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اخبار
«کاشی ماندگار» بر سردر خانه مشاهیر
و هنرمندان تهران نصب میشود

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی گفت :بر سر در خانههای
مشاهیر و هنرمندان استان تهران «کاشی ماندگار» برای شناسایی خانههای
ویژه نصب خواهد شد.
به گزارش مهر ،فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی گفت:
از حدود  ۸ماه پیش ،طرح «کاشی ماندگار» در سازمان میراث فرهنگی برنامهریزی
شده بود چون در قانون گفته شده بود که یک بنای تاریخی وقتی میخواهد ثبت شود،
یا باید ارزش تاریخی ،فرهنگی و هنری داشته باشد و یا دارای شأن تاریخی و فرهنگی
باشد .برای اینکه به میراث معاصر نیز توجه کنیم ،خانه هنرمندان ،مشاهیر و مفاخری
که در آن مکان سکونت داشته و یا دارند ،با جلب رضایت خودشان دارای پالک و یا
«کاشی ماندگار» میشوند .نظری ادامه داد :امروز نیز «کاشی ماندگار» بر سر در خانه
ایران درودی نویسنده و نقاش ثبت میشود .این پالک به آن خانه هویت میدهد و در
جهت نشان دادن ارزش محالت ،کوچهها و اماکن شهری خواهد بود .این طرح در حال
حاضر از تهران شروع شده و نشاندهنده ارزشهای یک محله و یا منطقه در آن شهر
است .به مرور خانه افراد دیگر نیز شناسایی شده و به آنها پالک ماندگار خواهیم داد.
ممکن است که خانههایی که دارای «کاشی ماندگار» هستند ،در مراحل بعد به عنوان
اثر ملی ثبت شوند .مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی افزود :ممکن است
مشاهیر و یا هنرمندان در خانه مدرنی زندگی کنند که ارزش تاریخی نداشته باشد
اما چون متعلق به یکی از مشاهیر کشورمان است ،به آن «کاشی ماندگار» خواهیم
داد حتی ممکن است در فهرست میراث ملی ثبت نشود ،اما وقتی دارای «کاشی
ماندگار» میشوند ،موجب ارتقای ارزش فرهنگی آن و حتی خانههای اطراف خواهد
شد .با شهرداری تهران نیز مذاکراتی خواهیم داشت چون در حال حاضر این طرح تنها
در حد پالک است و با این اقدام خانهها و نشانههای فرهنگی شهر برجسته میشود.

توسط سیروس همتی برای اجرا در محرم انجام شد

پیشنهاد «کاش می شد سرنوشت از سر نوشت»
به تئاتر شهر
سیروس همتی قصد دارد در صورت ایجاد شرایط مناسب نمایش «کاش
می شد سرنوشت از سر نوشت» را در ماه محرم در مجموعه تئاتر شهر به
صحنهببرد.
به گزارش مهر ،سیروس همتی درباره جدیدترین فعالیت های خود در زمینه
تئاتر گفت :نمایشنامه «کالرینت» را برای اجرا در سال  ۹۷۷به تماشاخانه ایرانشهر
پیشنهاد داده ام که امیدوارم در سال آینده شرایط برای اجرای این اثر نمایشی فراهم
شود .به گفته وی ،نمایشنامه «کالرینت» توسط نشر نیستان چاپ شده اما هنوز اجرا
نشده است .وی ادامه داد :همچنین قصد دارم در ماه محرم سال جاری ،اثری را به
صحنه ببرم از این رو نمایشنامه «کاش می شد سرنوشت از سر نوشت» را برای اجرا
به مجموعه تئاتر شهر پیشنهاد داده ام و امیدوارم که شرایط برای اجرای این اثر فراهم
شود .همتی توضیح داد« :کاش می شد سرنوشت از سر نوشت» قصه ای برگرفته از
تعزیه «دختر خُ تَن» است که در خواب عاشق قهرمان خواب هایش می شود .قهرمان
خواب های این دختر وعده مالقات در واقعیت را در کربال می دهد .وی با اشاره به
حضور خود به عنوان بازیگر در نمایش «کلنل» به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور که
قرار است سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شود ،افزود :فیلمنامه ای
را با عنوان «ساعت خورشید» برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته ام که درباره
رابطه یک معلم و دانش آموز است .این بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون همچنین به
فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» به کارگردان منوچهر هادی اشاره کرد و گفت :در انتظار
اکران این فیلم سینمایی هستیم که در آن به ایفای نقش پرداخته ام و قرار است در
فصل تابستان سال جاری اکران شود.

