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فرهنگ وهنر

هنری

برپایی 52نمایشگاه مجازی برای
معرفی خراسان رضوی

 52نمایشــگاه مجــازی به
منظورســرعت بخشیدن و
دسترسی آســان مسافران
و گردشــگران به اطالعات
گردشگری و اماکن تاریخی
و تفریحــی اســتان طــی
52هفته در ســایت میراث
فرهنگی خراســان رضوی
دایر خواهد شد .به گزارش
روابــط عمومــی اداره کل
میــراث فرهنگــی اســتان ،ایــن  52نمایشــگاه در قالب
عکس با موضوعات معرفی جاذبه های شهرســتان های
استان،ســوغات ،اماکــن اقامتی موفــق اســتان ،مراکز
تفریحی ،روســتاهای هــدف گردشــگری و ...در اختیار
گردشگران و مسافران قرار می گیرد .عالقه مندان برای
بازدید می تواننــد به پایــگاه اطالع رســانی اداره میراث
فرهنگی استان مراجعه کنند.

آغازاکران«عشقوالنس»
درسینماهایمشهد
اکران فیلم سینمایی کمدی
خانوادگی «عشــقوالنس» در
ســینماهای هویــزه ،پیروزی
و ســیمرغ مشــهد آغاز شــده
است .این فیلم ســینمایی به
کارگردانی«محسنماهینی»
و تهیــه کنندگــی «عبــدا...
باکیده» اســت و اکبرعبدی،
سحر قریشــی ،علی صادقی،
بهاره افشــاری ،لعیا زنگنه ،فریبا کوثری ،چنگیز وثوقی،
محمود پــاک نیــت ،فریبا متخصص ،شــیرین بینــا ،نیما
شاهرخ شــاهی و محســن افشــانی از جمله بازیگران آن
هستند .درباره این فیلم ســینمایی آمده است؛ داستان
مفاهیم الهی را مد نظر دارد و از تبدیل عشــقی زمینی به
آسمانی سخن میگوید.

نمایشعروسکی«مگولیا»درمشهد
اجــرای نمایش عروســکی
« مگولیــا» ویــژه کــودکان
و نوجوانــان از امــروز در
پردیــس مســتقل تئاتــر
مشهد آغاز می شود.
ایــن نمایــش عروســکی
بــه نویســندگی «فرحنــاز
نوقابی» وکارگردانی«مریم
نوقابــی» اســت کــه از
امروز 24دی ماه ،ســاعت
 17به روی صحنه رفتــه و میزبان هنردوســتان خواهد
بود .مژگان بهمــدی  ،فهیمه نبوی نژاد  ،فرشــته ثابت،
پریسا وظیفه دان ،نیلوفر امینیان ،آرش تقوی و شاهین
نورایی بازیگردان و صداپیشه عروسک های این نمایش
اند و بازیگــران آن نیز فهیمــه نبوی نژاد و شــادی نباتی
هســتند .پردیس مســتقل مشــهد نبش وكيــل آباد 48
واقع شده است.
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خبر
هنری

علیرضا افتخاری:

مشهدمقدسلباسموسیقی
متناسبخودرامیخواهد

آیت ا ...علم الهدی دوستدار موسیقی بوده
و با این فضای هنری بیگانه نیست

گزارشی از برپایی نمایشگاه نقاشی-خط «کرشمه»
در نگارخانه رادین مشهد

خطوط رنگین
گزارش
نسیم سهیلی

خطاطــی هنگامی که بــا بوم و رنــگ پیوند
می خورد ،کارهای هنــری فاخر و بدیعی را
رقم مــی زند که هنــری به روز و پــر مخاطب
اســت .نمایشــگاه «کرشــمه» در نگارخانــه
رادین مشــهد ،این روزهــا با آثــار گروهی از
هنرمندان مشــهد جلــوه ای از زیبایی های
این رشته هنری است .در این نمایشگاه 70
اثر هنرمندانــی که زیر نظر اســتاد «محمود
نامجو» آمــوزش دیده انــد ،در معــرض دید
عمــوم قــرار گرفتــه اســت .ایــن تابلو هــا با
مضامین آیات قرآنی ،شــعر فارســی و سیاه
مشقمیزبانهنردوستانیاستکهبابازدید
و حمایت خود برگی از پیشرفت هنر در این
شــهر را ورق می زنند و جلــوه ای از اقتصاد
فرهنگ و هنر را به نمایش می گذارند.

