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اخبار
خبری از وضعیت سالمت
محمدرضا شجریان

حسن عباسی از پزشکان معالج محمدرضا
شجریان با انتشار ویدئویی ،آخرین وضعیت
جسمانی این هنرمند را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،عباسی در این ویدئو که در
صفحه شخصیاش در اینستاگرام منتشر کرده
است ،به هنردوستان و دوستداران محمدرضا
شجریان تولد این هنرمند عرصه موسیقی را
تبریک گفت و آخرین وضعیت جسمانی استاد
آواز ایران ،را چنین تشریح کرد« :ما کماکان در
خدمت استاد هستیم و شرایط عمومی ایشان را
با کمک همه همکاران کنترل می کنیم و تمام
سعی مان را میکنیم که نهایت شرایط راحتی و
درمان ایشان را فراهم کنیم».
محمدرضا شجریان سوم شهریور ماه پس
از یک دوره  ۱۰روزه بستری شدن در بخش
مراقبتهای ویژه ،از بیمارستان مرخص شد
و مدتی است که به گفته یکی از پزشکان
معالجش وضعیت ثابتی دارد.
 ۲۵مرداد ماه بیمارستان جم طی اطالعیهای
از بستری شدن این هنرمند به علت افت سطح
هشیاری ،افت فشار خون و شوک سپتیک
در بخش مراقبتهای ویژه خبر داده بود که
رفته رفته وضعیت هشیاری و تنفسی وی به
وضعیت پایداری رسید و به منزل منتقل شد.

محمود دولتآبادی با یک ارکستر
ایرانی همکاری میکند
نخستین اثر تولید شده از سوی ارکستر
«پاکو» به سرپرستی مهران علیرضایی ،روایت
محمود دولتآبادی و همراهی نوازندگان ۲۴
کشور مختلف ،آماده انتشار شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پروژه
«هنر صلح» ،نخستین اثر ارکستر پاکو با صدای
محمود دولتآبادی ضبط و آماده انتشار شد.
ارکستر پاکو در قالب پروژه «هنر صلح» با
حضور ۷۴نوازنده از  ۲۴کشور جهان تشکیل
شده است .نوازندگان اصلی اجرای قطعه
نخست  ۳۲نفر از  ۱۹کشور هستند و ارکستر
در حال تکمیل نوازندگان است به نحوی که
از تمام کشورهای جهان حداقل یک نوازنده
برای اجرای قطعات بعدی در آن حضور داشته
باشد.
اجرای نوازندگان ارکستر «پاکو» به سرپرستی
مهران علیرضایی به صورت آنالین ضبط شده
است و به زودی نخستین قطعه تولیدی این
ارکستر با دکلمهای از محمود دولتآبادی
رونمایی خواهد شد؛ در این ارکستر از سازهای
باستانی و اصیل تمدنهای مختلف استفاده
شده است.
ایجاد همبستگی بین ملتها ،کمک به
برقراری صلح و دوستی و مقابله با جنگ و
خشونت از جمله اهداف راهاندازی این گروه
موسیقی به تهیهکنندگی میثم علیرضایی
است.

