درخشش نرگس آبیار و هوتن شکیبا در استونی

سری جدید «شام ایرانی» با بازیگران خارجی

مجید مجیدی با «خورشید» به اوج برمیگردد؟

خبرآنالین :بیست و سومین دوره جشنواره فیلم «شــبهای سیاه تالین» در استونی
کارگردانی

به پایان راه رسید .در این دوره از جشــنواره فیلم «شبی که ماه کامل شد» به
نرگس آبیار و بازی هوتن شکیبا و الناز شاکردوست حضور داشت و جایزه فیلم منتخب
تماشــاگران را دریافت کرد .در این دوره جایزه بهترین کارگردانی به جون النا کارگردان
فیلیپینی اهدا شد .فیلم «کانتورا» به کارگردانی اِنشول چاوهان جایزه بزرگ جشنواره را
گرفت و دو جایزه بهترین بازیگر زن و مرد به آنیال سربان بازیگر فیلم «ملکه کولی» و کلیون
کلرکینگ بازیگر فیلم «عضله» اهدا شد.

مهر :سری جدید «شام ایرانی» به تهیهکنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب در مرحله
انتخاب بازیگر قرار دارد و برای مذاکره با بازیگران خارجی سفری به آذربایجان انجام شده
اســت .همچنین گروه کارگردانی برای انتخاب دیگر بازیگران به زودی به کشور ترکیه
سفر میکند .این گروه درحال حاضر هم در لبنان در حال انتخاب بازیگر است و هند نیز
از دیگر گزینهها خواهد بود .تاکنون حضور بازیگر آذربایجانی در پروژه قطعی شده و او در
فیلم سینمایی جدیدی از کشور ترکیه نیز ایفای نقش کرده است« .شام ایرانی» با پایان
پیشتولید به زودی برای پخش در شبکه نمایش خانگی کلید خواهد خورد.

ایلنا :کارگردان فیلم تحسین شده «بچههای آسمان» امسال برای تازهترین فیلمش فرم
حضور در جشنواره فیلم فجر پر کرده است .مجید مجیدی ،بار دیگر قرار است با فیلمی با
مضمونی اجتماعی به سینما برگردد .فیلمی درباره کودکان کار و با بازی جوادعزتی .فیلمی
که فیلمنامهاش را مجیدی با همکاری نیما جاویدی کارگردان «سرخپوست» نوشته است
و فیلمبرداری آن را هومن بهمنش به عهده داشته است« .خورشید» از شهریورماه  ۹۸در
جنوب تهران کلید خورد و گفته میشود داستان آن را یادآور کارهای شاخص سینمای
مجیدی میدانند.

