
مرور اتفاقات هنری در پایان هر سال عادت لذت بخشی است 
که یک روزنامه نگار فعال در این حوزه را همواره به سوی خود 
می کشد و جالب اینجا است که موضوع پرمخاطبی هم هست. تو 
گویی هم نویسنده ی این نوع گزارش ها و هم مخاطبان عالقه مند 
از بازنگری در نامه ی اعمال خود و دیگر دوستان هنرمند خود 

لذت می برند.
اتفاقات هنری  بر  تنها مروری خطی  این صفحه خواهید خواند،  اما آنچه در 
سال 96 نخواهد بود، بلکه تنها گزارش اجمالی از چند اتفاق خواهد بود که در 
همین سال 96  پا به عرصه ی هنر کرمان گذاشته اند و اگرچه عمر هیچ کدام شان 
از یکسال بیشتر نیست، اما با همین خردسالی توانسته اند جریان سازی کنند و در 
طول کمتر از یکسال نامی آشنا از خود بسازند. این اتفاق ها از دیدگاه نگارنده ی 
این سطور چهار مورد را شامل می شوند که عبارتند از: تور گالری گردی، تاسیس 
تماشاخانه پارس و سینمای هنر و تجربه، تورتماشای تئاتر و فعالیت رسمی خانه 

هنرمندان استان کرمان.
اجازه می خواهم منظورم را از جریان سازی اتفاقات مورد بحث واضح تر بیان کنم. 
به اعتقاد من 4 اتفاقی که از آنها یاد کردم به دلیل ایجاد بستر مناسب برای فعالیت 

گروهی از هنرمندان دست به جریان سازی زده اند.
1- تور تماشای تئاتر کرمان بستری را ساخت تا هر عالقه مند تئاتری در هرکدام 
از شهرهای استان کرمان در صورتی که بخواهد، بتواند اجراهای مورد نظرش را در 
شهرهای دیگر استان ببیند. این حرکت هنری و حمایتی اگر چه در طول عمر 6 
ماهه ی خود بیشتر بر تماشای نمایش های اجرا شده در کرمان متمرکز بود اما بدون 
تردید در ادامه ی مسیر خود موفق خواهد شد بچه های کرمان را نیز به شهرهای 

دیگر استان برای تماشای تئاتر ببرد.
2- در بهار سالی که رو به پایان است چند نفر دانشجو پیش قدم شدند تا به 
بهانه ی برگزاری نمایشگاه های مختلف در حوزه ی نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی 
تعدادی از هم دانشگاهی ها و دیگرعالقه مندان به این رشته های هنری را دور هم 

جمع کنند و به صورت دسته جمعی به تماشای نمایشگاه های هنرمندان در سطح 
تاسیس کردند.  را  منظورگروه »کران«  این  به  آنها  بروند.  و در طول سال  شهر 
طبیعی است که این حرکت در صورت استمرار به جریانی زنده تبدیل خواهد شد 
که از دل آن هنرمندان، منتقدان و مخاطبان حرفه ای در حوزه ی هنرهای تجسمی 

خلق خواهند شد و به پویایی هنر در کرمان منجر خواهد شد.
3- تماشاخانه پارس که بیشتر یادآور گونه ی سینماتک است، در تیرماه امسال 
افتتاح می شود و بر اکران فیلم های هنر و تجربه تمرکز می کند که سینمای فاخر 
و بی اعتنا به گیشه ی ما را شامل می شود. تماشاخانه پارس در حدود 9 ماه که از 
گشایش آن می گذرد عالوه بر خاطرات خوبی که به خاطر تماشای فیلم های خوب 
و فاخر برای عالقه مندان سینما در کرمان رقم زد، جلسات نقد و نظر متعددی را با 
حضور هنرمندان و منتقدان نام آشنای کشور برگزار نمود و به تدریج به یک جریان 
فعال تبدیل شد. حضور شهرام مکری و بابک کریمی در حاشیه ی اکران »هجوم« 
دوستداران  برای  گرانبها  تجربه ای  براستی  بین  این  در  مکری  آخرین ساخته ی 