فرهنگوهنر
خبر

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امیدواریم هر شهر میزبان یکی از هنرهای تجسمی شود
روز گذشته نشست خبری دو رویداد هنری
«ساالنه پرسبوک» و «جایزه تصویرگری سهراب
سپهری» با حضور هادی مظفری ،مدیرکل مرکز
هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ،سعید ابریشمی راد،
شهردار کاشان ،میثم نمکی ،رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی کاشان و حسین صدقی ،دبیر جایزه
سال اشعار سهراب سپهری ،برگزار شد.
هادی مظفری در ابتدای این نشست با اشاره به
رویکرد جدید معاونت هنری و اداره کل هنرهای
تجسمی درباره برپایی رویدادهای هنری ،با بیان
اینکه ایران فقط تهران نیست ،گفت :سال گذشته
شاهد برپایی رویدادهای هنری در استانهای مختلف
کشور بودیم .امسال نیز کاشان میزبان دو رویداد
سراسری و چندین رویداد استانی خواهد بود .در این
میان ،تعدادی از هنرمندان شاخص هنرهای جدید که
فاصلههای هنری را برداشتند و اعتقاد به کار گروهی
دارند ،قدم جلو گذاشتند و مثمرثمر بودند.
وی افزود :برای رویداد جایزه سال تصویرسازی
اشعار سهراب سپهری ،تعدادی از اشعار سهراب
مشخص شده و هنرمندان با نگاههای متفاوت
میتوانند به خلق اثر بپردازند .امیدواریم با بهتر شدن
فضای اجتماعی بتوانیم در مورد رویدادهای متعدد در
شهرهای مختلف صحبت کنیم.
یراد ،شهردار
در ادامه این نشست سعید ابریشم 
کاشان ،نیز گفت :در حوزه مدیریت شهری
سالهاست این ادبیات جا افتاده است که شهرداریها
یک نهاد اجتماعی هستند و هدف غایی آنها مفهوم
توسعه است .همه میدانند که تمامی مبانی توسعه
مبتنی بر پایههای فرهنگی جامعه است و هیچ ابزاری
مؤثرتر از هنر برای ارتقای فرهنگ جامعه نیست .هنر
میتواند به بهترین شکل با مخاطب ارتباط برقرار کرده
و پیام خود را منتقل کند.
یراد اضافه کرد :در همین راستا چندی
ابریشم 
است که شهرهای مختلف ایران به دنبال برندسازی
هستند تا ویژگیهای خاص خود را برای جلبتوجه
مخاطبان و جذب سرمایهها پیدا کنند .کاشان این
افتخار را دارد که همواره با هنرمندانش معرفی شده و
ما هم درصدد هستیم که کاشان را به شهر رویدادهای
هنری تبدیل کنیم.
او با بیان اینکه امسال برنامههای متنوع هنری
برای شهر کاشان در نظر داریم که یکی از آنها جایزه
تصویرگری سهراب سپهری است ،افزود :همه مردم
ایران با شنیدن نام کاشان به یاد سهراب سپهری
میافتند .با ابتکار شهرداری و اداره ارشاد کاشان
امسال نخستین دوره جایزه سال تصویرگری اشعار
سهراب در کاشان برگزار میشود که مهلت ارسال
آثار به این جایزه تا  ۲۰آبان است و نیمه اول آذرماه
مراسم اهدای جوایز آثار برگزیده برگزار میشود.

چرا نباید برای ونگوگ
دلسوزی کرد؟

گروه فرهنگ و هنر – امسال شهر کاشان میزبان دو رویداد هنریهای تجسمی خواهد بود.

همهمیدانند
که تمامی مبانی
توسعهمبتنی
بر پایههای
فرهنگیجامعه
است و هیچ
ابزاری مؤثرتر از
هنر برای ارتقای
فرهنگجامعه
نیست
همچنین میزبانی دهمین دوره پرسبوک نیز بر عهده
شهر کاشان است و در اواخر مهرماه این رویداد برگزار
میشود .امیدواریم در ایامی که کرونا باعث ایجاد
اضطراب و نگرانی در جامعه شده است برگزاری
این رویدادها بتوانند روحیه شادابی و نشاط را میان
هنرمندان و جامعه ایجاد کنند.
در بخش بعدی حسین صدیقی ،دبیر جایزه
سال اشعار سهراب سپهری درباره این جایزه گفت:
این جایزه با رویکرد آشنایی بیشتر جامعه با اندیشه
شاعر و نقاش نوگرای کاشان برگزار میشود .همچنین
شناسایی و معرفی هنرمندان عرصه تصویرگری به
خصوص در استان اصفهان و کاشان و ایجاد بستر
مناسب برای آنها ،از دیگر اهداف این جایزه است.
داوری آثار در دو مرحله مقدماتی و نهایی انجام
میشود .داوران مرحله نخست از کاشان هستند و
در مرحله نهایی محسن حسنپور ،علی بوذری و
مرتضی اسماعیلی داوری را برعهده دارند .در دوره
سهروزه برگزاری این جایزه ،سه ورکشاپ توسط کمال
یزاده و نرگس محمدی در
طباطبایی ،پژمان رحیم 
کاشان برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند برای
ثبتنام و حضور در این ورکشاپ ها اقدام کنند.
صدقی افزود :یک دلیل آنکه سهراب سپهری امروز
بسیار مورد توجه قرار میگیرد آن است که در گذشته
توانست آینده ما را پیشبینی کند و روحیات انسان
امروزی را به خوبی بیان کند .او به دلیل نقاش بودن،
نگاه خاصی داشت و شعرش جزء تصویریترین
اشعار شعرای معاصر ایران است .در نخستین جایزه