کتابهای مشهوری که دیگر خریدار ندارند
شعبهای از موسسه «آکسفم» از مردم تقاضا کرده دیگر نسخههای «رمز
داوینچی» و « ۵۰طیف خاکستری» خود را اهدا نکنند.
به گزارش ایسنا« ،گاردین» نوشت :شعبه سوانسی موسسه خیریه «آکسفم» از زمان
شروع فعالیتش هر هفته یک جلد «رمز داوینچی» دریافت میکند .تعداد این رمان که
زمانی جزو پرفروشترینها بوده ،آنقدر باال رفته که «آکسفم» از مردم خواسته دیگر این
کتاب را اهدا نکنند« .فیل برادهرست» مدیر این موسسه اخیرا تلی از کتابهای «دن براون»
ساخته و کنار آن یادداشتی با این مضمون قرار داده و عکس آن را منتشر کرده است:
«میتوانید باز هم «رمز داوینچی» اهدا کنید ...اما ما صفحههای گرامافون شما را ترجیح
میدهیم! شدیدا نیازمند صفحههای شما هستیم تا برای «آکسفم» درآمدزایی کنیم ».سه
سال پیش ،موسسات خیریه همچون «اکسفم» از فروش نسخههای دستهدوم رمانهای
پرفروشی چون « ۵۰طیف خاکستری»« ،معامله ازدواج» و «رمز داوینچی» سود میبردند،
اما حاال این تمایل به سمت صفحههای موسیقی دهه  ۶۰و  ۷۰سوق پیدا کرده است« .رمز
داوینچی» از مجموعه رمانهای رمز و راز «دن براون» با  ۸۰میلیون نسخه فروش ،دومین
اثر محبوب و پرفروش ادبیات مدرن محسوب میشود ،به همین دلیل هم تیراژ آن بسیار
باالست .اما این به این معنا نیست که هر کس آن را میخرد ،بعدا قصد فروشش را ندارد.
این موضوع درباره «بریجت جونز» هلن فیلدینگ و رمانهای «یان رنکین» جنایینویس
برجسته اسکاتلندی هم اتفاق افتاده است ۵۰« .طیف خاکستری» نوشته «ای.ال جیمز» و
مجموعه رمان «میلیاردر» به قلم «جی.اس اسکات» و «معامله ازدواج» از «جنیفر پرابست»
جزو پنج اثر اول فهرست «کتابهای جامانده» هستند .سال  ۲۰۰۷صدرنشین این جدول
«سا ل بلر» کتاب خاطرات «الستر کمپبل» بود و در سال  ۲۰۱۰کتاب زندگینام ه غیرمعتبر
«سایمون کوول» با عنوان «طوفان :بحران اقتصادی جهان و معنای آن» اثری از «وینس
کیبل» اولین کتاب بود .نخواستنیترین کتاب سال  ۲۰۱۵هم «بخت پریشان» (The
 )Fault in Our Starsاز «جان گرین» بود که زمانی خود اثر و فیلم اقتباسی آن جزو
پرفروشترینهای بازار کتاب و فیلم محسوب میشدند.
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﭘﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 378476
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320286993ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,01,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻋﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻰ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﻼﻙ  1ﻃﺒﻘﻪ
 7ﻭﺍﺣﺪ  706ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1516714779ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(40885