سینمای خالق هنری در کرمان بود.
اولین مجمع تخصصی و صنفی  به عنوان  استان کرمان  4- خانه هنرمندان 
هنرمندان استان کرمان که از حدود سه سال قبل مراحل تشکیل ساختار سازمانی 
و تدوین اساسنامه های پیشنهادی آن توسط جمعی از اعضای شورای عالی خانه 
هنرمندان و با نظارت این شورا در حال انجام و پیگیری بود در نهایت دومین مجمع 
عمومی خود را با مشارکت اکثریت اعضا در اولین ماه زمستانی سال در محل جدید 
برگزارکرد. مدیر عامل خانه هنرمندان کرمان می گوید:  در سال آینده قدم های 

عملی موثری برمی داریم.
از  و  ارائه کنم  موارد مذکور گزارشی کوتاه  فعالیت  از  ادامه سعی کرده ام  در 
کسانی که برای تهیه ی این گزارش با آنها گفت و گو کرده ام، بپرسم: برای فعالیت 
مرا  کوتاه  را متصور هستند. گفت و گوهای  آینده چه چشم اندازی  خود در سال 
با حسام اسدی، امیر توکلی نژاد کرمانی، عبدالرضا قراری و آبان ملک محمدی 

بخوانید. 
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رضا شمسی

چــهــار اتــفـاق تــــازه
مروری بر چند جریان هنری در سال 96

مقدمات  اگرچه   – هنر  و  فرهنگ  گروه 
شکل گیری خانه هنرمندان استان کرمان به بیش 
از 2 سال قبل برمی گردد، اما در اولین ماه زمستانی 
در  کرمان  هنرمندان  خانه  دفتر  که  بود  امسال 
مجتمع تجاری گلستان افتتاح شد و دومین نشست 
مجمع عمومی خانه  هنرمندان استان کرمان با این 
 29 با  مصادف  که  روز  آن  در  همزمان شد.  اتفاق 
استان  هنرمندان  خانه ی  مدیرعامل  بود،  دی ماه 
کرمان از »ثبت رسمی خانه و دریافت مجوز فعالیت 
از مسیر حقوقی و طی مراحل قانونی با همراهی و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  موثر  مشارکت 

استان« خبر داد.
عبدالرضا قراری در آن جمع گفت: »اکنون که 
مرجع  به  پیشنهادی  اساسنامه   ارائه ی  و  تدوین  با 
دوم  فاز  گشته ایم،  نزدیک  خود  تحقق  به  نظارتی 
تشکیل خانه را با افتتاح دفتر مرکزی خانه شروع 

کردیم.«
با این حساب اگرچه از تاریخ تولد رسمی خانه ی 
نمی گذرد،  زمان چندانی  کرمان  استان  هنرمندان 
عنوان  به  نهاد  این  که  بود  امیدوار  می توان  اما 

استان  و صنفی هنرمندان  اولین مجمع تخصصی 
جریانات  فراگیرترین  و  مهمترین  از  یکی  کرمان 
جامعه ی  بین  در  و  آینده  سال  در  را  فرهنگی 
هنری استان رقم بزند. اگرچه موفقیت این جریان 
در گرو وجود چشم انداز و راهبرد اساسی از سوی 
منتخبین شورای عالی این خانه خواهد بود که در 
قالب کمیته راهبردی تعریف شده اند. از این رو از 
عبدالرضا قراری درباره ی چشم انداز خانه پرسیدیم و 

پاسخ هایش را شنیدیم.

