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سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
زهرا مهاجری

ســیزدهمین جشــنواره ملــی هنرهــای تجســمی فجــر )طوبــای زریــن( 
از 18 تــا 30 بهمــن 1399 در ســه بخــش »طوبــای زریــن«، »چــاپ 
دســتی« و »ســتارگان جهانــی هنــر ایــران« در مؤسســه فرهنگی هنــری 

صبــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

آفرینــش  هنرهــا؛  »گفت وگــوی  یکــرد  رو بــا  ملــی  جشــنواره  ایــن 
»تشــویق  اهــداف  بــا  و  نگاهــی  بین رشــته ای«  بــا  نویــن  تجســمی 
هنرمنــدان بــه ســمت شــیوه های معاصــر خلــق آثــار در بســتر هنرهای 
تجســمی«، »معرفــی و نمایــش نمونه هایــی از برتریــن و جدیدتریــن 
آثــار هنرمنــدان ایرانــی و نمایــش دســتاوردهای خالقانــه  هنــری« ، 
گفت وگــو میــان اهالــی جامعــه هنرهــای تجســمی  »ایجــاد فضــای 
»ایجــاد  و  ایــران«   بــرای رشــد هنــر معاصــر  زمینــه  »ایجــاد  کشــور«، 
گاهــی و هنــر هنرمنــدان ایرانــی« برگــزار شــد. فرصــت بــرای ارتقــای آ

طبــق اعــالم شــورای سیاســت گذاری ایــن جشــنواره در دوره پیشــین 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر تمرکــز بــر ویژگــی میان رســانه ای 
ــازه  یچه هایــی ت گشــایش در کــه ســبب  ــود؛ ویژگــی ای  هنــر معاصــر ب
در شــکل و شــیوه  بیــان هنــری شــد و مرزهــای رســانه های هنــری 
یکــرد ایــن  کــرد؛ امــا رو را بازتعریــف و در بیشــتر مــوارد از نــو تبییــن 
کیــد داشــت و  دوره از جشــنواره بــر ویژگــی دیگــری از هنــر معاصــر تأ
آن »مخاطب محــوری« بــود. مخاطــب در هنــر معاصــر، از جایــگاه 
بیننــده ِصــرف بــه مقــام خالــق اثــر، در دو ســطح مشــارکت در رونــد 

نقــش  به این ترتیــب  می یابــد.  ارتقــا  هنــری،  اثــر  خوانــش  و  خلــق 
مخاطــب در شــکل گیری اثــر از زمــان آغــاز خلــق اثــر هنــری پیــدا 
این گونــه  و  ادامــه خواهــد داشــت  پایــان حیــات آن  تــا  و  می شــود 
رابطــه »هنرمنــد« و »اثــر هنــری« و »مخاطــب« از شــکلی یک ســویه 
گــون بــدل می شــود. چیســتی و  گونا بــه رابطــه ای تعاملــی در ســطوح 
کــه پاســخ بــه  چرایــی و چگونگــی ایــن رابطــه، پرســش هایی اســت 
آنهــا نقشــی اساســی در ســاخت پیکــره شــکلی و مفهومــی اثــر نهایــی 
بــرای امــکان دادن  و شــیوه بیانــی هنرمنــد ایفــا می کنــد؛ بنابرایــن 
بــه بــروز خالقیــت هنرمنــدان، موضــوع خلــق آثــار در ســیزدهمین 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، آزاد اعــالم شــد و بــر ایــن اســاس، 
کــه  داد  ارائــه  پیشــنهاد هایی  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای 
یکــرد  »توجــه بــه ویژگی هــای عــام هنــر معاصــر و به طــور اخــص رو
میان رســانه ای و مخاطب محــوری«، »تعریــف رابطــه هنرمنــد، اثــر 
شــکل گیری  در  مخاطــب  نقــش  بــه  »توجــه  مخاطــب«،  و  هنــری 
یــت  اثــر هنــری«، »تمرکــز بــر شــیوه های خوانــش اثــر هنــری بــا محور
مخاطــب«، »اســتفاده از ظرفیــت دیگــر رســانه های هنــری« و »رجــوع 
ــود و ایــن شــورا از  ــه ب ــه پشــتوانه های فرهنگــی و هنــری« از آن جمل ب
کــرد تــا در خلــق اثــر بــه ایــن پیشــنهاد ها توجــه  هنرمنــدان دعــوت 

کننــد.

دلیــل  بــه  فجــر  تجســمی  هنرهــای  ملــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
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رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و جلوگیــری از تجمــع، در ســه 
روز متوالــی در ســه بخــش طوبــای زریــن، چــاپ دســتی و ســتارگان 
جهانــی هنــر ایــران، به ترتیــب در روزهــای 18 و 19 و 20 بهمــن  1399، 

گشــایش یافــت.