تمدید دوباره «بی پدر»
نمایش «بی پدر» به کارگردانی سید محمد مساوات به دلیل استقبال تماشاگران تا پنجم خرداد ماه تمدید شد .به گزارش ابتکار ،نمایش «بی پدر» به طراحی وکارگردانی سید محمد مساوات که این
روزها در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته از روز یکشنبه  31اردیبهشت تا روز جمعه  5خرداد تمدید شد .این نمایش طی روزهای یاد شده  در دونوبت ساعتهای  17:30و  20به صحنه
میرود .نمایش «بیپدر» با بازی حسین منفرد ،ابراهیم نائیج ،علی حسین زاده ،میالد آریافر ،علیرضا گلدهی ،کوروش شاهونه در تاالر قشقایی  مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

آثار نقاشی کودکان دارای اختالل طیف اتیسم در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمد

توگذار کودکانه در دنیای سادهرنگها
گش 
گروه فرهنگ و ادب ـ تالش برای رفع نیازهای معلوالن و
کمک به افزایش سطح توانمندیهای این افراد با استفاده
از روشهای مختلف توانبخشی ضرورتی غیرقابل انکار در
جامعه به شمار میآید .اما آموزش نقاشی به کودکان مبتال
به اتیسم ،کمتوان ذهنی و دیگر توانجویانی که شاید در
نگاه اول فارغ از نوع معلولیت توانمندیهای آنها از سوی
بسیاری از افراد جامعه نادیده گرفته میشود ،اقدام در
خور ستایشی است که حاصل آن در قالب نمایشگاهی در
فرهنگسرای نیاوران با عنوان «آفتابی در میان سایهای»
تحسین مخاطب را برانگیخت.
حسین مفیدی ،طراح و مجری «طرح هما» و مسئول برگزاری
این نمایشگاه هنرمندی است که با ابداع شیوهای خاص در قالب
طرح «هما» موفق شده است او درباره این طرح میگوید :از اواخر
سال  1391طرحی مطالعاتی در زمینه استفاده از ابزار هنر و به
ویژه هنر تجسمی برای کمک به روند بهبود و درمان افراد کمتوان
ذهنی و با هدف توانمندسازی آنان در موسسه روانپژوهان مفید
و به مدیریت برادرم فربد مفیدی شکل گرفت .به دلیل ماهیت
فعالیت اولیه طرح و برای انسجام فعالیتها ،نامی برای آن انتخاب
کردیم که با موضوع آن زمان اجرای طرح هم خوانی داشت .در آن
زمان ما این فعالیتها را «طرح هما» نامگذاری کردیم که برگرفته از
معلول ایرانی) بود .با گذشت زمان و تغییر
ابتدای واژههای (هنرمن ِد
ِ
مفاهیم مورد استفاده در جامعه و عدم استفاده از واژه معلولیت،
دیگر کمتر از توضیح آن استفاده میکنیم .ما کار مطالعاتی و
اجرایی طرح را در مرکز جامع آموزش و توانبخشی ذهنی (مفید)
و مرکز آموزش و توانبخشی اختالل طیف اتیسم (توانجو) انجام
دادهایم و اکنون نیز در کارگاه تخصصی هنردرمانی این مراکز،
فازهای بعدی طرح در حال اجرا است .او درباره گروههایی که این
طرح برای آنها کاربرد دارد ،توضیح میدهد :این طرح با نگاهی
کاربردی به استفاده از هنر تجسمی برای مداخله در توانمندسازی
و کمک به روند درمانی جامعه هدف خود طراحی و اجرایی شده
است .جامعه هدف این طرح ،گروههای کمتوان ذهنی ،مبتالیان
به اختالالت نافذ رشد (طیف اتیسم) ،سندرم داون ،مبتالیان به
اختالالت حسی ،مبتالیان به مشکالت جسمی حرکتی ،سالمندان،
روانی مزمن و ( ...گروههای هدف سازمان بهریستی) هستند و
طرح ،نگاه ویژهای نیز به آموزش تخصصی روشها برای مربیان
هنر شاغل در مراکز توانبخشی داشته است.
مفیدی با اشاره به پیام نمایشگاه برای مخاطبان بیان میکند:
تمامی تالش دستاندرکاران طرح بر این بوده است که با ایجاد
نمونههایی قابل تعمق ،توجه جامعه را به این نکته جلب کنیم که
حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی و اختالالت طیف اتیسم،
مشکالت روانی و  ...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان میتوانند
آثار هنری قابل توجهی خلق کنند و به این وسیله با حضور در