مطالبات را در بسرت حقوقی و قانونی 
مطرح می کنیم

نکته  این  اظهار  با  هنرمندان  خانه  عامل  مدیر 
مقررات  و  قوانین  و  دستورالعمل ها  تصویب  که 
هشتگانه،  تخصصی  خانه های  و  هنرمندان  خانه 
بود،  خواهد  آینده  سال  در  خانه  عملی  کار  اولین 
فعالیت  به کار  آغاز  فرآیند  آن  از  »پس  می گوید: 
در  آنها  نقش پذیری  و  تخصصی  خانه های  رسمی 
پی می گیریم  را  خانه  عملیاتی  برنامه های  و  طرح 
طرح  با  اعضا  هم اندیشی  مسیر  از  می کوشیم  و 

مطالبات اولویت بندی شده دربستر حقوقی و قانونی 
کشور به نتایج مطلوبی برای منافع صنفی و جمعی 

هنرمندان استان کرمان دست یابیم.«
قراری ابراز امیدواری می کند که خانه هنرمندان 
همه ی  فعال  مشارکت  صورت  در  کرمان  استان 
هنرمندان عضوخانه، این توانایی را دارد که مطالبات 
و  گذاری  قانون  حوزه ی  سازمان ها ی  با  را  خود 
مجلس و اشخاص مسوول در این حوزه، وظایف و 
ضوابط حوزه نظارتی و دولتی نظیر، استانداری، اداره 
استان، شورای شهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خصوصی  و  عمومی  نهادهای  عموم  و  شهردای  و 
در میان بگذارد و آنها را تعریف و به شکل قانونی 
و  اصلی  »وظیفه ی  می گوید:  او  نماید.  پیگیری 
اساسی خانه هنرمندان استان کرمان در وهله ی اول 
همین  بر  و  است  منافع صنفی  پیگیری  و  تعریف 
اساس ما هم سال آینده برای تحقق این منافع با 

سرعت و شدت بیشتری تالش می کنیم.« 

موفقیت ما به مشارکت اعضا بستگی دارد
که  نکته  این  یادآوری  با  فرهنگی  فعال  این 
موفقیت هر نوع فعالیت جمعی و صنفی به مشارکت 
فعاالنه ی اعضا بستگی دارد، بیان می دارد: »اکنون 
از منظر قانونی و بستر کلی اجتماعی، شرایط برای 
تنها  است،  فراهم  مطلوبی  نحو  به  خانه  فعالیت 
شرط کافی برای ما همگرایی بین هنرمندان شهر 
و استان کرمان است.« او اظهار می دارد: »ما بنا به 
تالش  همه ی  داریم  که  شده ای  تعریف  وظیفه  ی 
خود را خواهیم کرد که از این فرصت تاریخی که در 
اختیارمان قرار گرفته به نحو صحیح و شایسته ای 
استفاده کنیم و برای تحقق آن سعی خواهیم کرد 
جمعی  مشارکت  گفتمانی  مختلف  شیوه های  با 
هنرمندان کرمان را افزایش دهیم و یک کار گروهی 
و حرفه ای را به شکل شایسته و افتخار آمیزی تجربه 

کنیم.« 

تئاتر«  تماشای  »تور   - هنر  و  فرهنگ  گروه    
امسال  نیمه ی  از  که  است  جریانی  کلی  عنوان 
تئاتر  سه  که  سال  پایانی  ماه  در  و  گرفت  شکل 
بابل، رضا  به خیابان  نگاهی  با  پاریسی  »سه گانه 
قدس ولی«، »لوطیان مرِد رند، محسن میرزایی« 
و »گورخواب ها، علی محمد رادمنش« همزمان با 
هم اجرا داشتند، صورت منسجم تر و فربه تری به 
اتفاقی  استان  تئاتری  خود گرفت و در جامعه ی 

آشنا شد.

اولین تور تماشاگردی با حضور 25 نفر 
شکل گرفت

اسدی مطرح  را حسام  تور هنری  این  ایده ی 
را  آن  توانست  شخصی  پیگیری های  با  و  کرد 
اولین  استقامت  با  گفت و گو  در  او  کند.  عملی 
تجربه ی عملی این ایده را همزمان با اجرای تئاتر 
پوریا  کارگردانی   و  نویسندگی  به  »دار الحرب«، 
قلی پور و »پا« به نویسندگی و کارگردانی آرمین 
حمدی پور می داند که  هر دو اواخر شهریور ماه 
اجرا  صنعتی  یادگاران  پالتوی  در  جاری  سال 

