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باال ب��ردن توان نقد هن��ري به مفهوم ايج��اد توانمندي
درك هنري و ق��درت انتقال مفاهيم محتوايي اثر هنري به
دانشآموزان و هنرآموزان اس��ت .رابطة مس��تقيم باالرفتن
بينش هنري با توانايي نقد هنري امري پوشيده نيست.
نق��د هنري در واقع آم��وزش برقراري ارتب��اط با اجزاي
س��ازندة اثر هنري اس��ت كه واكاوي هرچه بيشتر آنها در
پرتو عناصر تش��كيلدهنده ،بيننده را يك گام به درون ماية
واقع��ي و پيام اصلي اثر راهنمايي ميكند .نقد هنري روابط
اجزاي اثر را ب��ا عناصري چون فرم و رنگ تبيين ميكند و
پشت صحنة آفرينش يك اثر هنري را ،كه حكايت از نگاه و
ديدگاه هنرمند دارد ،به مخاطب نشان ميدهد.
اين كار هر چند دش��وار و ديریاب اس��ت اما مقدمات آن
نياز به آم��وزش و ورود به موضوع را ايجاب ميكند؛ بهويژه
در تعليم و تربيت هنري .نقد اثر از مرحلة توصيف تا تحليل
را بايد ركني بهش��مار آوريم ك��ه در جورچين فرايند هنري
بخ��ش مهمي را به خود اختصاص ميده��د .با اين مقدمه،
رش��د آموزش هنر در چارچوب اهداف تعيينش��ده درصدد
است به موضوع بيشتر توجه كند .اين نكته در گام اول براي
ايجاد توجه به مقولة «نقد هنري» است و در گام دوم براي
ايجاد پلهاي ارتباطي با مخاطبان مجله صورت ميگيرد.

بر اين اس��اس ،ضمن اس��تقبال از مقالهه��اي حوزة نقد
هنري و پيش��نهادهايي كه به اين موضوع دامن ميزنند ،در
مرحلة نخست با اعالم دو اثر مهم هنري به عنوان «موضوع
نقد هنري» منتظر نقدهاي مدرس��ان و معلمان اهل هنر و
عالقهمندان خواهيم ماند .لذا تقاضا ميشود نقد و نظر خود
را درباره تابلوها و آثار ارائه شده حداكثر در دو صفحة مجله
تنظيم و براي ما ارس��ال كنيد تا براي چاپ مورد اس��تفاده
ق��رار گيرد .در عين حال ،معرفي تابلوهاي هنري ش��اخص
كه ويژگيهاي نقدش��وندگي را دارند ،كمك ش��اياني براي
بهحركت درآوردن چرخ نقد هنري اس��ت .بهنظر ميرس��د
«نقد هنري» آن هم در فضاي تعليم و تربيت هنري ظرفيت
آمادهس��ازي يك ويژهنامه را دارد كه تالش و همت دوستان
در پرورش موضوع ميتواند سهم بسزايي در آن داشته باشد.
هر كدام از دو اثر معرفي ش��ده براس��اس شناس��نامة اثر
ميتواند به صورت منفرد مورد نقد هنري قرار گيرد.
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