سهراب تعدادی از ادیبان کاشان قطعاتی از این شاعر
را برای تصویرگری توسط هنرمندان انتخاب کردند و
اشعاری را مدنظر داشتند که ظرفیت تصویری باالیی
داشته باشد و هنرمندان بتوانند تصاویر خاصی بر
اساس آنها خلق کنند .آثار برگزیده این ساالنه در
یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار میگیرد و
پسازآن در یک کتاب به چاپ میرسند .همچنین
قصد داریم از این آثار در دیوارنگاری و منظر شهری
نیز استفاده کنیم.
در ادامه این جلسه هادی مظفری با اشاره به
اینکه ندا درزی دبیر ساالنه پرسبوک نتوانست در
این نشست حاضر شود ،گفت :دهمین ساالنه
پرسبوک با عنوان «دستکار» با تمرکز بر هنرهای
صناعی ،با حضور  ۱۲هنرمند مدعو و  6هنرمند در
بخش مشارکتی به مدت سه روز از  ۲۷تا  ۲۹مهر
در خانه صاحب از مجموعه خانه منوچهری کاشان
برگزار میشود .این رویداد بهصورت اجرای زنده و
چیدمان است و همراه با آن نشستهای تخصصی
مرتبط با رویداد در فضای مجازی و همچنین محل
برگزاری ساالنه برگزار میشود .همچنین کارگاههای
عملی و حضوری هنری در بخش بافت و الیاف و
کارگاههای آنالین روشهای چاپ دستی روی پارچه
از دیگر بخشهای این ساالنه است .بازدید عمومی از
این رویداد بهصورت مجازی است و تنها درصورتیکه
شرایط مناسبی فراهم شود امکان بازدید حضوری نیز
وجود دارد.
مظفری ادامه داد :رویکرد معاونت هنری در

دوره جدید توجه به خالقیت شهرها و پروژهای به
نام «شهرهای خالق» است و هدف ما آن بود که
ویژگیهای هر شهر را بر اساس اقلیم ،صنایع ،بزرگان
و ...مشخص کنیم و بر اساس این ویژگیهای ،هر
شهر برای میزبانی یکی از رشتههای هنری آماده شود.
کار پژوهشی در این زمینه صورت گرفت و شهرهای
خالق معرفی شدند که هرکدام از آنها در آینده در
یک رشته هنری فعالیت جدی خواهند داشت .شهر
کاشان نیز به دلیل وجود سهراب سپهری برگزاری
این جایزه تصویرگری را پیشنهاد داد و با این رویداد
توانست پلی میان نقاشی و شعر سهراب ایجاد کند.
امیدواریم که این اتفاق خالقانه به شکل جدی پیگیری
شود و در سالهای آینده به یکی از جوایز مهم هنری
کشور تبدیل شود.
نمکی مدیر ارشاد کاشان نیز در پایان این نشست
گفت :ما تالش میکنیم از تمام ظرفیتهای هنری
کشور بهخصوص در حوزه تجسمی استفاده کنیم و
رویدادهای هنری خاصی را در کاشان برگزار کنیم.
سهراب سپهری دارای ظرفیت جهانی است و نگاه
متفاوت او به طبیعت باعث شده است جایگاه خاصی
میان مردم داشته باشد .رویکردی که مدیریت شهری
کاشان و اداره ارشاد اسالمی به سهراب سپهری داشته
است به دلیل جامعیت نگاه این شاعر و هنرمند
است .این مسئله باعث شده سهراب در ارائه مفاهیم
انتزاعی و غیر انتزاعی موفقیت داشته باشد و در عین
حال میتواند آثار جدیدی بر اساس کارهای او توسط
هنرمندان دیگر به وجود آید.