داشتند. 
تور  اولین بار  که  نکته  این  اظهار  با  اسدی 
تماشاگردی با حضور جمعی از بچه های شهربابک 
و  »دارالحرب«  تماشای  برای  آباد  خاتون  و 
»برای  می گوید:  استقامت  به  خورد  کلید  »پا« 
اطالع رسانی این تور تماشاگردی از امکانات فضای 
استفاده  حضوری  و  تلفنی  تماس های  و  مجازی 

کردم و سعی کردم در هرکدام از شهرهای استان 
دوستی را پیدا کنم که نقش لیدِر تور را بر عهده 
را پیش  برنامه ها  او  با کمک  بتوانم  و من  بگیرد 

ببرم. 
رفسنجان،  شهرهای  در  شکر  را  خدا  و 
این دوستان  و سیرجان  آباد  و خاتون  شهربابک 
به  آسان تر  کار  روند  آنها  به کمک  و  پیدا شدند 
پیش رفت و این ارتباطات همچنان هم ادامه دارد 
و تالش می کنم دوستان شهرهای دیگر را هم به 

این حرکت دعوت کنم.«
تماشاگردی  تور  که  توضیح  این  ارائه ی  با  او 
تئاتر اولین بار با حضور 25 نفر شکل گرفت، به 

سخنان قبلی خود می افزاید: 
اجرای  خاطر  به  دوم  دور  در  اتفاق  »این 
کنار  اول  کوچه  کالنتری  »پشت  همزمان 
ایرانمنش،  رضا  کارگردانی  به  برق«  تیرچراغ 
کارگردانی  به  یک مادر«  عاشقانه  »حادثه 
کارگردانی  به  »خرس«  و   مظفری  شیخ  پدرام 
گذشته  آذرماه  اواخر  در  یزدی نژاد  سیدکمال 
رونق بیشتری گرفت و به 35 نفر رسید و اکنون 
در ماه پایانی امسال به حدود 70 نفر تماشاچی 
2 میلیون و صد هزار  یافت و در حدود  افزایش 
حال  در  نمایش  سه  برای  مالی  آورده ی  تومان 
تماشاگران  توسط  تمامی  به  که  داشت  اجرا 
گردش  این  و  شد  پرداخت  تئاتر  عالقه مند 
وابسته  هم  دولتی  سازمان  یا  نهاد  هیچ  به   مالی 

نبود.«

بچه های استان اجراهای یکدیگر
را می بینند

اجراگردان »منا« عملکرد سه دوره ی تور تئاتر 
است:  معتقد  و  می کند  ارزیابی  مثبت  را  کرمان 
بر مشارکت تماشاگران  این حرکت مبتنی  »اوال 
عالقه مند تئاتر است و بنابراین یک حرکت خود 
فراهم  را  فرصتی  ثانیا  می رود.  شمار  به  جوش 
می کند تا بچه های تئاتر استان اجراهای همدیگر 
را ببینند و از تجربه های همدیگر استفاده کنند.«

کرمان  در  که  است  سال  »چند  می افزاید:  او 
بحث اجراهای ادواری در استان از سوی دوستانی 
خیلی  ایده ی  که  است  مطرح  قراری  آقای  مثل 
خوبی هم هست اما تا رسیدن به شرایط  مساعد 
برای اجراهای ادواری، تور تماشاگردی می تواند با 
هزینه ی کمتر گزینه  ی مناسبی برای به اشتراک 
سطح  در  نمایشی  مختلف  تجربه های  گذاشتن 
استان باشد و این حسن را دارد که به هیچ ارگان 
همت  با  تنها  و  نیست  وابسته  دولتی  سازمان  و 

عالقه مندان و دوستداران تئاتر شکل می گیرد.«
ظرفیت  این  تئاتر  حوزه  فعال  این  اعتقاد  به 
که  دارد  وجود  نیز  کرمان  شهر  بچه های  در 
شهرستان های  در  خوب  کارهای  تماشای  برای 
می گوید:   او  بپیوندند.  تماشاگردی  تور  به  استان 
خودجوش  صورت  به  بارها  کرمان  »بچه های 
در  کارهای خوب  دیدن  به  وسایل شخصی  با  و 
رفسنجان و زرند و سیرجان رفته اند و این امکان 
این  به  تور  قالب  در  آینده   سال  در  که  هست 