ایــن جشــنواره بــا بخــش طوبــای زریــن، عصــر روز شــنبه، 18 بهمــن 
فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا   ،1399
هنــر؛ ســیدمجتبی حســینی، معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
نیکنــام  تجســمی؛  هنرهــای  مدیــرکل  مظفــری،  هــادی  اســالمی؛ 
دبیــران  پیش کســوت؛  هنرمنــدان  مؤسســه  مدیــر  حســینی پور، 
و  فجــر  تجســمی  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای  و 

کــرد. کار  جمعــی از هنرمنــدان آغــاز بــه 

ــت،  ــنواره اس ــن جش ــی ای ــش اصل ــه بخ ک ــن،  ــای زری ــش طوب در بخ
 30 را  آثــار  ایــن  کــه  درآمــد  نمایــش  بــه  هنرمنــد   620 از  اثــر   870
تصویرســازی،  گرافیــک،  نقاشــی،  در  رشــته های  عکاســی،  داور 
هنرهــای  یکاتــور،  کار مجسمه ســازی،  نگارگــری،  خوش نویســی، 
نهایــی  و داوری  بــرای حضــور در جشــنواره  و ســرامیک،  جدیــد، 

کردنــد. انتخــاب 

تجســمی  هنرهــای  از  جشــنواره  دوره  ایــن  دســتی  چــاپ  بخــش 
نیــز  بــا دعــوت از 17 نفــر از پیش کســوتان و نامــداران ایــن عرصــه 

کنــار هنرمنــدان  19 بهمــن 1399 افتتــاح شــد. در ایــن بخــش، در 
آثــار چــاپ  تبــادل  نمایشــگاه  ایــن حــوزه،  نامــدار  و  پیش کســوت 
دســتی هنرمنــدان ایرانــی و چنــد  کشــور دیگــر، ازجملــه  بلژیــک، 
کارگاهــی در دو بخــش چــاپ فلــز و  لیتوگرافــی،  برگــزار شــد. برگــزاری 
ــو، نمایــش فیلم هایــی از  ــز، چــاپ لین کارگاه چــاپ فل برپایــی  پنــج 
کاغذســازی توســط   تکنیک هــای ایــن چــاپ، و همچنیــن آمــوزش 
اســتادانی از تهــران و شهرســتان ها، از دیگــر برنامه هــای ایــن بخــش 

از  جشــنواره تجســمی فجــر امســال بــود.  

ســیزدهمین  ســوم  بخــش  عنــوان  ایــران«  هنــر  جهانــی  »ســتارگان 
کــه 20 بهمــن 1399 افتتــاح شــد. ایــن  جشــنواره تجســمی فجــر بــود 
کــه در جشــنواره های  بخــش شــامل آثــار هنرمنــدان ایرانــی ای بــود 
برگزیــده   2020 و   2019 ســال های  در  کشــور  از  خــارج  بین المللــی 
 67 از  اثــر  بخــش  167  ایــن  در  بودنــد.  گرفتــه  جایــزه  و  شــده 
رشــته   6 در  تجســمی  هنرهــای  مختلــف  رشــته های  در  هنرمنــد 
خوش نویســی،  نقاشــی،  یکاتــور،  کار تصویرســازی،  عکاســی، 
از  برگزیدگانــی  شــامل  کــه  شــد  گذاشــته  نمایــش  بــه  نگارگــری  و 
شــارجه،  بین المللــی  جشــنواره  همچــون  هنــری ای  یدادهــای  رو
 CENIElNTERNATIONAL CENTER ON AGING  جشــنواره
 ،)DHILHARMONIA  ( جشــنواره بین المللــی  قرقیزســتان ،)2010 (
جشــنواره   ،)2020   ( کره جنوبــی  کو  ســیکا طنزنــگاری  جشــنواره 
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یتــون بــور  انقــالب هنــر تایپــه تایــوان )2021(، جشــنواره بین المللــی ز
نــو  ترکیــه )  2020( بــود.

ســیزدهمین جشــنواره تجســمی فجــر در بخش هــای طوبــای زریــن، 
کــه از روز شــنبه 18  چــاپ دســتی، و ســتارگان جهانــی هنــر ایــران،  
کــرد، 30 بهمــن 1399 در فرهنگســتان  کار خــود را آغــاز  بهمــن 1399 
یــداد نیــز  کار خــود خــود پایــان داد. مراســم اختتامیــه ایــن رو هنــر بــه 
تــاالر  در  برگزیــدگان  اعــالم  بــا   ،1399 اســفنند   7 پنج شــنبه،  روز 

وحــدت برگــزار شــد.

کــه بــا حضــور عبــاس صالحــی،  در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره 
امــور  ارشــاد اســالمی؛ مجتبــی حســینی، معــاون  و  وزیــر فرهنــگ 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ هــادی مظفــری، مدیــرکل 
دبیــران؛  اســالمی؛  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  تجســمی  هنرهــای 
نمایــش  از  پــس  شــد،  برگــزار  یــداد  رو ایــن  هنرمنــدان  و  داوران؛ 
فیلمــی از رونــد برگــزاری جشــنواره، نشــان عالــی هنرهــای تجســمی 
»ســعید  نقاشــی،  بخــش  در  کوپیــان«  درها »گارنیــک  آقایــان  بــه 
رزاقــی« در بخــش تصویرســازی، »احمــد عبداللهی نیــا« در بخــش 

ســرامیک،  و  مجســمه  بخــش  در  نجیبــی«  »جعفــر  یکاتــور،  کار
»خشــایار پــازی زاده« در بخــش نگارگــری، »احمــد آقاقلــی زاده« در 
گرافیــک، »محمدحســین حیــدری« در بخــش عکاســی،  بخــش 
»محمــد سلحشــور« در بخــش خوش نویســی، و »یعقــوب آژنــد« در 

بخــش پژوهــش اهــدا شــد.