جامعه با عزت نفس و توانمندی باالتری در فعالیتهای اجتماعی
مشارکت کنند .او میافزاید :تولید آثار هنری با این روش موجب
توجه بیشتر جامعه به تواناییهای این گروه و اصالح نگاه به این
قشر از جامعه شده و این فرایند موجب توسعه تواناییها ،ایجاد
امید و بسترسازی برای اشتغال و کمک به اقتصاد خانوادههای
دارای فرزند کمتوان یا معلول خواهد شد .در واقع این طرح با ایجاد
روشهای استاندارد در آموزش هنر تجسمی برای این گروهها،
فرصتهایی را برای توانمندسازی و حضور آنان در اجتماع فراهم
آورده و در همین راستا سه محور اصلی را طرحریزی و دنبال
کرده است؛ ایجاد روشهای استاندارد برای سنجش توانایی،
برنامهریزی و آموزش هنر تجسمی (ویژه توانجویان و مربیان
مراکز توانبخشی) ،تولید (آثار هنری قابل ارائه به جامعه ،ارائه و
ترویج آثار هنری تولید شده برای معرفی و عرضه به جامعه).
به گفته مفیدی ،بر مبنای محورهایی که اشاره کردم ،ایجاد
روش های ویژه برای کمک به افزایش توانمندیهای توانجویان از
طریق هنر تجسمی و به ویژه نقاشی مد نظرم بوده است .همیشه
دوست داشتم که امید در خانوادهها را ببینم و به نظرم ایجاد باور
و نگرش مثبت در جامعه نسبت به تواناییهای این افراد بینظیر
است .به نظرم برگزاری این نمایشگاه میتواند فرصتهایی نو برای
اشتغال این بچهها خلق کند.

او به دستاوردهای این طرح برای معلوالن اشاره و بیان میکند:
بخشی از دستاوردهای اجرای طرح از اواخر سال  91تاکنون
شامل ،راهاندازی یک کارگاه تخصصی برای مطالعه ،بررسی و
اجرای روشهای طرح ،کار با دهها توانجوی ذهنی ،مبتال به اتیسم
و سندرم داون  ... ،و مستند کردن مراحل انجام کار است .توانستیم
با استاندارد کردن روشهای آموزش ویژه توانجویان ،طراحی،
تحلیل آماری و ن ُرمسازی ،نخستین آزمون تشخیصی سنجش
توانایی ترسیمی هنر تجسمی برای تعیین سطح توانجویان را
انجام دهیم.
مفیدی به آموزش مربیان مراکز توانبخشی زیر نظر سازمان
بهزیستی هم اشاره میکند و میافزاید :دفتر امور توانبخشی
روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور طرح کالنی را با
عنوان «طرح تقویت و توسعه برنامههای هنردرمانی در مراکز
توانبخشی روزانه» در کشور طراحی و اجرایی کرده است .راهاندازی
کارگاههای هنردرمانی در مراکز توانبخشی کشور و آموزشهای
تخصصی مربیان در سه حوزه هنرهای نمایشی ،هنرهای تجسمی
و موسیقی ،بخشی از اجرای این طرح بزرگ بوده است.
این مدرس با اشاره به نمایشگاه «آفتابی در میان سایهای»
میگوید :خلق آثار هنری ارزشمند در زمینه نقاشی از تواناییهای
افراد دارای اختالل طیف اتیسم (یا دیگر کمتوانیهای ذهنی