•راهی برای بهتر دیده شدن هنر

در افتتاحیه این نمایشــگاه ،فرصتی دســت
داد تا با استاد نامجو درباره این سبک هنری
به گفت وگو بنشــینیم و از او دربــاره اهمیت
آن بشــنویم .محمود نامجو بیش از  30سال
ســابقه فعالیــت بــه عنــوان مــدرس انجمن

خوشنویســان ایــران دارد و مــدرک ممتاز و
نشان درجه یک هنری کشور را کسب کرده
اســت .از این هنرمند خوشــنویس آثــاری از
جمله آمــوزش خط نســتعلیق ،خــط تحریر،
رباعیات عمر خیام ،کرشــمه قلم ،خورشــید
عنصر ،شــیخ صنعــان ،آتش عشــق و گزیده
غزلیات شمس تبریزی به چاپ رسیده است.
وی برایمان از جایــگاه این ســبک هنری در
مشــهد ،چنین گفت :هنر نقاشــی -خط در
مشهد شناخته شده و رایج نیست ،مدرسی
آن را تدریس نمی کند ،به اقتصاد هنر وخرید
آثــار هنــری نیــز توجه نمــی شــود همچنین
هنر خط و خطاطــی روی کاغذ مانده اســت
و از آن به خوبی اســتفاده نشــده است ،اما ما
خواستیم هنر خط کاربردی شود و در تلفیق
باهنردیگریقرارگیردبههمیندلیلکالس
های آموزش این هنر را در مشهد دایر کردیم.
«محمــود نامجو» افزود :طی هشــت جلســه
آموزشی در هشت ماه ،هنرجویان با کوشش
و جدیت این هنر را دنبال کردند و حاصل کار
آن ها ،این نمایشگاه است که برگزاری آن در
ماه ها و سال های آینده نیز ادامه می یابد.

• مشهدی ها باید به خرید کاالهای
هنری عادت کنند

نامجو از کمرنگ بودن نقش هنر در زندگی

عکس ها:صادق ذباح

محمود
نامجو:هنر
نقاشی -خط در
مشهدشناخته
شده و رایج
نیست ،مدرسی
آن را تدریس
نمی کند ،به
اقتصادهنر
وخرید آثار
هنرینیز
توجه نمی شود
همچنینهنر
خط و خطاطی
روی کاغذ مانده
است و از آن به
خوبی استفاده
نشده است

مردم مشهد هم ســخن می گوید :در تهران
فروش آثار هنــر نقاشــی -خط با اســتقبال
خوبی مواجه اســت اما مشــهد از این حیث
مستثناست البته خود مشهدی ها نیز عادت
به خرید کار هنــری ندارند و باید بــه این کار
فرهنگی هنری و البته اقتصادی عادت کنند
که آثار هنــری را هم ماننــد کاالهای لوکس
دیگر در ســبد خرید خــود قرار دهنــد و وارد
چرخه اقتصاد هنر شــوند.وی بــا بیان این
که هیچ کاری پرسود تر از سرمایه گذاری در
آثار هنری نیســت ،ادامه داد :این نمایشگاه
یکی از نخســتین قدم ها در این راه است که
الزم اســت ادامه پیدا کنــد و هنرجویان باید
مرزهــای این حــوزه را بشــکنند ،حتــی آثار
خود را برای فروش به خارج از کشور ارسال
کنند زیرا نقاشــی -خط جــزو درآمدزاترین
مشــاغل هنری اســت .نامجو خاطر نشــان
کرد :هنرجویانــی که در این نمایشــگاه کار
ارائه کرده اند الزم نبود حتما خوشنویسی را
تا مرحله استادی پشت سر گذاشته باشند،
بلکــه تنهــا داشــتن خطــی خــوش کفایــت
میکرد تا آن را با رنگ و نقاشــی پیوند بزنند
و اثری هنری خلق کنند.

•یک درصد بودجه ها خرج هنر شود

وی تصریح کرد :از مســئوالن دعوت کردیم
همان یک درصد بودجه ای که هر اداره می
تواندبهکارهایهنریاختصاصدهد،برای
خرید از این گونه نمایشگاه ها در نظر بگیرند
تا هــم تشــویق و دلگرمی بــرای هنرجویان
باشــد و هم با قــرار گرفتن این آثــار در معابر

عبور و مرور ،مردم با هنر نقاشی  -خط آشنا
شــوند .باید اهمیت هنر نقاشی -خط برای
مردم آشکار شود تا سایر موضوعات از جمله
اقتصاد هنر هم رونق بگیرد و به این هنرها به
عنوان یک شغل نگاه کنند.