در  جشــنواره  750صفحــه ای  کتــاب  از  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
کتــاب  اثــر از 504 هنرمنــد( و  بخــش طوبــای زریــن )شــامل 699 

شــد. رونمایــی  عیدی ســازی 

ســپس در حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و احمــد وکیلــی، 
ــژاد«، از فعــاالن هنــر  دبیــر بخــش چــاپ دســتی، از »حســن محمدن

چــاپ دســتی، تقدیــر شــد.

ســیزدهمین  برگزیده هــای  و  تقدیــر  شایســته  هنرمنــدان  ادامــه  در 
تقدیری هــا  کــه  شــدند  اعــالم  فجــر  تجســمی  هنرهــای  جشــنواره 
لــوح و جایــزه نقــدی، و برگزیــدگان هــم لــوح، طوبــای زریــن و جایــزه 
کردنــد و در ادامــه هنرمنــدان تقدیرشــده  یافــت  15میلیــون تومانــی در
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و برگزیــده بــه تفکیــک رشــته ها اعــالم شــدند.

از  بــود و »فرزانــه نیشــابوری«  از تهــران تقدیرشــده  »ســمیه زارعــی« 
یــزد هنرمنــد برگزیــده در رشــته تصویرســازی اعــالم شــد. »مجیــد 
»مصطفــی  و  تهــران  از  رحیمی عهــد«  »محمــود  قــم،  از  داســتانی« 
خوش نویســی  رشــته  تقدیرشــده  هنرمنــدان  قزویــن  از  عابدینــی« 

بودنــد. ایــن رشــته برگزیــده نداشــت.

تهــران  از  یاحقــی«  »مریــم  جدیــد  هنــری  رســانه های  بخــش  در 
ــده شــد.  ی« از خراســان رضــوی برگزی تقدیرشــده و »احســان مهــدو
در بخــش ســرامیک »رقیــه اســدی« از تهــران، »محمدرضــا رونــده« 
تهــران  از  شکری پورماســوله«  »احــداهلل  و  سیستان وبلوچســتان  از 
مصطفــی  »ســید  گرافیــک  طراحــی  رشــته  در  بودنــد.  تقدیرشــده 
کالنتــری« از تهــران تقدیرشــده و »مهــرداد موســوی« از تهــران برگزیــده 

ــود.  ب

و  تقدیرشــده  تهــران  از  عبداهلل آبــادی«  »الهــه  عکاســی  بخــش  در 
یکاتــور  کار رشــته  در  بــود.  برگزیــده  تهــران  از  حیــدری«  »عبــداهلل 
»محمــد  و  تقدیرشــده  خراسان شــمالی  از  ناصــری«  »عبــاس 

مجسمه ســازی  رشــته  در  شــد.  اعــالم  برگزیــده  البــرز  از  ک«  افــال
»هدایــت صحرایــی« از تهــران تقدیرشــده و »مصطفــی محســنی« 
از البــرز برگزیــده بــود. در رشــته نقاشــی »الیــاس ســتاری« از تهــران 
تقدیرشــده و »محســن تقــی زاده« از فــارس برگزیــده معرفــی شــد. در 
ــرا  ــده و »زه ــرز تقدیرش ــری« از الب ــا آقامی ــری »محمدرض ــته نگارگ رش

دوســتی« از قزویــن برگزیــده اعــالم شــد.

کل آثــار رســیده بــه ســیزدهمین جشــنواره هنرهــای تجســمی  تعــداد 
ــه رشــته  ــوط ب ــر از 911 هنرمنــد مرب کــه 2315 اث ــود  ــر ب فجــر 7753 اث
عکاســی بــود و 1970 اثــر از 839 هنرمنــد بــه رشــته نقاشــی تعلــق 
رتبه هــای  در  خوش نویســی  و  تصویرســازی  و  گرافیــک  داشــت. 
کمتریــن اســتقبال هــم مربــوط بــه  گرفتنــد.  بعــدی اســتقبال قــرار 
رشــته ســرامیک بــا 127 اثــر از 76 هنرمنــد بــود. هــزار و 757 نفــر 
از شــرکت کنندگان ایــن جشــنواره بانــوان هنرمنــد بودنــد و تعــداد 
آقایــان هــم هــزار و 484 نفــر بــود؛ بنابرایــن درصــد قابل توجهــی از آثــار 
ایــن جشــنواره بــه بانــوان هنرمنــد تعلــق داشــت. در نهایــت در ایــن 
دوره از جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر هــزار اثــر هنــری در معــرض 

گرفــت.  دیــد بازدیدکننــدگان قــرار 