حرکت ادامه دهند.«

3 برابر رشد جمعیتی داشتیم
حسام اسدی چشم انداز این حرکت حمایتی از 
اجراها را در سال آینده نیز بسیار امیدوار کننده 
گذشته  ماه  »در طول شش  می گوید:  و  می داند 
استقبال از این تور در هر دوره نسبت به دوره ی 
قبل افزایش یافت تا حدی که دوره ی سوم نسبت 
برابر رشد جمعیتی   3 به  نزدیک  اول  به دوره ی 

داشتیم.«
او می افزاید: »قطعا سال آینده تمایل دوستان 
چشمگیر  افزایش  طرح  این  در  مشارکت  برای 
خواهد داشت و »تور تماشای تئاتر« نامی آشناتر 

خواهد بود؛ ما امیدوارانه ادامه می دهیم.«

عبدالرضا قراری، مدیر عامل خانه هنرمندان استان کرمان 

منافعصنفیراباشدتبیشترپیگیریمیکنیم

حسام اسدی در گفت و گو با استقامت:

سالآینده»تورتماشایتئاتر«نامیآشناترخواهدبود

آبان ملک محمدی، مدیر تماشاخانه پارس و نماینده »هنر و تجربه« در استان کرمان

کرمانصاحبسینمایفاخرشد

امیر توکلی نژاد کرمانی، مسئول روابط عمومی گروه »کران« 

درسالجدیدکارخودراگسترشمیدهیم

که  است  سال ها   – هنر  و  فرهنگ  گروه 
عالقه مندان به سینما در کرمان به دنبال جایی 
فاخر  و  غیرگیشه ای  فیلم های  تماشای  برای 
می گشتند. آنها دوست داشتند سینمایی وجود 
فیلم خوب  دیدن یک  از  بعد  که  باشد  داشته 
در آن، دریافت های خود را از فیلم با یکدیگر 
مبادله کنند و از لذت نقد و بررسی فیلم هم 
از آخرین ماه  اینکه آخرین روز  تا  بهره ببرند. 
پارس  تماشاخانه  و  فرارسید   96 سال  بهاری 
افتتاح شد و همزمان با آن باالخره کرمان هم 
شد  واگن  صاحب  تجربه«  و  »هنر  قطار  در  
سفر  این  در  کرمان  حضور  رویداد،  این  با  و 

سینمایی، حضوری مستمر شد.
سالن  در  تجربه  و  هنر  سینمای  افتتاح 
تولد  با سالروز  پارس، همزمان  سینمایی هتل 
این  غیاب  در  کیارستمی  عباس  سالگی   77
همزمانی  این  و  و  افتاد  اتفاق  فقید،  فیلم ساز 
هنری  جامعه ی  نیاز  بر  شد  دیگری  نشانه  ی 

کرمان به سینمای غیرگیشه ای و فاخر.
نیازهای  همه ی  پارس  تماشاخانه  قطعا 
در  را  سینما  به  عالقه مند  و  آگاه  مخاطب 
که  جهت  این  از  اما  نمی کند  برآورده  کرمان 
اکران فیلم های خوب و برگزاری جلسات نقد و 
نظر در آن مستمر گردیده، شرایطی را فراهم 
نموده تا گفتمان سینمایی در بین عالقه مندان 
تقویت  کرمان  در  حرفه ای  سینمای   در 

شود. 
حضور  با  جلساتی  برگزرای  مسیر  این  در 
منوچهر طیاب و تونی اشرف، به مناسبت نقد 
و  لنگرودی  شمس  آلمان،  سینمای  بررسی  و 
احتمال  کارگردان  و  بازیگر  صناعی ها،  بهتاش 
کریمی،  بابک  و  مکری  شهرام  اسیدی،  باران 

