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معاون شهرسازي و معماري
شهردار تهران خبر داد

معاون شهرس��ازي و معماري شهردار تهران از اهميت موضوع فضاي سبز در
طرح تفصيلي تهران گفت« :زمينهايي با وسعت بيش از 2هزارمترمربع كه در
ط��رح قبلي داراي كاربري فضاي س��بز بودند و حقوق مكتس��به در مورد آنها
شكل نگرفته بود ،در قالب تثبيت فضاي سبز تا پايان سال  95تعريف شدند ».به

اجراي طرح تثبيت
فضاي سبز

سرديس 3هزار ساله

محلهام انجام دهم اما بايد امكانات اوليه
فراهم باشد.
چند ماه پيش شما در كرهجنوبي
موفق به دريافت تنديس بلورين شديد،
آن روزها چطور سپري شد؟
من بهعنوان زن ايراني در س�مپوزيوم
مجسمه كرهجنوبي شركت كردم و پرچم
كش�ورم را به اهتزاز درآوردم .آنجا يك
اثر فيگوراتيو از انس�ان پرنده كه نمادي
از پاي�ان جن�گ ب�ود و ش�يپور صلح و
8پرنده داشت با س�نگ گرانيت مشكي
ب�ه ارتف�اع 83.3مت�ر درج�ا در محيط
ساختم كه نمادي از 8سال دفاع مقدس
م�ا ب�ود .در جمع ما 7م�رد از مليتهاي
مختلف حضور داش�تند و من تنها بانوي
اين جمع بودم كه بهعنوان نماينده ايران
حضور داش�تم و توانستم تأثير زيادي بر
هنرمندان و سفيران و مخاطبان بگذارم.
هنگام كار مانتوي سنتي ميپوشيدم كه
با اس�تقبال مخاطبان مواجه ش�د .سفير
ايتاليا بسيار حيرت زده شده بود و بسيار
ابراز شادي كرد .حضور من بهعنوان يك
زن پيكرت�راش در چني�ن جش�نوارهاي
در ش�رايط فعلي كه اي�ران مورد تهاجم
مختلف ق�رار ميگيرد اثر بس�يار خوبي
داشت و من س�عي ميكردم نگاه دنيا را
نس�بت به ايران تصحيح كنم؛ اما س�فير
كش�ور ما حتي براي تماش�ا ه�م نيامد؛

درحال�ي ك�ه س�فيران برخي كش�ورها
گاهي بهصورت ناش�ناس ميآمدند تا از
نحوه رسيدگي مطلوب به هنرمندانشان
مطمئن ش�وند .م�ن مطمئنم اگ�ر رهبر
معظم انقلاب كه از اهالي هنر هس�تند
متوجه اين قضايا شوند دلگير ميشوند.
اين روزها در چابهار مش�غول كار
جديدي هستيد .از آنجا چه خبر؟
در همه زندگيام براي عشق و ديوانگي
مبارزه كردهام .هميشه گفته ميشود كه
س�نگ بزرگ عالمت نزدن است ولي من
زدم .من در چابهار تحول ش�هري ايجاد
كردم .هميشه دوس�ت داشتم كه بتوانم
درج�ا بر ك�وه كار كن�م تا اينك�ه مدير
پيش�ين چابهار مرا به اين ش�هر دعوت
كرد تا پس از دريافت مجوزهاي مختلف،
پيك�ر امام خمين�ي(ره) را روي س�نگ
ح�ك كنم .هميش�ه فكر ميكن�م كه به
چه دليلي مجس�مه باي�د در ميدان قرار
گيرد و افراد براي ثب�ت عكس يادگاري
به زحمت زياد بيفتند .در جس�ت وجوي
ايج�اد يك تحول بودم تا افراد بتوانند از
نزديك مجس�مه را لمس و با آن ارتباط
برق�رار كنن�د و در كنارش ق�رار گيرند.
بنابراي�ن تلفيق�ي از مبلم�ان ش�هري و
مجس�مه را اجرا كردم و 5اثر را نوروز92
در ش�هر قرار دادم كه شهروندان ،بسيار
از آنها استقبال كردند.