و حرکتی) است .در این نمایشگاه که در گالری شماره یک
فرهنگسرای نیاوران برگزار شده ،تابلوهای زیبایی در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار گرفت که برخی بازتولید آثار بزرگان
نقاشی ایران و جهان و گروهی نیز تصاویری خالقانه از ذهنیت
خود هنرمند هستند .نمایش این آثار  ،عالوه بر ایجاد امید در
خانوادهها ،میتواند بستر مناسبی را برای کسب نقشی اجتماعی
عزتمند به عنوان هنرمند برای آنان فراهم کند و زمینهساز حضور
در جامعه و مشارکت توانمندانه در فعالیتهای اجتماعی باشد.
مفیدی با اشاره به نامگذاری نمایشگاه بیان میکند« :آفتابی در
میان سایهای» در واقع نوعی نگاه به پدیدهای بود که من هر روز در
کارگاه آموزشی با آن روبهرو بودم.
میدانیم که افراد دارای اختالل طیف اتیسم یا به تعریف
امروزیتر «افراد دارای نیازهای ویژه» به دلیل مشکالتی که دارند،
توانمندیهای آنان کمتر دیده میشود یا اصال دیده نمیشود .اما
من هر روز شاهد درخششی از درون ساده ،بیآالیش و بیادعای
آنان بودم .در هنگام نامگذاری این نمایشگاه نیز این بیت از دفتر
اول مثنوی و در داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک ،در ذهنم
آمد که« :دید شخصی فاضلی پر مایهای /آفتابی درمیان سایهای»
که به نظرم بیان خوبی برای معنایی بود که در ذهن داشتم؛
«آفتابی در میان سایهای».

کامیار عابدی در نقد «جشن امضا» :

این مراسم نباید دورهمی و دوستبازی شود
کامیار عابدی معتقد است مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب باید جدی
گرفته شود و نباید به دورهمی و دوستبازی تبدیل شود.
به گزارش ایسنا ،اینپژوهشگر و منتقد ادبی درباره ارزیابیاش از جشن امضا و رونمایی
کتاب با بیان اینکه موافق برگزاری جشن امضا و رونمایی کتاب است اظهار کرد :این
مراسم در هم ه جهان رایج است و در مجموع اقدام مثبتی برای کتاب به حساب میآید.
او درباره تأثیر جشن امضا و رونمایی کتاب بر صنعت نشر ،گفت :جلسات نقد و بررسی،
رونمایی و جشن امضا در معرفی نویسنده و کتاب ،فروش آن و در پیشبرد کار نشر
تأثیر خود را دارد .به نظرم کار خوبی است و ناشران باید به این کار رغبت پیدا کنند و
برای کتابها این مراس م را برگزار کنند .عابدی بیان کرد :اگر تعداد جلسات رونمایی و
جشن امضا زیاد شود ممکن است تأثیرش کمتر شود و تعداد مخاطبان کمتری در این
ب کاالیی است که باید تبلیغ
جلسات شرکت کنند .این پژوهشگر با بیان اینکه کتا 
شود ،گفت :با توجه به اینکه در حال حاضر کتابخوان ک م شده و فضای مجازی خیلی
از آدمها را به خود مشغول کرده است ،باید مراسمی مانند جشن امضا و رونمایی برگزار
شود تا مخاطبان دور هم جم ع شوند و درباره کتاب حرف بزنند .او درباره اینکه برخی
ی است تا جلسه رونمایی کتاب ،اظهار کرد :باید از این آسیب
از جلسات شبیه دورهم 

