
گروه فرهنگ و هنر - غالمحسین 
امیرخانــی )رییس شــورای عالی 
انجمن خوشنویسان(، محمدحسین 
ســاکت )نماینــده وزیر ارشــاد در 
انجمن خوشنویســان(، علی اشرف 
صندوق ایبادی )نایب رییس شورای 
عالی انجمن خوشنویسان(، محسن 
میرحسینی )روابط عمومی انجمن(، 
میرحیدر موســوی )عضو شــورای 
عالی انجمن خوشنویســان(، یداهلل 
کابلی )عضو شــورای ارزشــیابی 
انجمن خوشنویسان( و براتی )مدیر 
اجرایی( حاضران در این نشســت 

بودند. 
در ابتدای مراســم غالمحسین 
امیرخانــی )رییس شــورای عالی 
انجمن خوشنویســان( بــا تاکید بر 
اینکه، اگر مــردم در جریان هنرها و 
اتفاقات مربوط به آن ها نیســتند باید 
از رســانه ها توقع داشته باشیم، ادامه 
داد: البته رســانه ها و خبرنگاران هم 
با محدودیت هایــی مواجهند و کال 
این سوال ایجاد می شود که آیا واقعا 
صفحه فرهنگی وهنری در روزنامه ها 
همچنان مورد توجه است؟ باید این 
توجه وجود داشته باشد تا هنرمندان 

تجســمی و دیگر عرصه ها به مردم و 
مخاطبان شناسانده شوند. 

رییس شــورای عالــی انجمن 
خوشنویسان در ادامه توضیح داد: به 
نگاهی به آثــار و فعالیت ها می توان 
گفــت که تعداد نخبگان نســبت به 
گذشته بیشــتر شده اســت. اگر به 

رویدادها و نمایشگاه ها توجه کنیم، 
متوجه این کثرت خواهیم شد. به طور 
مثال اگر در نمایشگاهی دویست اثر 
داشته باشــیم، تعدادی از آن ها قابل 

تحلیل کارشناسانه هستند. 
اغراق نیســت اگــر بگویم در 
اغلب نمایشــگاه های خووشنویسی 
اگر مثال دویســت اثر داشــته باشیم 
پنجاه تای آن ها ارزش موزه ای دارند 

که اتفاق بسیار خوبی است. 
امیرخانی در ادامه اذعان داشت: 
حدود دوســال پیش نمایشــگاهی 
داشــتیم که چهل خانم نسخ نویس 
آثارشــان را نمایش داده بودند. این 
چهل خانم همه استاد مسلم بودند؛ در 
حالــی که دهه پنجاه تعداد هنرمندان 

و استادان عرصه خوشنویسی و خط 
نسخ خیلی کم بود. مورد دیگر اینکه 
در نســتعلیق که خط ملی ماســت، 

وسعت و کیفیت بیشترر است. 
امیرخانــی گفت: اینکه چگونه 
حافــظ را به یک انگلیســی یا هند و 
دیگر کشــورها معرفی کنیم، مراتبی 
دارد زیرا آن هــا خاطره ای ندارند و 
هنر و موســیقی ما را ندارند. لذا باید 

برای معرفی هنرمان به دیگر کشورها 
به مخاطب پیــش زمینه ای بدهیم و 
اینکه قوی ترین نقد بیشتر از تعریف 

در ذهن می ماند. 
امیرخانی در پایان صحبت هایش 
گفت: ما تنها تشکیالت مدنی هستیم 
که به صورت افقی مدیریت خود را 
تنظیــم کرده ایم و طی این روند فضا 
به گونه ای نیســت که صرفا یک نفر 

در راس باشد. 
ما از شــهرهای مختلف مدیران 
تصمیم گیرنده داریم و از تمام ایران 
منتخبانی داریم که در شــورای عالی 

حضور دارند. 
محســن میرحســینی )روابط 
عمومی انجمن( پس از امیرخانی به 
حضار گفت: انجمن چندسالی است 
بحث هفته خوشنویســی را رقم زده 
و در این هفته فعالیت ها در سراســر 

کشور جدی تر و پررنگ تر است. 
در ادامه مراســم محمدحسین 
ساکت )نماینده وزیر ارشاد در انجمن 
خوشنویسان( گفت: بعد از موسیقی 
اصیلترین هنر ما خوشنویسی است و 
بیش از هزار سال است در این زمینه 