و  غفارزاده  مهرداد  هجوم،  بازیگر  و  کارگردان 
و  دریا  فیلمنامه نویس  و  کارگردان  روح،  اکبر 
ماهی پرنده، امید میرزایی کارگردان چله نشین 
سینما  به  عالقه مندان  عموم  خاطر  در   ... و 
تا  است  موجب شده  و  است  مانده  کرمان  در 
عالقه مندان به سینما آرزوی استمرار و پویایی 
و  نگهدارند  زنده  دل  در  را  جریان  این  بیشتر 
کوچک  سینمای  این  مدیر  که  باشند  امیدوار 
قابل  برنامه  ی  و  چشم انداز  کار  ادامه ی  برای 

قبولی داشته باشد.

 از روند کار راضی هستم
آبان ملک محمدی با ابراز رضایت از فعالیت 
تماشاخانه پارس در چند ماه اخیر به استقامت 
دوستان  از  موارد  بعضی  در  »اگرچه  می گوید: 
انتظار بیشتری می رفت که از اکران فیلم های 
خوب و هنر و تجربه استقبال کنند، اما در کل 
مرور  به  امیدوارم  و  هستم  راضی  کار  روند  از 
زمان مخاطبان بیشتری به جمع ما بپیوندند.«

تجربه  و  هنر  سینمایی  گروه  نماینده 
که:  سوال  این  به  پاسخ  در  کرمان  استان  در 
شما  آینده   سال  برنامه های  و  چشم انداز 
سینمایی  گروه  »در  می دارد:  اظهار  چیست؟ 
و  است  راه  در  خوبی  خبرهای  تجربه  و  هنر 
امیدواریم یک شعبه از این گروه در رفسنجان 

افتتاح شود.«
سینمای  از  که  را  جریانی  چشم انداز  او 
غیرگیشه در کرمان حمایت می کند، در سال 
می کند:  اضافه  و  می کند  ارزیابی  مثبت  آینده 
»خوشحالیم که در جهت ارتقای سطح دانش 
سال  و  می کنیم  تالش  هنری  و  سینمایی 
آینده سال بهتری خواهد بود و تصمیم داریم 
نشست های  و  کالس ها  اردیبهشت  ابتدای  از 
تخصصی در حوزه های مختلف برگزار کنیم و 
با هماهنگی هایی که با وزارت خانه های مرتبط 
انجام گرفته، مصمم هستیم از اواسط بهار در 
جهت تولید فیلم کوتاه قدم برداریم و از جوانان 

صاحب ایده حمایت کنیم.« 

گروه فرهنگ و هنر - »کران« نام یک گروه 
منظور  به  امسال  اوایل  که  است  دانشجویی 
فضای  به  بخشیدن  پویایی  و  تقویت  ایجاد، 
بخشیدن  جمعی  هویت  و  کرمان  شهر  هنری 
عموم  و  دانشجویان  هنری  فعالیت های  به 
عالقه مندان به هنر تشکیل شد و اولین فعالیت 
عملی این گروه با اولین گالری گردی در خرداد 
ماه 96 در گالری »یادگاران« شروع شد که به 
»واکنش« صورت  نمایشگاه  از  دیدار  مناسبت 
بود  گروهی  نمایشگاه  یک  نام  واکنش  گرفت؛ 
که پایان نامه های بچه های دانشگاه آزاد کرمان 
در آن عرضه شده بود و شاید به دلیل همین 
فضای دانشجویی بود که بچه های کران اولین 
گالری گردی خود را با نشست بحث و گفتمان 
خضری،  محمد  همراهی  و  حضور  با  نقادانه، 
هنرمند عکاس وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

کرمان برگزار کردند.
مسئول روابط عمومی این گروه پیش از این 
در گفت و گویی با استقامت با اظهار این نکته 
که گروهشان به دنبال ضریب نفوذ بیشتر در 
جامعه ی شهری کرمان است، گفته بود: کران 
و  نقد  نشست  که  است  دانشگاهی  گروه  تنها 
گردی  گالری  با  را  گفتمان  و  بحث  و  بررسی 
در  ابتکارش  این  است  امیدوار  و  کرده  همراه 
الگوسازی  کشور  دانشگاهی  جامعه   سطح 