گزارش اکران


 ۷۰۰میلیون دالر فروش
در  ۹روز رقم خورد

دختر کوچولوی یخزده
شگفتیساز جدید سینما

دیزنی با فیلم «یخزده »۲یکهتاز بیچون و چرای
گیشه سینمای جهان شده است .فیلمی که پس
از  ۹روز اکران  ۷۰۰میلیون دالر بلیت فروخته،
بیشک به کلوب میلیارد دالریها میپیوندد.
در آخرین ماه ســال  ۲۰۱۹کمپانی دیزنی بار
دیگر برگ برندهای رو کرد و بازی گیشــه را به
نفع خود تغییــر داد .این بار نوبت انیمیشــن
«فروزن /یــخزده» بود که به گیشــه بیرونق
یک ماه اخیر سینمای جهان رونقی تازه دهد.
قسمت دوم انیمیشــن «یخزده» پس از  ۹روز
اکران در سینماهای جهان به فروش باورنکردنی
 ۷۳۸میلیون دالر رسیده است .فروشی که برای
بیشتر فیلمها آرزوســت و آرزو میماند .دیزنی
برای اکران این انیمیشــن نقشه جالبی داشت
و با یک تغییــر کوچک در برنامــه اکران فیلم
سود بسیار زیادی کرد .در حالی که قسمت اول
انیمیشــن در تعطیالت عید شکرگزاری اکران
شده بود ،قســمت جدید یک هفته قبل از عید
شکرگزاری روی پرده رفت.دیزنی با این تغییر
یک هفتهای ســود بســیاری کرد که در ارقام
فروش مشهود است ،و به باور کارشناسان سینما
بســیاری از کودکان که مخاطبان اصلی فیلم
هستند ،پس از تماشای فیلم در هفته گذشته
در تعطیالت عید شکرگزاری همراه با خانواده
دو باره یا چند باره به تماشای فیلم رفتند.به این
ترتیب «یخزده »۲رکوردی بینظیر در گیشه
ثبت کرد و درمجموع پنج روز فروش تعطیالت
عید شکرگزاری رقم باورنکردنی ۱۳۲میلیون و
۷۰۰هزار دالر فقط در آمریکایشمالی فروش
داشــت که حتی از فــروش افتتاحیه فیلم هم
بیشتر است.داستان السا و خواهرش ،از گنجهای
دیزنی است که به نظر نمیرسد به این زودیها از
رونق بیفتد و البته فقط در گیشه سودآور نیست و
بازارهای هدف بسیاری دارد ،از اسباببازی بگیر
تا لوازمالتحریر و لباس«.یــخ زده  » ۲از معدود
دنبالههای سینمایی است که از قسمت نخست
موفقتر میشود .این انیمیشن تا کنون در ۱۱
کشور از جمله چین رکورد فروش قسمت اول
را شکسته است.
گیشه پررونق «چاقوکشی»
فیلم «چاقوکشی  »Knives Out /یکی
از آثار محبوب روی پرده در هفته گذشــته بود
که بیش از آنچه پیشبینی میشد ،مردم را به
سینما کشــاند .مجموع بلیتفروشی این فیلم
در هفته نخست اکران در سراسر جهان به بیش
از  ۷۰میلیون دالر رسید که بیش از  ۴۰میلیون
دالرش از گیشه آمریکای شمالی؛ بزرگترین
بازار سینمای جهان ،به دست آمد.
«چاقوکشی» فیلم پر ستارهای است و از دنیل
کریگ و کریس اوانز گرفته تا جیمی لیکرتیس
و کریستوفر پالمر در آن جلوی دوربین رفتهاند.
داستان این اثر سینمایی به کارگردانی «رایان
جانسون» درباره یک دورهمی خانوادگی است
که اتفاقات غیرمنتظرهای در آن روی میدهد.
فیلمی کمهزینه و پرفروش
«کویین و اسلیم» فیلمی جدید است
که هفته گذشته روی پرده رفت و با فروش ۱۵
میلیون دالری از آثار مهم گیشــه شد .این اثر
سینمایی که با بودجه  ۲۰میلیون دالر ساخته
شده است ،جزو آثار کمهزینه هالیوود است.
این اثر ســینمایی با بازی دنیل کالویا و جودی
ترنر اسمیت به کارگردانی «میلیناماتسوکاس»
ساخته شده اســت .ماتســوکاس ،کارگردان
شناختهشــدهای نیســت و پیش از این فقط
در زمینــه ســاخت موزیکویدئــو فعالیــت
میکرد«.کویین و اســلیم» درامی عاشقانه با
درجهبندی سنی بزرگسال است و از نخستین
قرار عاشقانهای که درست پیش نمیرود ،روایتی
هیجانانگیز دارد .بسیاری از منتقدان سینمایی
این اثر را روایتی مدرن از کالسیک مشهور تاریخ
سینما «بانی و کالید» میدانند.
«فورد علیه فــراری» همچنان
میفروشد
یکی از فیلمهای پرفروش گیشــه به روال چند
هفته اخیر «فورد علیه فراری» بود که داستان
تاریخی نبرد این دو غول دنیای خودروسازی را
روایت میکند .این فیلم در پنج روز به فروش ۱۹
میلیون دالری دســت پیدا کرد و سومین فیلم
پرفروش گیشه شد .مت دیمن و کریستین بیل
ستارههای «فورد علیه فراری» هستند« .روزی
زیبا در محله» دیگر فیلم پرفروش این روزهای
سینمای جهان است .این فیلم با بازی تام هنکس
روایتی از زندگی و کار مجری مشهور آمریکایی
فرد راجرز است .فیلم تام هنکس هم با فروش ۱۷
میلیون دالری در پنج روز هفته را به پایان رساند.