نامزدی  ۲فیلم ایرانی در جشنواره فیلم «بوسان»
«مردن در آب مطهر» به کارگردانی نوید محمودی و «کشتارگاه»
ساخته عباس امینی نامزد دریافت جایزه کیم جوسئوک از جشنواره
جهانی فیلم «بوسان» شدند .به گزارش ایرنا« ،مردن در آب مطهر»
به نویسندگی و کارگردانی نوید محمودی و تهیهکنندگی جمشید
محمودی در میان  ۶فیلم برای دریافت جایزه کیم جوسئوک جشنواره
جهانی فیلم «بوسان» قرار گرفت .پیش از این برادران محمودی با
فیلمهای چند متر مکعب عشق ،رفتن ،رونا مادر عظیم و هفت و
نیم در این جشنواره حضور داشتهاند که جمشید محمودی برای فیلم
رونا مادر عظیم جایزه بهترین فیلم بخش کیم و نوید محمودی جایزه

ویژه هیات داوران را برای کارگردانی فیلم رفتن از جشنواره «بوسان»
دریافت کردهاند .جشنواره جهانی فیلم «بوسان»  ۱۵تا  ۲۵مهرماه
برابر با  ۷تا  ۱۶اکتبر برگزار می شود .علی شادمان ،ندا جبرائیلی،
متین حیدرنیا ،صدف عسگری ،سوگل خلیق علیرضا آرا ،امیررضا
رنجبران ،خیام وقار ،پیمان مقدمی ،مهتاب جعفری ،فرید اسحاقی،
فاطمه شکری ،محیا رضایی ،فاطمه میرزایی و علیرضا مهران بازیگران
این فیلم هستند .عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر
افغان را روایت میکند که قصد رفتن به اروپا را دارند .همچنین روابط
عمومی فیلم «کشتارگاه» اعالم کرد این فیلم به کارگردانی عباس

امینی و تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی ،در نخستین حضور بینالمللی
در بخش پنجرهای به سینمای آسیا در بیست و پنجمین جشنواره
فیلم «بوسان» به نمایش در میآید .به عالوه ،این فیلم یکی از ۶
اثر منتخبی است که در این دوره برای دریافت جایزه کیم جوسئوک
رقابت میکند .کیم جوسئوک به یاد پایهگذار و برنامه ریز فقید
«بوسان» که یکی از عالقهمندان و حامیان سینمای ایران بود و در
سال  ،۲۰۱۷در زمان برگزاری بازار بینالمللی فیلم کن ،در هتلی در این
شهر در جنوب فرانسه دار فانی را وداع گفت ،به منظور شناسایی و
تجلیل از استعدادهای سینمای ٓاسیا راهاندازی شده است.

ونسان ونگوگ ،نقاش مشهور هلندی،
الگوی بسیاری از تحقیقات و پژوهشها
پیرامون ارتباط اندوه و جنون با هنر و زیبایی
است.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره ،ونسان
ونگوگ ( ۱۸۹۰ـ  )۱۸۵۳نقاش هلندی ،با وجود
اینکه در فقر و ناراحتی چشم از جان فرو بست
اما همواره یکی از شناختهشدهترین نقاشان
جهان به حساب میآید.
از جمله سختیهای زندگی ونگوگ بی
مهری پدر و مادرش نسبت به او و بیماریهای
روانی مثل افسردگی و اختالل دوقطبی بود.
این مشکالت در نهایت ونگوگ را در جوانی
به کام مرگ کشاند .او در سی و هفت سالگی
در حالیکه چندین تابلو هنری از خود به
جای گذاشته بود خودکشی کرد .این داستان
غمانگیز همواره باعث تاسف هنردوستان و
قشر فرهنگی جوامع بوده است.
بیماریهای روانی که در دهههای اخیر سبب
خجالت و درماندگی مبتالیانشان میشدند در
سالهای اخیر به ویژه در سایه ظهور شبکههای
اجتماعی ابزاری برای جلب توجه شدهاند .به
طوریکه عدهای به دروغ تظاهر به افسردگی و
تمایل به خودکشی میکنند.
امروزه ما میبینیم که افسردگیها و
بیماریهای روانی در کنار تصاویری که زیبایی
را با غم و اندوه عجین میکنند نمایش داده
میشود .این تصور ،افسردگی و بیماریهای
روحی را با هنر و زیبایی همراه کرده و در پی
آن است تا انسانهای افسرده را انسانهایی
هنردوست و روشنفکرانی سرخورده نشان
دهد .گاهی حتی بیماری روحی سبب زیبایی
و خاص بودن افراد شده و دیگران را به سبب
تمایزشان به دام عشقشان گرفتار میکند.
برخی نیز با مطرح کردن بیماریهای روحی
خود سعی در جلب توجه دیگران دارند و در پی
دست یافتن به عشق و محبت و گاهی منافع
مادی هستند .این امر سبب شده تا کسانیکه
واقعا از این بیماری ها رنج میبرند از آن
صحبتی نکرده و به دلیلی ترس از متهم شدن
به خودنمایی از علنی کردن آن خودداری کنند.
یک روانشناس در این زمینه میگوید:
اندوه زیبا نیست و انسان را جذاب نمیکند.
تابلوهای هنری نمیتوانند سبب خودکشی
شوند .بیماریهای روحی هیچگاه شکلی از
هنر نبودهاند بلکه مشکالتی هستند که تمام
زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهند .درد
نه زیباست نه شاعرانه .درد و رنج هیچگاه با
زیبایی مساوی نبوده است .درد ،درد است.
جمله معروف ونگوگ یعنی «غم هیشگی
است» یکی از پرکاربردترین جمالت در
شبکههای اجتماعی است .این جمله که به
صورت شایع اغلب برای احساسات عاشقانه
و عاطفی مورد استفاده قرار میگیرد ،میتواند
خطرناک و حتی کشنده باشد.

