مجموعهای با همین سبک را به نمایش درآورده بود که سبک امروز
نقاشیهای او نیز پیرو همان سالهاست .شوقی در گفتگویی باایســنا دربارهاین مجموعه ،این طور
توضیح داده است :متنهای به کار رفته دراین تابلوها ،اشعار شــاعرانی چون موالنا و خیام است .در
کارهایم به دنبال خوانایی حروف نبودم واین موضوع مدنظرم بود که بیشتر به رنگ و فرم توجه کنم.
آفریننده «نغمههای بیصدا» ادامه میدهد :تفاوت اصلی این کارهــا با کارهای دیگری که در حوزه
نقاشی خط صورت میگیرد ،استفاده از خط کوفی است .دراین سبک فضاها در لحظه خلق میشوند
و بهاین صورت نیست که با روشهای کامپیوتری اصالح شــوند .تابلوها کام ً
ال ارجینال هستند .وی
همچنین میافزاید :تا امروز سعی کردهام همین سبک را بهبود ببخشم و ادامه بدهم .برایاین کار در
مدیاهای مختلف کار میکنم و از مواد و متریالهای گوناگون در تابلوها استفاده میکنم .مهرداد شوقی
در سال  1351در تهران دیده به جهان گشود و در جوانی در ســالهای  1369تا  1375به فراگیری
نقاشــی ایرانی ،تذهیب و مرمت نزدآیدین آغداشــلو و مرحوم بیوک احمری پرداخت و در انجمن
خوشنویسان تحت آموزش امیر فلسفی خوشنویسی را فرا گرفت .وی پیش ازاین ،چندین نمایشگاه
گروهی و انفرادی در موزه امام علی (ع) ،موزه هنرهای معاصر ،موزه رضا عباسی ،گالری ماه و گالری اثر
برگزار کرده است و آخرین نمایشگاه او« ،نغمههای بیصدا» از  2تا  20خرداد در گالری ماه به نشانی
خیابان آفریقا ،بلوار گلستان ،شماره  26برای بازدید عالقهمندان برقرار است.

اســتقبال کم ســابقه ،از نمایش
«هملت» بــه کارگردانــی آرش
دادگر ،که در حــال حاضر در تاالر
استاد سمندریان روی صحنه رفته
است،مسئوالنتماشاخان هایرانشهر
را مجبور کرد تا یــک ردیف دیگر
ی این ســالن اضافه
به صندلیها 
کنند.این نمایش پیش ازاین نیز
در سی و دومین جشــنواره تئاتر
فجر تحسین شــده و توانسته بود
جوایز بهترین کارگردانی و طراحی
گ این جشنواره را از آن خود کند .آخرین ساخته
صحنه و همچنین جایزه بزر 
آرش دادگر ،طی دو هفته نمایش با اقبال چشمگیری مواجه شده و نشستن
تعدادی از تماشاگران روی سکوها مسئوالن را به فکر افزایش گنجایش سالن
سمندریانانداخته است .نمایش «هملت» برداشتی آزاد از اثر ویلیام شکسپیر
به قلم ،شهرام احمدزاده است که شبنم فرشادجو ،خسرو شهراز ،مهران امام
بخش ،وحید راد ،امین طباطبایی ،عمار عاشــوری ،محمدرضا علی اکبری،
بهروز کاظمی ،حسام منظور و ساناز نجفی ،اسمعیل صالحی ،مهراب رستمی
و سعیده آجرلی در آن بهایفای نقش میپردازند .طراحی صحن ه این نمایش
نیز بر عهده آرش دادگر است و الهام شعبانی طراح لباس ،سارا اسکندری طراح
گریم ،سیامک زمردی مطلق عکاس و نرگس صفری طراح پوستر و بروشور آن
هستند .نمایش «هملت» تا  6تیر ،ساعت  ،20:30در سالن استاد سمندریان
تماشاخان ه ایرانشهر ،اجرا میشود.

تصحیح و پوزش
در شماره  45نام فرهاد اصالنی به علت اشکال فنی در لحظات آخر به چاپ رسید که بدین وسیله از ایشان و
پروژه «پردهنشین» پوزش میخواهیم.