•هنر امروزی مرز نمی شناسد

وی اظهــار کــرد :در حالــی کــه هنرجویان
ایــن رشــته هنــری تجربــه زیــادی ندارنــد
امــا در تهــران آثارشــان بــاالی  10میلیون
فروخته می شود ،به همین دلیل هنرجویان
مشــهدی هــم باید هنــر خــود را در تهــران،
دیگر شهرســتان هــا و حتی خارج از کشــور
عرضه کننــد و عالوه بــر رونق اقتصــاد هنر،
توانمندی شــان را به همگان نشــان دهند.
گفتنی اســت؛ محمــود نامجو بیــش از 30
ســال مــدرس انجمــن خوشنویســان ایران
بوده و دارای مدرک ممتاز و نشان درجه یک
هنری است .نمایشگاه کرشمهتا 28دیماه
از ساعت  17تا  21در نگارخانه رادین واقع
در بولوار ســجاد مشــهد ،حامد جنوبی12
با آثار هنرمنــدان آناهیتــا آذری پور ،مهتاب
اکبری ،ترانه الداغی ،ایمان باقری ،فرشته
برزگر،راحلهبزاززادگان،شعلهباللی،هدی
جمشیدیانمجاور،شیرینحاتمیان،ضحی
زردکانلو ،یاســر ژیانی ،وحیده شــمقدری،
نفیسه ظهور نجات ،تکتم کاظم زاده ،فرزانه
کوهیمقدم،محبوبهمحبی،سارامحمودی،
ملیحه موحدی تبار ،هدی موسوی حجازی،
زینب موسوی زاده گلســتانی و نفیسه نیک
کار میزبان عالقه مندان است.

«علیرضا افتخاری» هنرمند سرشــناس عرصه موسیقی
و آواز ایرانی گفت :موســیقی خراسان جایگاه ویژهای در
کشــور دارد به خصوص موســیقیهای ســنتی ،مقامی،
آیینــی و مذهبی خراســانی ،زیرا روی معیــار صحیح کار
شــده و یک نمونــه آن نقارهزنیهای حــرم مطهر رضوی
اســت که با یک نُت صحیح نواخته میشود .افتخاری در
ی که اکنون در مشهد به
گفت وگو با مهر ،افزود :موســیق 
آن ایراد گرفته میشود دلیل دارد ،زیرا نوع موسیقی که
در این شهر مقدس اجرا میشود باید متناسب با ساحت
مقدس آقــا امام رضا(ع) باشــد و کاری که تهــران یا دیگر
شهرها اجرا میشــود را نمیتوان در این شهر اجرا کرد و
کارهایی متناسب با پیامبر اکرم(ص) ،امام علی(ع) ،امام
رضا(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) باید اجرا شود و فضای
موسیقی همراه با ســوت ،جیغ و هورا متناسب با شرایط
مشهد مقدس نبوده و نیست .

•در خواست از جامعه هنری

این هنرمند با بیان این که زمان اجرای یک موســیقی در
شهر مشهد باید لباس موســیقایی متناسب با این شهر را
پوشید ،خاطرنشان کرد :اگر کارهایی با لباس موسیقایی
تهران به مشــهد آورده شــود ناهماهنگیهایــی بهوجود
میآید و چون فضای موســیقی ما با فضای مشــهد مغایر
اســت باید بخشهای ملــی ،آیینی ،ســنتی و مذهبی آن
را برای اجرا در این شــهر انتخاب کــرد و از جامعه هنری
ی را در مشهدالرضا(ع)
هم درخواســت دارم که موســیق 
اجرا کنند کــه نوع کارشــان با فضــای این شــهر مقدس
هماهنگ باشد.
وی با بیان این که به نظر من آیــتا ...علمالهدی نماینده
ولی فقیــه در خراســان رضوی و امــام جمعه مشــهد هم
دوســتدار موســیقی بوده و با ایــن فضای هنــری بیگانه
نیســت ،تصریح کــرد :آیــتا ...علمالهدی موســیقی را
دوست دارد که کاری ملی ،آیینی ،سنتی و مذهبی بوده
و توسط استادان شــاخص و فاخر عرصه شــعر و شاعری
سروده شده و توسط هنرمندان اصیل و آیینی هم به اجرا
در آمده باشد.

•اجرای موسیقی در فضایی بی آالیش

ی که در مشهد مقدس
افتخاری تأکید کرد :باید موســیق 
اجرا میشــود در فضایی بیآالیش باشد و موسیقیهای
پاپ و کالسیک ایرانی و همچنین جلف و غربی متناسب
با فضای این شهر مقدس نبوده و نیست و نه تنها علیرضا
افتخــاری ،بلکــه تمامــی اســتادان و فعــاالن عرصه هنر
موسیقی نیز با آن مخالف هستند.
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