تاریخ مدون داریم. 
او ادامه داد: حال نستعلیق خط 
ویــژه ایرانی، هنــری تکامل یافته و 
بالنده اس؛ هرچند برخی کشــورها 
می خواهنــد آنرا به نــام خود بزنند 
اما موفق نخواهند شــد. یک زمانی 
نستعلیق را در رویدادها راه نمی دادند، 
اما حال پذیرفته اند نستعلیق متعلق به 
ماســت و پرکارترین خط در کتابت 
همین اسَت. خوشبختانه این خط در 

حال تکامل بیشتر است. 
ســاکت در ادامــه گفــت: در 

مدرســه ها باید خوشنویسس رواج 
پیــدا کند، معلــم هم نبایــد معلم 
ورزش باشد، خوشنویسی به نوعی 
پیام رســانی ایرانی اسالمی است و 
باید گســترش یابد، به ویژه در بین 
نوجوانــان و جوانــان. ؛ به این دلیل 
کــه این توجه از ابتــذال در مدارس 

جلوگیری می کند. 
وی در توضیــح کامل تر گفت: 

خوشنویســی باید در منابع آموزشی 
مــا جدی تر و پــر رنگ تر باشــد. 
پیشنهاد دیگرم آموزش خوشنویسی 
به زندانیان اســت و پیامد آن ترویج 
آموزه هــای دینی، حکمت و اخالق 

خواهد بود. 
وقتی زندانی آموزش دید هنر را 
به خانه می برد و خانواده او نیز به این 

هنر عالقمند خواهند شد. 
نماینــده ارشــاد در انجمــن 
خوشنویســان تاکید کــرد: وزارت 
ارشاد باید با بستن سندهای همکاری 
زمینه ایــن ترویــج را فراهم کند و 
امیدواریم هفته خوشنویسی با هنر و 

خالقیت خطاطان همراه باشد. 
صندوق آبــادی  علی اشــرف 
)نایب رییس شــورای عالی انجمن 
خوشنویســان( دیگر مســئولی بود 
کــه درباره خوشنویســی و اهمیت 
آن با حضــار صحبت کرد. او گفت: 
خوشنویســی هنری اصیل و ایرانی 
اســت و در فرهنگ و تاریخ ما ریشه 
دارد. این هنــر می تواند روحیه ها را 
تلطیف می کنــد و امیدوارم اتفاقات 

خوبی در این زمینه رخ دهد. 
براتی )مدیر اجرایی(  نیز ضمن 
تبریک هفته خوشنویسی و روز ملی 
خوشنویســی، گفت: ســال گذشته 
تعداد زیادی از هنرمندان و اســتادان 
بــه دلیل ابتال به کرونا فوت کردند و 
یاد و خاطره آن ها را گرامی می داریم. 
براتی در ادامه بــه ارائه آماری 
کلــی دربــاره انجمــن پرداخت و 
گفــت: امروز تعداد شــعب انجمن 
خوشنویسان ایران در داخل و خارج 

۳۵۰ شعبه است. 
شورای عالی و بازرسان از میان 
فعاالن انتخاب می شوند و این یعنی 
انجمن نهادی مدنی و جهانی است. 
به عالوه اینکه انجمن از سال پیش تا 
االن ۴۸۰ نمایشگاه داخلی و خارجی 

برگزار کرده است. 
تعداد کلیپ های ســاخته شده 
در یک ســال گذشــته، بــا موضوع 
خوشنویسی چهارصدتا بوده است. 
در ادامــه گــزارش خبری منتشــر 
شــده در طول یک سال در رسانه ها 
هشــتصد خبر بوده اســت. در حال 
حاضــر انجمن یازده هــزار و صد 

وسی نفر عضو فعال دارد. 
او در ادامــه توضیح داد: انجمن 
هزاران نفر را مورد تعلیم قرار داده در 
حالی که فرهنگ بیگانه بسیار جدی 

است. 
خوشنویسی باعث اشتغال شده 
و جایــگاه خــود را در میان مردم و 

هنرمندان پیدا کرده است. به هرحال 
ایران سرزمین هنرهاست و باید مورد 
عنایــات دولت ها قــرار گیرد. تورم 
مالــی و اقتصادی بســیار باال گرفته 
و کرونا باعث فشــار بــر هنرمندان 
شــده است. بنا به همه اینها از دولت 