جلوگیری کرد و کاری انجام داد تا بتوان مخاطبان عام را جذب کرد؛ مثال نویسنده
و کسانی که صاحبنظر جدی هستند درباره کتاب حرف بزنند ،و صرفا از راه دوستی
درباره کتاب صحبت نکنند تا بتوانند اعتماد مخاطب را جلب کنند .عابدی با تأکید
ت کنند نه
بر این که کسانی که متخصص هستند درباره کتاب به صورت جدی صحب 
صرفا از راه دوستی و ارتباط نزدیک با نویسنده ،افزود :جشن امضا و رونمایی کتاب،
یکیاز شیوههای خوب برای جذب مخاطب و جلب اعتماد آنها است .جشن امضا و
ن حال که جنبه مسالمتآمیز
رونمایی باید از حالت دوستی و رفاقت خارج شود و در عی 
ث جدی در آنجا انجام شود .او با بیان اینکه خوب است این جلسات
دارد میتواند بح 
تلفیقی از رونمایی کتاب و نقد و بررسی اثر باشد گفت :باید حالت بینابین ایجاد کرد و
در آن جلسات کتاب نیز نقد و بررسی شود .البته در نقد و بررسی اثر در کشور ما یا یک
نفر را به اوج میبرند و یا اینکه پنبه طرف را میزنند؛ باید حالت بینابین و منصفانهای
ایجاد شود تا اعتماد مخاطب را بتوان جلب کرد .رونمایی نباید صرفا برای تبلیغ باشد؛
باید رونماییها و مخاطبانی که در آنجا حضور دارند جدی گرفته شوند و در آنجا
ن امضا و رونمایی کتاب
درباره کتاب بحث جدی صورت بگیرد .او با تأکید بر اینکه جش 
باید جدی گرفته شود گفت :از هر کاری که جنبه ابتذال پیدا کند مثال دوستبازی

و ...باید دوری کرد .اگر هر کاری را جدی بگیریم مانند جشن امضا و جلسه بررسی و
تحلیل کتاب و از ابتذال دوری کنیم ،مسلما مخاطب باهوش متوجه میشود و آنها هم
جلسات را جدی میگیرند .اگر جلسات جنبه دورهمی پیدا کند ،مخاطب نیز جلسات
را جدی نمیگیرد و این مراس م کارآیی خود را از دست میدهد.

تلفیق چند عکس هنگام عکاسی

فیگورها با خوشنویسی همراه شد
حمزه اولیازاده که این روزها با همراهی سه عکاس
نمایشگاه گروهی عکس های متفاوتی را در خانه عکاسان
جوان برپا کرده است درباره شیوه کمتر استفاده شده ای
در عکاسی می گوید.
به گزارش مهر ،حمزه اولیازاده عکاس که این روزها به همراه
سه عکاس دیگر نمایشگاهی از عکس هایشان در خانه عکاسان
جوان برپاست درباره این نمایشگاه گفت :نمایشگاه «سماع» که
عکس های سوررئال من و شهاب الدین شکیبا ،دریا توتونچی
و آرتین حافظ القرآن در آن به نمایش گذاشته شده در واقع
نمایشگاهی است که یک داستان طوالنی پشت آن وجود دارد.
وی ادامه داد :ما میخواستیم عکس های سوررئالی از ترکیب
فیگور زن و مرد و خوشنویسی داشته باشیم اما نمی خواستیم از

نوشته های آماده استفاده کنیم و می خواستیم همه چیز اورژینال
باشد برای همین از محمدسعید نقاشیان خواستیم در آتلیه حضور
پیدا کند و متناسب با فیگورهایی که از آنها می خواستیم عکاسی
کنیم همانجا خطوط را بنویسد .این عکاس جوان با بیان اینکه در
افتتاحیه نمایشگاه  ۷۰درصد کارها فروش رفت و از هر هنرمند
در این نمایشگاه بین  ۳تا  ۶اثر به نمایش گذاشته شده در توضیح
بیشتر خلق این عکس ها که روی مخمل چاپ شده اند و از دور
به نقاشی شبیه تر هستند تا عکس گفت :این آثار بین  ۳۵۰تا یک
میلیون تومان قیمت گذاری شده است اما اگر همین آثار توسط
یک هنرمند متوسط نقاشی می شد با چنین دقت و فضاسازی
حتما قیمتی باالتر از  ۷میلیون تومان داشت .اولیازاده با اشاره
به اینکه این عکس ها با کمترین کار نرم افزاری بعد از عکاسی