فرهنگوهنر
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پاسخ دنیرو به انتقاد از «ایرلندی» و توجیه اینکه چرا بازیگر اسکاری ساکت بود؟

5

دفاعسیسیلی

بازیگر سرشناس هالیوود ،از تصمیم «اسکورسیزی» برای اینکه شده بود ،درست در برابر دخترش حمله میکند .به همین دلیل
بازیگر زن فیلم «ایرلندی» در تمام فیلم ،تنها شش کلمه حرف دخترش در فیلم به ندرت صحبت میکند و در بیشتر موارد در
سکوت به پدرش خیره میشود و او را زیر نظر دارد.
بزند ،دفاع کرد.
رابرت دنیرو گفت :تصمیم اسکورســیزی بــرای اینکه «آنا به دلیل این انتخاب در ارائه شخصیت دختر شیرن ،شماری به
پاکوین» در فیلم «ایرلندی» دیالوگ بسیار محدودی داشته اسکورسیزی اعتراض کردهاند که از چنین بازیگر فوقالعادهای
این قدر کم استفاده شده است؟ اما دنیرو از
باشد ،درست بود.
انتخاب اسکورسیزی و «استیون زیلیان»
درحالیکه واکنشها عمدتاً در تحســین
نویســنده فیلمنامه دفاع کرده و میگوید:
فیلم اسکورسیزی اســت ،اما یک انتقاد بر
این یک انتخاب درست بود که دیالوگهای
فیلم وارد شده اســت؛ اینکه چرا در فیلم
پاکوین ،بازیگر نیوزیلندی
این زن به حداقل برسد .دنیرو گفت :این زن
«ایرلندی» برجســتهترین شخصیت زن
که یک جایزه اسکار در
شخصیتی قدرتمند بود و همین هم ارائه
فیلم که توسط بازیگر برنده اسکار یعنی آنا
شده است .شــاید در صحنههای مختلف
پاکوین ایفا شده ،باید تنها  ۶کلمه در طول
کارنامهاش دارد ،از نقشش
ما تعامل زیادی بین او و پدرش نمیبینیم،
حضور  ۱۰دقیقهای خود در فیلم ،دیالوگ
دفاع کرده و تأیید کرده بود
اما این صحنهها میخواهد همین را نشان
داشته باشد!؟
که با انتخاب اسکورسیزی
دهد که رابطه او و پدرش در همین حد بوده
پاکوین در فیلم ،نقش «پگی شیرن» دختر
است .او فوقالعاده است و همین منعکس
شــخصیت اصلی یعنی «فرانک شیرن» با
موافق بوده است
میشــود .خود پاکوین بازیگر نیوزیلندی
بازی رابرت دنیرو را ایفا کرده است .این فرد
که یک جایزه اســکار در کارنامهاش دارد،
در طول زندگی به پدرش مظنون بود و حق
هم داشت زیرا پدرش در واقع قاتلی بود که برای دارودستهای ماه پیش از نقشــش دفاع کرده و تأیید کرده بود که با انتخاب
خالفکار کار میکرد و فردی از نظر اخالقی فاسد بود .به ویژه او اسکورسیزی موافق بوده اســت .وی تأکید کرده بود به اینکه
در یک صحنه در خواربارفروشی به مردی که مزاحم دخترش یکی از گروه بازیگران فیلم بوده است ،افتخار میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