تقاضای یاری داریم. 
واقعیت این اســت که هنرمند 
معاصــر باید کار خــود را کند و این 
کار بســترهای حمایتی می خواهد و 
از دولتمردان و دولت جدید تقاضای 

عنایات ویژه داریم. 
در ادامــه برنامه میرحســینی 
درباره برنامه هــای انجمن در هفته 
خوشنویســی در تهــران و دیگــر 
اســتان ها توضیحاتی داد. او گفت: 
بحث دوساالنه خوشنویسی قزوین 
را را داشــتیم که هماهنگی آن با هفته 
خوشنویســی کار دشواری بود اما با 
تالش دوســتان و همکاران این امر 

میسر شد. 
او اضافــه کرد: برنامه های هفته 
خوشنویسی را کرونا تحت تاثیر قرار 
داد، تحت چنین شــرایطی برنامه ها 
توســط ستاد به شعب دیگر استان ها 
ارائه شده است. آن ها پوستر و بنر در 
شــهرها نصب می کنند و برنامه های 
الیو هــم دارند. دیدار با اســاتید و 
مدیران نیز یکی دگر از برنامه های ما 

در تهران و شهرستان هاست. 
او گفــت: در کنــار برنامه های 
مذکور، کارگاه های خوشنویســی، 
کاغذســازی، آهــار و مرکــب را 
خواهیم داشت. غبارروبی از آرامگاه 
بزرگان و اســاتید هــم برنامه دیگر 
ما در تهران و شــعب استان هاست. 
کوهنوردی هم پروژه ای است که به 
نام اســتادان بزرگ برگزار می شود و 
در اســتان ها هم وجود دارد، تشویق 
خردساالن فارغ التحصیل و نوابغ هم 
جز برنامه های ماست و به آن پرداخته 

می شود.
او در پایان گفت: ایجاد ســاز و 
کار و تعامل با رسانه هم برنامه دیگر 

شعب استان هاست. 
هر شــب برنامه زنده خواهیم 
داشت و مراسمی در دزاشیب داریم 
که بــه فعالیت های زنده یاد جهانگیر 

نظام العلما می پردازد. 
درا دامه هم از کتاب »راز ســر 
به مهر« که توســط آقای خیام )یکیاز 
اعضــای شــورای عالــی انجمن( 
جمع آوری و تالیف شــده، رونمایی 
می شــود. کتاب میرعمــاد هم قرار 
 اســت در کاخ ســعدآباد رونمایی 

شود.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
خوشی  ها و ناخوشی  های فرزندآوری؛ 
بــه روایت مدرســه دوباتن اثری که با 
ترجمه رشــید جعفرپور به بازار نشر 
رسیده، کتابی اســت در باب پاسخ به 
این سوال مهم که آیا بچه دار شدن، کار 
درستی اســت یا نه؟  مدرسه زندگی، 
موسســه ای است که با هدف پرورش 
هوش عاطفی در ســال ۲۰۰۸ در لندن 
تاسیس شد، این موسسه با انجام اقدامات 
گوناگون از جمله فیلم سازی، برگزاری 
کالس ها، ارائه خدمات درمانی و تولید 
سلســله ای از محصــوالت در عرصه 
روانشناســی و همچنین تالیف کتب 
بســیار، در تالش اســت تا به پرورش 
هوش عاطفی بپردازد. به داشتن حس 
بهتر نســبت به خــود و زندگی کمک 
می کند، آگاهی ببخشــد و رضایت از 

زندگی را افزایش دهد. 
درباره کتاب :

در باب بچه دار شــدن و بچه دار 
نشدن، بارها و بارها شنیده و خوانده ایم. 
هرچند این تصمیــم را می توان یکی 
از شــخصی ترین تصمیمات زندگی 
دانست، با اینحال نمی توان منکر آن شد 
که شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگــی بــر آن تاثیــر می گذارند. 
بســیاری از افراد به خواست خودشان 
بچه نمی خواهند و با این حال از تصمیم 
خود خوشــحالند. بسیاری دیگر نیز از 
هیچ تالشی برای بچه دار شدن فروگذار 
نمی کنند. بسیاری از افراد بچه را تنها معنا 
و ثمــره زندگی می دانند و برخی دیگر 
معتقدند بدون وجود یک موجود دیگر 
به راحتی می تــوان به اهدافی که برای 
خود تعیین کرده اند برسند. در گذشته 
فرزندآوری، به معنای نیروی کار بیشتر 
و به عبارت دیگر، زندگی بهتر بود. اما 

