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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

برادران لیال طبق قانون توقیف شد

فرهنگ

فرهنگــی /محمدمهــدی اســماعیلی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی صبــح روز
چهارشــنبه اول تیر  1401در حاشــیه جلسه
هیأت دولت ،در جمع خبرنگاران در پاسخ
بــه پرسشــی درخصــوص توقیــف رســمی
فیلــم «بــرادران لیــا» و برخــی از اخبــار
منتشــر شــده مبنی بــر ممنوع الکار شــدن
برخــی بازیگــران ایــن فیلــم ،اظهــار کــرد:
«توقیــف فیلــم «بــرادران لیــا» براســاس
قانــون انجــام شــد .مــن در همیــن حیــاط
دولــت چندی پیــش اعالم کردم کــه ما در

مورد این فیلم طبق قانون عمل میکنیم.
قانون در این زمینه مشــخص بود .دوستان
ما در سازمان ســینمایی بررسیهای کامل
انجــام دادنــد .اصــرار مــن ایــن بود کــه مّر
قانــون رعایــت شــود و بررســیهای الزم
صورت بگیــرد و این اعالم نظــر نیز مبتنی
بر این بررسیها بوده است».
او افــزود« :در واقــع مجموعــه افــرادی
کــه در ایــن ارتبــاط تصمیمگیــر بودنــد
متفقالقــول بودنــد که ایــن تخلف صورت
گرفتــه اســت ،البتــه ممکــن اســت در

ســالهای قبل مجموعــه وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی و ســازمان ســینمایی به هر
دلیلــی در ایــن موضوعــات منفعــل عمل
میکردنــد اما بنــای مــا در دوره جدید این
اســت که طبق قانون عمل کنیم و تصمیم
اخیر نیز طبق قانون اتفاق افتاد.
ëëبهرهمنــدی  ۳۸هزار نفــر از خدمات طرح
آموزش رایگان هنر در سراسر کشور
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ظهــر
روز سهشــنبه در جلســه کمیتــه فرهنگــی و
اجتماعی شــورای توســعه و امنیــت پایدار

شــرق و غــرب کشــور گفــت« :بــا تشــکیل
قــرارگاه محرومیتزدایی در این وزارتخانه
گامــی جدی بــرای توزیــع عادالنه خدمات
آموزشــی حــوزه فرهنــگ و هنــر و تحقــق
عدالــت فرهنگــی برداشــته شــده و تاکنون
بــا برنامهریــزی ایــن قــرارگاه در دو مرحله
 ۳۸هزار نفر در  ۲۰اســتان از خدمات طرح
آموزش رایگان هنر بهرهمند شدهاند».
او افــزود« :یکــی از اولویتهــای دولــت
مردمــی در حــوزه فرهنگ ،تحقــق عدالت
فرهنگی اســت که در مســیر رسیدن به این

هــدف قــرارگاه محرومیــت زدایــی در ایــن
وزارتخانه تشــکیل شد و در مرحله نخست
بیش از  ۲۸هزار نفر در  ۵۰رشته هنری این
دورههای رایگان آموزشی را طی کردند».
وی ادامــه داد« :در مرحلــه دوم طــرح
آمــوزش رایگان هنر که ثبتنام متقاضیان
آن بــه تازگی پایــان یافته ،بیــش از  ۱۰هزار
نفر در  ۹اســتان در سامانه ثبتنام کردند و
در مجمــوع دو مرحله ۳۸ ،هزار نفر در ۲۰
اســتان زیر پوشــش خدمات طرح آموزش
رایگان هنر قرار میگیرند».

در گفتوگو با رضا بدرالسماء ،نقاش مجموعه «سرود اسالم» مطرح شد

بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آغاز شد

پرواز پروانههای خیال
در آسمان الوند

زیباسازی اذان شیعی با نقش و نگار ایرانی

مجموعه تابلو «سرود اسالم» اثری از رضا بدرالسماء که برای اولین بار در روزنامه ایران منتشر می شود

سیده مریمســادات گوشــه /نزدیک دو سال است
کــه روی پــروژه «ســرود اســام» کار میکنــد10 .
تابلو نقاشــی در ابعــاد  57 77که با تکنیک رنگ
و گــواش کشــیده اســت و کار خوشنویســی آثار که
بهصورت شکســته نســتعلیق توســط محمدرضا
رحیمی نوشــته شده اســت .آثاری از جنس بانگ
اذان .داســتان ایــن  10تابلــو همان آوای با شــور و
جذبه دلپذیری است که مسلمانان را به پرستش