گزارش خبرنگار همشهري محله« ،عليرضا جاويد» با بيان اينكه طرح تفصيلي
ته��ران توجه خاصي به موضوع فضاي س��بز دارد ،گف��ت« :در طرح تفصيلي
جديد ،پهنهاي با عنوان  Gتعريف شد كه تنها به فضاي سبز اختصاص دارد و
ساختوسازي در آن صورت نميگيرد ».
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شد .هنگام كار كارگران ،قطعات اضافه را بر ميداشتم و تميز و بر آنها كار ميكردم.
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دست چپم شکست
هنرمن��د هممحلهاي ما هن��گام كار در منطقه آزاد چابهار از ناحيه دس��ت چپ
دچار س��انحه شده و مدتي در حال استراحت است .او ميگويد« :هنرمندان معموالً
قراردادها را مطالعه نميكنند چون كاغذ برايش��ان معنا ندارد بلكه مهم برايش��ان به
ثمر نشستن ميراث خاكشان است .اما اميدوارم برخي مديران كه با هنرمندان مانند
پيمانكاران عمراني و شهري برخورد ميكنند متوجه ارزش كار ما و ميزان اثرگذاري
و فرهنگسازي آثار ما بر جامعه شوند و نحوه برخورد خود را تصحيح كنند ».اسعدي
ميافزاي��د« :هر جاي خاكم اثر هن��ري خلق كنم فرقي نميكند اما نحوه پذيرايي از
يك هنرمند مهم است .من از خانوادهام دور ميشوم براي اينكه اثري را در خاكم به
ثمر برسانم آن هم هنگامي كه ديگر كشورها پيگير من براي ترك وطنم و پيوستن
به آنها هس��تند ».او معتقد است كه پيكرتراشي آخرين مرحله درك يك هنرمند از
هنر مجسمهس��ازي است« :در اين هنر بايد قدرت ديد خوب داشت تا بتوان تفكر را
از سنگ خارج كرد و اصل و گوشت كار را از دست نداد».

قويترين زن در لبنان
«فاطمه اسعدي» متولد  1342در مشهد است .او كه در شهرك بوعلي زندگي ميكند
مدرك كارشناس��ي خود را از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در رشته گرافيك
كس��ب كرده اس��ت .او اكنون بهعنوان پيكرتراش در دنيا نامي آشنا دارد .سبككاري او
امپرسيونيس��م ،سورئاليس��م و رئاليسم اس��ت و مدرك دكتراي افتخارياش را از مركز
هنرهاي تجس��مي و وزارت فرهنگ و ارش��اد ايران ،دريافت و لقب قويترين زن را در
لبنان به نام خود ثبت كرده اس��ت .او از اعضاي هيئت مؤس��س و هيئت مديره انجمن
مجسمهس��ازان ايران است و تاكنون كشورهاي بسياري از او براي حضور در كشورشان
دعوت كردهاند ولي به گفته اس��عدي ،عشق و ديوانگي به ميهن ،او را از رفتن وا ميدارد
هرچند گاهي رفتارها و برخوردهاي نامناسب برخي مسئوالن ،او را آزرده ميكند .اسعدي
از سال  1360نقاشي و تصويرسازي ميكند .او از سال  1368به حجمسازي روي آورد و
سال  1369فعاليتش را با نمايشگاه گروهي دستاندركاران حجم آغاز كرد .سال 1372
نخستين نمايشگاه انفرادي و سال  1379آخرين نمايشگاه انفرادياش را در كشور برپا
كرد و از سال  1379تا  1390در نمايشگاههاي متعددي در خارج از كشور حضور يافت
كه مهمترين آنها در كش��ورهاي ژاپن ،كرواسي ،اوكراين ،فرانسه ،يونان ،امريكا و ...است.
در پايگاه اطالعرساني حوزه از حجاب او هنگام حجاري تقدير شده است .اسعدي درباره
خودش ميگويد« :من در دوران مدرسه هميشه به جاي معلم نقاشي پاي تختهسياه بودم
و روي هرآنچ��ه ميتوان كن��دهكاري كرد حكاكي ميكردم .هر هنرمندي به دنبال يك
گمشده در درون خود است .البته بايد ژن هنر در انسان وجود داشته باشد .فرزندان من
ژن هنر دارند ولي من بهعنوان مادر ،راه را براي آنان هموار كردهام .آنان خط ،نقاشي ،شعر
و موسيقي كار ميكنند».