کاسبکاری سلبریتیها در حمایت و مخالفت آنان از روحانی
نسل فردا /گروه پارلمانی عضو کمیسیون
 news@ naslefarda.netفر هنگــی
مجلــس گفت:
تعدادی از سلبریتیها که پیش از این حامی و امروز
مخالف دولت هستند ،مواضع متناقضشان به این
خاطر است که نان و کاسبیشــان در این راه است.
حجتاالسالم نصراله پژمانفر ،نماینده مردم مشهد
در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به انتقاد بعضی
از ســلبریتیهای حامی دولت روحانی در سینما و
تلویزیون از عملکرد دولت ،به فــارس گفت :اینکه
این افراد به دالیل مختلف امروز از دولت انتقاد و به
آن حمله میکنند ،به خاطر این است که نان و رزق و
روزیشان در حمله کردن به دولت است.وی افزود:
اینها طیفی هستند که موجسوارند و به دنبال فرصت
هستند .این افراد اگر امروز نان در مخالفت دولت باشد
آنجا هستند یا اگر فضا به سمت موافقت با دولت باشد،
در آن جبهه حضور دارند .اینها آدمهای فرصتطلبی
هستند که همیشه فرصتطلبی کردهاند .وی اظهار
داشت :اینها همان کسانی هســتند که آمدند و از

شهر ری

دولت آقای روحانی حمایــت کردند و به مردم پیام
دادند و مــردم را تحریک کردند تا بــه دولت آقای
روحانی رأی دهند و میگفتند که امروز نجات کشور
در گرو حمایت از دولت آقای روحانی است و امروز که
فهمیدند مشکالتی به کشور با دست آنها تحمیل
شده ،فرار به جلو را در دستورکار خود قرار دادهاند و
سعی در پنهان کردن خود دارند .پژمانفر خاطرنشان
کرد :مردم ایــن حرفها و مواضــع را نمیپذیرند،
مردم این افراد را یکسری کاسب سیاسی میدانند
که امروز در جریان کاســبی خودشــان امروز َعلَم
مخالفت با دولت را برداشــتهاند .نه آن موافقتهای
بیحدوحصر این افراد از دولت دارای منطق بود و نه
امروز جلوداری بیحد و حصرشان که همه چیز دولت
را زیر سؤال میبرند و اساساً دولت را یک دولت کام ً
ال
منحرف در همه مســائل معرفی میکنند منطقی
دارد .وی در پایان گفت :مــردم جنس این آدمها را
میشناسند و بهترین تعبیری که برای آنها میتوان
به کار برد این است که اینها کاسبان قدرتاند که به
دنبال فرصتطلبی در عرصههای سیاسی هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری:

ایجاد کتابخانه دیواری در واحدهای صنفی ری

رئیس اداره فرهنگ
آتنا تکیه /گروه ایران
و ارشــاد اسالمی
news@ naslefarda.net
شهرستان ری ،در
راســتای ترویج فرهنگ کتابخوانی با حضــور در دو واحد
صنعتی ،به مدیر و کارکنان آن کتاب اهدا کرد .سیدحسن
صفوی گفت :شهرســتان ری در حوزه کتاب و کتابخوانی
دارای موقعیت خوبی در کشــور اســت و با همکاری تمام
مسئوالن ،صنوف و مردم میتوان عنوان پایتخت کتاب را در
سال آینده برای شهرستان ری به ارمغان آورد .وی افزود :صنعتگران به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور ،نقش
مهمی در آبادانی و خودکفایی کشور دارند و از پیشگامان عرصه مبارزه با تحریمهای ظالمانه به شمار میروند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری خاطرنشان کرد :ایجاد کتابخانه دیواری در واحدهای صنفی
برای باال بردن سطح معلومات صنعتگران و مراجعان واحدهای صنفی ،عنوان طرحی است که در سال آینده به
اجرا درخواهد آمد .وی گفت :در این راستا تفاهمنامه کتابخوانی با خانه اصناف شهرستان ری منعقد شده که در
سال آینده این طرح تمام صنوف را دربرخواهد گرفت .گفتنی است ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری
در راستای احراز عنوان پایتخت کتاب ایران ،اقدامات گستردهای را آغاز کرده که اهدای کتاب به صنوف و ایجاد
کتابخانه دیواری یکی از برنامههای شاخص آن است.