چاپ شده اند ،بیان کرد :در اواخر عمر عکاسی آنالوگ تکنیکی در
برخی دوربین های عکاسی تعریف شده بود به نام «دابل اکسپوز»
به معنای دوبار عکاسی روی یک فریم عکس .این تکنیک این
امکان را به عکاسان می داد که دو عکس را با هم هنگام عکاسی
تلفیق کنند و در واقع روی یک فریم دوبار عکس بگیرند اما در
همان روزگار در ایران خیلی ها کاربرد این امکان را نمی دانستند.
در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برای رسیدن به نور مطلوب گاهی
از آن استفاده می شد اما در عکاسی هنری کاربرد نداشت چون
همان موقع همین کار را در البراتور با دخل و تصرف روی کاغذ
عکاسی انجام می دادند .این مدرس عکاسی ادامه داد :به هر حال
این تکنیک فراموش شد تا بعدها که در فوتوشاپ پنجره ای برای
تلفیق چند عکس ایجاد شد اما همین امروز هم در برخی دوربین

های دیجیتال امکانی به نام «مولتی اکسپوز » وجود دارد .این
شیوه را من برای اولین بار در خانه عکاسان جوان تدریس کردم
که عکاس بتواند هنگام عکاسی و بدون استفاده از نرم افزار چند
عکس را با هم تلفیق کند .خروجی این کالس ها نمایشگاهی بود
که چند ماه پیش به اسم «عکس رخ ساقی» در همین مکان برپا
شد و مورد استقبال قرار گرفت .در آن نمایشگاه بر اساس یک
رمان عکس ها خلق شد و از بناهای تاریخی عکاسی شده بود اما
این بار تصمیم گرفتیم کاری کنیم که کپی رایت اثری که با آنچه
قرار است بسازیم تلفیق می شود (نوشته ها) به خودمان تعلق
داشته باشد .اولیازاده در پایان گفت :به گمانم تجربه ای که ما در
این نمایشگاه ارائه می دهیم یک امکان و فرصت متفاوت برای
عکاسان است که بسیار هم شیرین و جذاب است.

قباد آذرآیین:

نمایشگاه کتاب هر سال بهتر میشود
قباد آذرآیین میگوید :نمایشگاه کتاب تهران هر سال از لحاظ کیفی بهتر
میشود.
به گزارش ایسنا ،این داستاننویس درباره تاثیر نمایشگاه کتاب تهران بر فضای کتاب
و کتابخوانی اظهار کرد :برگزاری این نمایشگاه بسیار خوب است .این در حالی است
که مهمترین نکته در برگزاری نمایشگاه کتاب دور هم بودن اهل هنر است که موجب
تحرک پیدا کردن نویسندگان میشود .آذرآیین افزود :طبیعی است که در چنین
نمایشگاهی ناشر فرصتی برای فروش کتاب خود پیدا میکند و در آن جا به دنبال
سود خود است؛ بنابراین برگزاری نمایشگاه کتاب برای ناشران فرصت خوبی محسوب

میشود و البته نباید این نکته را فراموش کرد در این موقعیت کتاب هم مخاطب خود
را پیدا میکند .این نویسنده با تاکید بر این که خوب است که از این قبیل نمایشگاهها
بیشتر برگزار شود بیان کرد :مهم این است که در فضای کتاب و کتابخوانی تحولی
ایجاد شود و کتاب به فروش برسد و خوانده شود .آذرآیین در ادامه با اشاره به جدیدترین
اثر خود گفت :کار جدیدم «در حال و هوای خوزستان و مسجدسلیمان» نام دارد که
رمانی در ارتباط با کشف نفت و تبعات حضور شرکت نفت در زندگی مردم است که در
زندگی خانوادهای بیان میشود .این کتاب در دست انتشار است و به زودی به دست
عالقهمندانمیرسد.