معبــود دعــوت میکنــد .همــان بانــگ رســتاخیز
عشــق و دلدادگی اســت .رضــا بدرالســماء نقاش
پیشکســوت که بیشــتر عمر و لحظــات زندگیاش
را صــرف خلق آثــار مذهبی و تصاویــر مربوط به
شــهدا کــرده ،مجموعــه «ســرود اســام» را برای
اولیــن بــار در اختیــار روزنامــه ایــران قــرار داده
اســت .او دربــاره انگیزه خلــق ایــن مجموعه آثار
به «ایران» میگوید« :عالقه وافری که به نقاشــی

دارم از یکســو و از طرفی امــر مهم اذان که ائمه
اطهــار خیلی به آن ســفارش کردهانــد و احادیث
بسیاری در خصوص اذان گفتهاند ،باعث شد این
بــار راجع بــه اذان کار کنــم .بخصــوص اینکه این
تصاویــر با صــدای زیبای اذان عجین شــود قطعاً
جذابیــت اذان را دوچنــدان خواهــد کــرد .کلیپــی
با همیــن تصاویــر و تابلوهای من در مــاه مبارک
رمضان ساخته شــد ولی هنوز منتشر نشده و قرار

اســت بزودی از شــبکه یک ســیما به هنــگام اذان
پخش شــود .چه خوب است که بتوانیم با تصاویر
زیبــا صدای اذان را همراه کنیــم و تصاویری را که
در رابطه با همان اذکار است ببینیم».
بدرالســماء در ادامه توضیح میدهد« :انگیزه
دیگــرم بهخاطــر بیحرمتیهایــی بود کــه جهان
غــرب بــه ســاحت اســام و پیغمبــر آخرالزمــان
انجام دادند و بیشــتر اهانتشــان را هم در قالب

کارهــای هنری انجــام دادند .خوشــبختانه هنر ما
خیلــی غنــی اســت و میتوانیم بــا هنــر نگارگری
ایرانی بهترین جواب را داشــته باشیم .خداوند به
من توفیق داد که بتوانم این ده اثر را کار کنم .این
آثار در اصل پرچم اسالم یا سرود اسالم است».
ایــن هنرمنــد دربــاره شــیوه کارش میگویــد:
«شیوه کارم با سبک نقاشی نگارگری ایرانی است
و با الهام از نقوش ایرانی اســت و گل طبیعی هم
همراه این نقوش آمــده تا جذابیت اثر دوچندان
شــود و ایــن به خاطر این اســت که نســل معاصر
بهتر بتواند با اثر ارتباط برقرار کند».
او راجــع به جزئیات آثارش توضیح میدهد:
«از ایــن ده اثــر دو اثــر شــهادتین اســت کــه در
مــورد حضرت پیغمبر گفته میشود«.اشــهد ان
محمداً رســول اهلل»کــه یکی گنبد خضــرا و گنبد
حرم حضرت رســول در اثر نشــان داده میشــود
و دومی با زمینه رنگ ســبز که نشانه گنبد خضرا
اســت و ظــرف گلــی کــه کنــار ایــن نقــوش دیده
میشــود و دو اثــر هــم بــرای شــهادت دادن بــه
جانشــین حضرت پیغمبــر ،امیرالمؤمنین علی
علیهالســام اســت .در تابلــوی «اشــهد ان علیــاً
ولیاهلل» روز عید غدیر نشــان داده میشود و در
حقیقت تذکری است که هر بار اذان را میگوییم
و میشــنویم یــادآور روز عیــد غدیــر اســت و این
یکی از مهمترین ارکان اســام اســت تــا بتوانیم
این روز را هر چه بیشــتر زنده نگاه داریم و بیشتر
یادآوری شود».
او دربــاره تابلــو «اشــهد ان علیــاً حجــتاهلل»
میگویــد« :یــادآور صحــن و بــارگاه حضــرت
امیرالمؤمنین(ع) است و همچنین در تابلو اشهد
ان ال الــه اال اهلل هــم خانــه خــدا دیــده میشــود و
اشــاره به تولد حضرت امیرالمؤمنین(ع) که یکی
از معجــزات بزرگ اســت کــه در مورد ایشــان رخ
داد و دشــمنان سعی در انکار آن دارند .ان شااهلل
بتوانیــم هــر چــه بیشــتر این معجــزه الهــی؛ تولد
حضرت علی(ع) در خانه کعبه را نشان دهیم».
بدرالســما معتقــد اســت کــه بایــد آثــاری کــه
اشــاعه فرهنگ نماز میکنند را بیشــتر اشاعه داد
تا اثر بیشــتری بخصوص در نســل جــوان بگذارد.
او در پایان میگوید« :من از مســئوالن میخواهم
دلســوزانه همراهی کننــد و در مورد نشــر این آثار
بخصــوص اذان بیــش از گذشــته همراهــی و کار
کنند و هر جا صالح میدانند بیشــتر دیده شــود و
نشــر یابد .موقع اذان از صدا و ســیما و شبکههای
مجازی پخش شــود و حتی میتوانند جاهایی که
مناســبت دارد ،اذکار اذان و تصاویــرش را پخــش
کنند تا دلنشین و زیباتر شود».
این هنرمند معتقد اســت که چاپ این آثار در
کتابهــای درســی بچهها هــم میتواند آنهــا را از
زمان طفولیت با اذان َآشنا کند.

در نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت» رخ داد

 ۳۸اثر برای اولینبار از گنجینه موزه هنرهای معاصر بیرون آمد

منبع :روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران

فرهنگی /آیین افتتاح نمایشگاه «مینیمالیسم
و کانســپچوال آرت» عصــر روز سهشــنبه
31خردادماه با حضور محمود ساالری معاون
امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
و عبدالرضــا ســهرابی مدیر کل مرکــز هنرهای
تجســمی ،عبادرضا اســامیکوالیی مدیر موزه
هنرهــای معاصر تهران و جمعی از هنرمندان
و هنردوســتان در موزه هنرهای معاصر تهران
برگزار شد.
در ایــن مراســم عبادرضــا اســامیکوالیی
مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر گفــت« :در این
مــدت هنرمنــدان بیشــماری بــا مــا تمــاس و
ارتبــاط گرفتند؛ بویژه وقتی متوجه شــدند قرار
اســت گنجینــهای از مــوزه هنرهــای معاصر به
نمایــش دربیایــد ،ایــن ارتباطــات بیشــتر هــم
شد».
او یــادآور شــد« :یکــی از ویژگیهــای خــوب
ایــن نمایشــگاه ،پیــش آمــدن فرصتــی بــرای
پژوهشــگران اســت که بار دیگر بــه حوزه تاریخ
هنر رجــوع و دیدگاههای تــاز ه را رصد کنند .در
این نمایشــگاه ۳۸اثر بــرای اولینبار از گنجینه
موزه هنرهای معاصر بیرون آمده و به نمایش
گذاشته شده است .چند اثر از چیدمان درستی
برخــوردار نبودنــد کــه خوشــبختانه بــا تــاش

همکارانــم ،این آثــار نیز از چیدمــان صحیح و
مناسبی برخوردار شدند».
اســامیکوالیی در بخــش پایانــی ســخنان
خــود گفت« :امیــدوارم تــا پایان ســال بتوانیم
بخشــی از گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر را
بهصورت دائمی افتتاح کنیم».
ëëایجاد نقطه آغازی برای نمایش آثار گنجینه
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،بهرنگ
صمدزادگان کیوریتورنمایشگاه «مینیمالیسم
و کانســپچوال آرت» گفــت« :بــرای مــن اولین
اهمیــت ایــن نمایشــگاه ،ایجــاد نقطــه آغازی
است برای اینکه آثار گنجینه به نمایش درآیند
و مــا بتوانیــم این آثار را زنده نگــه داریم و احیا
کنیــم .بســیاری از جوانــان و دانشــجویان ما در
حســرت دیــدن چنین آثــاری به ســر میبرند و
ممکن اســت برای تماشایشــان هزینــه زیادی
کننــد و بــه خــارج برونــد تــا بتواننــد آنهــا را از
نزدیک ببینند».
صمدزادگان بیان کــرد« :ما در جامعه هنری
ایــران بــا جریــان زیباشناســانه هنر مــدرن یا هنر
انتزاعی و احساسگرا آشنایی بیشتری داریم اما
آنچهکمترباآنآشناهستیم،جریانضداستتیک
اســت؛ جریانی که در میانه قرن بیستم به دالیل
مختلــف ایجــاد شــد و منجــر به بــروز انتقــادات

ضد زیباییشناســی مدرن شد ».شکلگیری این
جریــان دو نتیجه مهــم ب ه دنبال داشــت« :یکی
ایجاد جریان مینیمالیسم که میخواست هنر را
در قالب سادهترین و بنیادیترین عناصر خالصه
کنــد و دیگــری شــکلگیری جریــان کانســپچوال
آرت که شــیء هنری را کنار میگذاشــت و به ایده
یداد».
اهمیتم 
او همچنیــن عنوان کرد« :جریان اســتتیک؛
تــز ،جریــان ضداســتتیک؛ آنتیتــز و جریانــی

کــه اکنــون در آن بهســر میبریم ،یک ســنتز ب ه
شــمار میآینــد .پژوهشــگران دوران کنونــی را
دوران «پســت کانســپچوال» مینامنــد .هنــر
امروز ،هم شــامل زیباییشناســی مــدرن و هم
شــامل کانسپچوالیســم میشــود؛ باوجود این،
هیــچ یــک از ایــن دو ،هدفش نیســت».پس از
پایان ســخنان بهرنگ صمدزادگان ،نمایشگاه
«مینیمالیســم و کانســپچوال آرت» در میــان
اســتقبال پرشــور مخاطبــان بهصورت رســمی