کارگردان فیلم سینمایی «نرگس مست» از بالتکلیفی چند ساله فیلمش برای اکران گفت.

فستیوال فیلم «آرتکینو» که به صورت آنالین برگزار میشود

تماشای رایگان  ۱۰فیلم برتر اروپا

مهر :در فستیوال فیلم «آرتکینو» که به صورت
آنالین برگزار میشــود ۱۰ ،فیلم هنــری اروپا به
صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار میگیرند.
فیلم تریلر سیاسی دانمارکی «پسران دانمارک» و
فیلم درام صربستانی «بخیهها» از جمله  ۱۰فیلم
اروپایی هستند که قرار است به عنوان پروژههای
برتر در چهارمین دوره از فستیوال آرتکینو بین
روزهای اول و سیویکم دسامبر به نمایش دربیایند.
این فستیوال آنالین که محصول همکاری مشترک
بین شــبکه تلویزیونی فرانســوی -آلمانی آرته و
پلتفرم دیجیتال «فســتیوال اســکوپ» واقع در
پاریس است ،در  ۴۵کشور در سراسر اروپا به صورت
رایگان در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
این ابتکار هنــری با هدف ترفیــع پخش و توزیع
فیلمهای اروپایی که نتوانستهاند به صورت فیزیکی
و در سالنهای سینما به خوبی مخاطب کسب کنند
راهاندازی شده است و برمبنای آن پنج هزار صندلی
مجازی در دسترس هر فیلم قرار داده میشود .به
این ترتیب در کل فستیوال فیلمها  ۵۰هزار بازدید

اصفهان

خواهند داشت« .پســران دانمارک» که نخستین
ســاخته فیلمســاز دانمارکی عراقی است ،اوایل
امسال در فســتیوال فیلم بینالمللی روتردام به
نمایش درآمد.
داستان فیلم حول محور دو مرد مسلمان دانمارکی
میگردد که از دو سو نقشهای برای به قتل رساندن
یک سیاستمدار بسیار ناسیونالیست میکشند،
اما با رویدادهای غیرمنتظرهای مواجه میشــوند.
داســتان فیلم «بخیههــا» اثر میروســاو ترزیچ
فیلمساز اهل صربســتان که بر پایه وقایع حقیقی
ســاخته شــده حول محور زنی میگردد که باور
دارد پسرش که  ۱۸سال پیش به او گفته شده بود
در حین تولد از دنیا رفته ممکن اســت زنده باشد.
این فیلم امسال در برلیناله پیشنمایش شده بود.
اسوتال سوتســورکووا ،کارگردان بلغاریایی با فیلم
روستایی «تشنگی» در فستیوال آرتکینو ۲۰۱۹
حضور خواهد داشــت .این پروژه نخستین بار در
فستیوال سن سباســتین پیشنمایش شد و بعد
در دیگر فستیوالهای سراسر دنیا روی پرده رفت.

مدیر خانه هنرمندان حوزه هنری استان اصفهان:

اتاق گپوگفت هنرمندان برپا شد

نسل فردا  /گروه فرهنگ و هنر مدیر خانه هنرمندان
 news@ naslefarda.netحوزه هنری استان
اصفهان ،از اختصاص
اتاقی به هنرمندان اصفهانی برای گفتوگو پیرامون مسائل
هنری در ساختمان تاریخی خانه هنرمندان خبر داد.
زهرا جعفرپور ،با هدف رشــد و ایجاد هماندیشــی در میان
گروههای کوچک هنری این مرکز فضایــی را جهت تبادل
اطالعات هنری و گفتمانهای هنری اختصاص داده است.
وی افزود :خانه هنرمندان اصفهان از دیرباز مکان رفت و آمد هنرمندان و حضور در نشستهای رشتههای مختلف
هنری بوده است .با همین پشتوانه و در راستای آسودگی خاطر هنرمندان ،حوزه هنری استان اصفهان فضایی
را جهت تبادلنظر میان هنرمندان و برقراری نشستهای هنری کوچک مقرر کرده است تا مامنی برای اهالی
هنر اصفهان باشد و بتوانند بدون دغدغه و با آسودگی خاطر به بیان مسائل خود بپردازند .وی با اشاره به استقبال
هنرمندان اصفهانی از این طرح خاطرنشان کرد :شاید بسیاری از هنرمندان این شهر ندانند که میتوانند برای
گفت وگو با یکدیگر به این مکان بیایند و در فضایی تاریخی و هنری و دلپذیر تبادلنظر داشته باشند .گفتنی
است ،خانه هنرمندان اصفهان یکی از ساختمانهای حوزه هنری است که در پارک ایثارگران واقع در خیابان
آبشار اول قرار دارد.