کند.«

24 جلسه ی گالری گردی
در سال  96برگزار کردیم

پدیده ی  یک  بود»هنر،   گفته  همانجا  او 
فراگیر است و همه به آن احتیاج و با آن سرو 
کار دارند و بر همین اساس می توانند در فضای 
کلی هنری مشارکت داشته باشند. ما دوسست 
تا  که  بیفتد  اتفاق  این  کرمان  در  الاقل  داریم 

حدی موفق هم بوده ایم.«
شده ایم  نزدیک  سال  پایان  به  که  اکنون 
می دانیم که این گروه توانسته به بخش هایی از 
آرزوهای خود جامه ی عمل بپوشاند و بر تعداد 
اعضای خود بیفزاید. آنها تا کنون24 جلسه ی 

گالری گردی همراه با نشست نقد و نظر برگزار 
کرده اند. 

امیر توکلی نژاد کرمانی با تایید این نکته که 
جلسات شان به مرور زمان رونق بیشتری یافته 
جلسات  از  می گوید: »استقبال  استقامت  به 
و  اساتید  از  و خیلی  بیشتر شد  رفته  رفته  ما 
مشارکت  ما  نشست های  در  نیز  هنرمندان 

کردند.«
سالجقه،  دکتر  علوی،  »استاد  می افزاید:  او 
خداداد کوچکی، محمد خضری مقدم، عباس 
افضلی ننیز و شهریار رضایی از جمله استادان 
و هنرمندانی هستند که با حضورشان در جمع 
ما به ما دلگرمی داده اندو ما را در ادامه حرکت 

مصمم نموده اند.« 
می پرسم:  گروه  عمومی  روابط  مسئول  از 
به  که  هنرمندانی  و  گالری  صاحبان  برخورد 
چگونه  شما  با  می روید  آنان  نمایشگاه  دیدار 

است؟
خوب  بسیار  »برخوردها  می دهد:  پاسخ  او 
بود، تا حدی که بدون استثنا همه ی دوستانی 
که ما به دیدارشان رفتیم و درباره ی کارهاشان 
از  شنیدیم،  را  نظرات شان  و  کردیم  صحبت 
گروه ما تشکر کردند و در کل می توانم بگویم 
انرژی ها و نقد و نظرات رد و بدل شده بسیار 

مثبت بود.«
آینده ی  به  نسبت  کرمانی  نژاد  توکلی  امیر 

می گوید:  و  است  امیدوار  گروه شان  حرکت 
از  بیشتری  تعداد  آینده  سال  در  »مطمئنا 
خواهند  اضافه  ما  گروهی  حرکت  به  دوستان 

شد.«
خود  ادعای  بیشتر  توضیح  در  او 
است  ما  رویکرد  محوری  می افزاید: »مخاطب 
تعداد  افزایش  برای  من  امیدورای  دلیل  و 
گروه مان، تاکید ما بر همین رویکر یعنی جلب 

مخاطب بیشتر است.«

برای جلب مخاطب
بیشرت تالش می کنیم

که  نکته  این  بیان  با  هنر  دانشجوی  این 
خود  کار  گسترش  به  پیش روتصمیم  سال  در 
به  و  می کند  تشکر  گالری  صاحبان  از  داریم، 

استقامت می گوید:
مشترک  جلسه ی  یک  برگزاری  به  »داریم 
فکر  کرمان  گالری دارهای  همه ی  حضور  با 
جدید  سال  ابتدای  در  امیدواریم  و  می کنیم 

بتوانیم این برنامه را عملی کنیم. 
خوب  استقبال  با  کنون  تا  دوستان  این 
شناختی  با  و  کرده اند  دلگرم  را  ما  خود 
همراهی  با  که  هستیم  مطمئن  داریم  که 
خواهد  رقم  نیز  بهتری  خیلی  اتفاقات   آنها 

خورد.«
    