در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی

شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد برای چهارمین سال پیاپی دستگاه برتر شد
شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد ،برای چهارمین سال
پیاپی در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر
معرفی شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد،
در این مراسم که با حضور دکتر کالنتری استاندار و سایر مدیران دستگاههای
اجرایی برگزار شد  ،شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به عنوان
دستگاه اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی در سال  ۱۳۹۸در شاخصهای
عمومی و اختصاصی گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت معرفی و از مدیرعامل
این شرکت قدردانی شد.
رسول فرهادی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در حاشیه این
مراسم در گفتگو با صدا و سیما ضمن قدردانی از تالشهای معاونین ،
مدیران ،کارشناسان و کارکنان این شرکت  ،موفقیت به دست آمده را نشانگر
عزم و اراده کارکنان ،مدیریت مشارکتی و کارگروهی بیان کرد.
وی افزود :با این اننخاب ،مسئولیت ما که همانا تأمین آب پایدار برای
ی شود و لذا شایسته
مصارف شرب ،کشاورزی و صنعت است دوچندان م 
است همکاران پر تالش شرکت آب منطقه ای استان در مسیر خدمت رسانی
به مردم ،همواره ضمن رعایت کردن سیاستهای ابالغی وزارت نیرو و مدیریت
منابع آب ایران ،موجبات پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت را بیش از پیش
فراهم سازند.
احمد عباسیان رئیس بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای
استان در این خصوص گفت :شاخص های عمومی در قالب  9محور و 27
شاخص بود و شاخص های اختصاصی در  4محور و  10شاخص بود که بر
اساس اطالعات خود دستگاه ها توسط کارگروه تخصصی مورد ارزیابی قرار
گرفتند و در نهایت دستگاه های برتر معرفی شدند.
در ادامه این مراسم ،ضمن معرفی شرکت آب منطقه ای استان به عنوان
دستگاه برتر ،لوح تقدیری با امضاء استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان به مدیرعامل این شرکت اهداء شد .
در این لوح تقدیر آمده است؛
جناب آقای رسول فرهادی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
با سالم و احترام
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به طور دقیق و مستمر ضمن بهبود
عملکرد ،موجب پاسخگویی و ارتقای اعتماد عمومی به عملکرد آنها خواهد
شد ،به همین منظور عملکرد سال  ۱۳۹۸دستگاه های اجرایی استان در دو
بعد شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس
نتایج مربوطه ،ستاد جشنواره شهید رجایی استان آن دستگاه را به عنوان
:دستگاه برتر استان در شاخص های عمومی و اختصاصی(گروه زیربنایی و
توسعه زیرساخت) برگزید.
بدینوسیله از تالشهای ارزشمند و قابل تحسین جنابعالی ،مدیران،
کارشناسان و کارکنان آن دستگاه و کسب این موفقیت تشکر و قدردانی
می نماییم .
امید است با استعانت از ایزد منان در محل توجهات حضرت ولیعصر عج
با استمرار تالش ها شاهد توفیقات روز افزون آن دستگاه در انجام بهترین
وظایف و مأموریت های محوله باشیم.
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