سری جدید «شام ایرانی» به کارگردانی سعید ابوطالب به تازگی وارد مرحله پیش تولید شده است.

نشست خبری
دبیرنخستینرویدادبینالمللی
طراحی گرافیک اصفهان:

«گرافیک» یکی از پیوندهای
اصلی فضاهای هنری است
مریم محسنی  /گروه ایران
M.Mohseni@gmail.com

دبیرنخســتین رویــداد بینالمللــی طراحــی
گرافیک اصفهان گفت :با اینکــه دارای جوانانی
با اســتعداد در زمینه طراحی گرافیک بودهایم و
بیشــتر حرکتهای طراحان ما خودجوش بوده
است ،اما نتوانستهایم اســتعدادهایمان را به دنیا
معرفی کنیم .کنفرانس خبری نخســتین رویداد
بینالمللی طراحی گرافیک اصفهان به مناسبت
گرامیداشت روز اصفهان با حضور استادان برجسته
گرافیک احمدرضامیرمقتدایی ،ابوالفضلآقایی،
مجیدعقیلی ،امیرمسعودحالج و ...برگزار شد .در
این نشست احمدرضا میرمقتدایی درخصوص هنر
گرافیک اظهار کرد :گرافیک پیوند اصلی فضاهای
هنری است .باتوجه به محدودیت جوانان طراح این
نیاز حس میشد که استعداد آنها را به دنیا معرفی
کنیم .برای اینکه مسیری هموار برای آنها ایجاد
کنیم فضای آکادمیک الزم است .مراکز آموزش از
لحاظ کمی خوب هستند ،اما از لحاظ کیفی مشکل
دارند .تصمیم گرفتیم فضایی برای همه هنرمندان
ایجاد کنیم که قابل ستایش باشد ،اصفهان با قدمت
چندین ساله بهترین بهانه برای این فضا است .وی
خاطرنشان کرد :دنیا منتظر ارتباط فرهنگی است.
به دور از تمام حاشــیهها هنر تنها راهی است که
میتوان به دلها نفوذ کند؛ اما متاسفانه برخی از
مدیران ما از این موضوع غافل هستند .وی افزود:
«ژبروفســکی» با رایزنی که بابــک صفوی انجام
داد ،قبول کرد به ایران بیاید و کارهای خود را در
اصفهان به نمایش بگذارد .یک سال و نیم زمان برد
تا همه چیز را برای این رویــداد مهیا کنیم .فقط
یک نمایشگاه نمیخواســتیم بلکه قصد داشتیم
طراحان دنیا را برای کار در اصفهان دعوت کنیم .از
ژبروفسکی ،درخواست کردیم شاگردان خود را که
استاد هستند ،به اصفهان بیاورد تا ببینیم این شهر
چه میزان برای کار کردن آنها تحریکآمیز است.
دبیر نخستین رویداد بینالمللی گرافیک اصفهان
با بیان اینکه از هنرمندان دنیا خواســتیم برای
کودکان لهستانی که در جنگ جهانی به اصفهان
آمدند اثری خلق کنند ،تصریــح کرد :حدود صد
اثر ارسال شــد که اســتقبال اروپاییان بیشتر از
ایرانیان بود .شنبه و یکشنبه ورکشاپ و سخنرانی
ژبروفسکی برگزار میشود.
میرمقتدایــی ،درخصــوص طراحــان پوســتر
خاطرنشان کرد :هدف از برگزاری این برنامه این
است که طراح و دیزاینر مطرحی را تحویل جامعه
دهیم؛ زیرا زمانی که طراح باشید میتوانید در هر
زمینهای ایده بدهید .اصفهــان به یک طراح نیاز