افتتاح شد.
نمایشــگاه «مینیمالیســم و کانســپچوال
آرت» شــامل بخشــی از آثــار گنجینــه مــوزه
هنرهای معاصر تهران اســت که در آن بیش از
۱۲۰اثر از ۳۴هنرمند به نمایش درآمده است.
ســللهویت ،جــوزف کاســوت ،جــان
بالدســاری ،اد راشــا ،یــان دیبتــس ،دنیــس
اُپنهایــم ،برنــار ُونه ،شوســاکو آراکاورا ،مارســل
دوشــان ،گیلبــرت و جــرج ،دانلد جــاد ،رابرت
اسمیتسون ،میکله زازا ،برند و هیال بکر ،گرفان
الــک ،ژاکلین وینــزور ،تری اتکینســون و مایکل
بالدویــن ،بورلی پپر ،پیتر اســترویکن ،من ری،
میشل آنجلو پیستولتو ،رابرت موریس ،مارسل
بروتهــرس ،میشــل اســتوارت ،راجــر ولــش،
دن فالویــن ،کیــت ســونیر ،اد راینهــارد ،اگنس
مارتین ،دیتر روث ،کریســتو و ژان کلود ،فرانک
اســتال ،گــوردون ماتــاکالرک و دنیل اســپوئری،
ازجمله هنرمندانی هســتند که آثارشان در این
نمایشگاه به نمایش درآمده است.
عالقهمنــدان جهــت بازدیــد از نمایشــگاه
«مینیمالیســم و کانســپچوال آرت» میتوانند
تا تاریخ ۲۷شــهریورماه ســالجاری ،همه روزه
از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۸به مــوزه هنرهای معاصر
تهران مراجعه کنند.

سمیه مظاهری
خبرنگار

بیســت و هفتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتر کــودک و نوجوان به
میزبانی همدان آغاز شــد .پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین یکم
تا ششــم تیــر میزبــان گروههای هنری از سراســر کشــور و هنرمندان
خارجی بوده و پروانههای خیال جشنواره بیست و هفتم در آسمان
الوند به پرواز در آمدهاند.
آییــن افتتاحیــه جشــنواره عصــر  31خرداد بــا حضور مــردم در
پیــاده راه بوعلــی برگــزار شــده و اجــرای گروههــای هنــری و حضور
عروســکهای غولپیکر ،فضای شــادی را برای کودکان فراهم کرد.
قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،شاد پیمایی عروسکها،
اجرای ســرود و حضور عروســک « َمل مل» شــادی ویژهای به آیین
افتتاحیه جشنواره بخشید.
در کنار همه برنامههای مفرح و شــاد ،جشــنواره بیســت و هفتم
بــه بخــش زیبایی هــم مزین شــد؛ برنامهای کــه دهه نودیهــا را با
معنویت و روح جهاد و شهادت پیوند داد.
امین سلیمی ،خواننده کودک ،اثری با موضوع امام زمان(عج)
را بــرای حاضران اجرا و امید و انتظار را در دلها زنده کرد.تقدیر از
خانواده شــهدا هم از دیگر لحظههای ناب جشنواره بیست و هفتم
بود و فرزندان طلبه شــهید مصطفی قاســمی (شــهادت به دســت
شرور ســابقه دار مقابل حوزه علمیه همدان) و شهید مهدی هزاره
از تیپ فاطمیون مورد تقدیر قرار گرفتند .این دو یادگار شهدا کیک
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان را هم
برش زدند.
دبیــر بیســت و هفتمیــن جشــنواره بینالمللــی تئاتــر کــودک و
نوجــوان هــم در ایــن آییــن گفت ۷۶ :اثــر نمایشــی در ایــن دوره از
جشــنواره شــرکت کرده و هنرمندان یونان ،ایتالیا ،ارمنستان و ترکیه
هم در این رویداد هنری حضور دارند.
امیــر مشــهدیعباس بــا بیــان اینکــه  ۷۰درصــد گروههــای
شــرکتکننده از شــهرها و اســتانهای مختلــف کشــور هســتند،
افزود :ســه اثــر بینالمللی در این دوره از جشــنواره اجرا میشــود و
کارگاههایــی در بخش ملل وداخلی برای برای کودکان ،نوجوانان و
هنرمندان تدارک دیده شده است .او بیان کرد :در روزهای برگزاری
جشــنواره ،نمایــش خیابانــی هــم در مکانهــای مشــخص اجــرا
میشــود و عالقهمنــدان میتوانند همه اجراهــا را بهصورت آفالین
از تلویزیون تئاتر ایران تماشا کنند.