دارد که اگر این اتفــاق رخ دهد ما هیچ دغدغهای
نخواهیم داشــت .وی گفت :برای انتقــال آثار از
لهســتان به اصفهان ،ســه ماه درگیر بودیم؛ زیرا
هیچ پســتی به دلیل تحریمات حاضر نیســت با
ایران کار کند .قرار بود کارها به دبی برود و با پست
خصوصی به اصفهان بیاید که خیلی هزینهبردار بود
و خوشبختانه ژبروفسکی این هزینه را تقبل کرد.
دبیر اولین رویداد اظهــار کرد :دنیا منتظر ارتباط
فرهنگی اســت .به دور از تمام حاشیهها هنر تنها
راهی است که میتوان به دلها نفوذ کند اما مدیران
ما از این موضوع غافل هستند.
کمک کنیم شهرخالق بودن اصفهان حفظ
شود
در ادامه این نشســت ابوالفضل آقایی ،با اشاره به
اینکه اصفهان از طرف یونسکو جزو شهرهای خالق
انتخاب شده است ،تصریح کرد :هر چهار سال یک
بار شــهرهای خالق باید برنامه خود را به یونسکو
اعالم کنند تا از گردونه خارج نشوند که در اصفهان
چهار جریان بزرگ رخ خواهد داد .وی اضافه کرد:
اگر بخواهیم صنایعدستی اصفهان از حالت تکراری
بودن خارج شود ،باید جوانانی که به دانشگاه هنر
میآیند ،طراح خارج شوند تا بتوانند نظرات خود
را در بیشــتر هنرها ارائه دهند ،با این کار اصفهان
ویژگی شهر خالق را حفظ میکند .آقایی گفت :در
تالش هستیم تا فضایی را در شهر اصفهان به عنوان
اولین موزه تصویر شهر تأسیس کنیم که همه آثار
در آنجا حفظ شود و جوانان ببینند .وی خاطرنشان
کرد :اگر گرافیستهای جوانی که در دانشگاههای
اصفهان تربیت میشوند ،به عنوان طراح و دیزاینر
فارغالتحصیل شوند و در همه زمینهها و رشتهها
نظرات خود را اعمال کنند ،ویژگی شــهر خالق
بودن اصفهان به خوبی حفظ میشود .همین رویداد
با رویکرد توجه به دیزاینهــا میتواند در زمینه
آموزش طراحان مؤثر باشد .در ادامه مجید عقیلی،
با اشاره به سابقه چندصدساله روابط ایران و لهستان
تصریح کرد :آنچه چندین دهه قبل اتفاق افتاد و
کودکان لهستانی به اصفهان مهاجرت کردند ،باعث
تاثیرات زیادی در زمینه فیگورهای عکاسی ،غذاها
و حتی مشاغل شد که باید مورد توجه دانشجویان
گرافیک قرارگیرد و این رویــداد امکان مبارکی
برای هنرجویان گرافیک است .امیرمسعودحالج،
مدیرخانه گرافیک اصفهان نیز به بیان توضیحاتی
در خصوص اهداف این رویــداد پرداخت و گفت:
خانه گرافیک فعالیت خود را از سال  86به عنوان
پایگاهی برای طراحان گرافیک آغاز کرد و اکنون با
حضور مدیر گروه گرافیک دانشگاه سپهر و اساتید
این رشته قصد دارد بســتری مناسب برای تمام
طراحان گرافیک اصفهان ایجــاد کند تا این فضا
در زمینــه دیزاین و طراحی به مســیری منتهی
شود که در همه شــاخههای مختلف بتوان از آن
استفاده کرد.