شرایط حال حاضر ما با گذشته تفاوت 
بسیار دارد. با این حال زمانی که تصمیم 
می گیریــم بچه دار شــویم، ذهنمان را 
درگیــر یکــی از مهم ترین ســواالت 
فلسفی و بنیادی می کنیم: زندگی خوب 
چیســت؟ بهرحال وجود فرزندان و 
تشــکیل یک خانواده، می تواند منبعی 
از احساس آســودگی را به ما ببخشد. 
ما می دانیم که هرلحظه ممکن اســت 
از کارمان اخراج شــویم. در درسمان 
شکست بخوریم یا دوســتانمان را از 
دست دهیم. اما این ها در مورد خانواده 
صدق نمی کند، چــرا که خانواده منبع 
آسودگی عاطفی پایدار است. حال باید 
به این پرسش بپردازیم که بچه ها، منشا 
بدبختی در زندگی هستند یا به آن معنا 
می دهند؟  کتاب خوشی  ها و ناخوشی 
 های فرزندآوری قرار اســت به شما در 
این تصمیم گیری کمک کند. این اثر که 
یکی از کتاب های مدرســه زندگی آلن 
دوباتن است، مانند آثار دیگر او، به زبان 
ســاده و روان نوشته شده اند و دیدگاه 
و تصویر جامع و کاملی از آن به شــما 

می دهند.  
درباره آلن دوباتن

آلن دوباتن، نویســنده، فیلسوف 
و مجری تلویزیون ســاکن بریتانیا، ۲۰ 
دسامبر ۱۹۶۹ چشم به جهان گشود. در 
سال ۲۰۰۳ ازدواج کرد و دو فرزند پسر 
دارد. در ســال ۲۰۰۸ او یکی از اعضای 
هیئت مؤســس یک ســازمان جدید 
آموزشــی با نام مدرسه زندگی بود. در 
همــان دوران بود که برای تحصیل در 
مقطع دکتری دانشکاه هاروارد پذیرفته 
شد. اما آن را رها کرد تا به نوشتن کتب 

فلسفی، آنهم به زبان ساده، بپردازد. 
بســیاری از آثار آلــن دوباتن به 

فارسی ترجمه و منتشر شده اند. 

گروه فرهنگ و هنر -کتاب هنر 
ظریــف رهایی از دغدغه ها، اثر مارک 
منسن، کتابی جذاب و غافلگیر کننده 
اســت که روشــی نوین برای خوب 
زندگی کردن را به مــا می آموزد. این 
کتاب به شــما یاد نمی دهد چگونه به 
دســت بیاورید، بلکه قصد دارد نشان 
دهد کــه چطور ببازیــد و رها کنید. 
ترجمه ی روان میالد بشــیری، کتاب 
هنر ظریف رهایــی از دغدغه ها را به 
کتابی خواندنی تبدیل کرده اســت که 

پاسخ سواالت شما را می دهد. 
درباره  کتاب :

مارک منسن در کتاب هنر ظریف 
رهایی از دغدغه هــا، به این موضوع 
اشــاره می کند: حقیقت پنهان زندگی 
ایــن اســت؛ چیزی به نــام رهایی از 
دغدغه هــا واقعاً وجود ندارد. باالخره 
باید دغدغه چیزی را داشــته باشــید. 
بخشــی از زیست شناسی ماست که 
همیشــه به چیزی اهمیت بدهیم و در 
نتیجه دغدغه ای داشــته باشــیم. پس 
ســؤال این است که دغدغه چه چیز را 
داشته باشیم؟ مارک منسن در کتابش 
هنر ظریف رهایی از دغدغه ها، با نثری 
روان و خواندنی مفاهیم پیچیده ای را 

بیان کرده است. 
او این مفاهیم را با آوردن مثال های 
مختلف از زندگی واقعی افراد مختلف 
به خواننده منتقل می کند. نویســنده، 
زندگی خــودش را هم در متن کتاب 
وارد می کنــد و همین موضوع باعث 
می شود که خواننده با کتاب احساس 
نزدیکــی کند. هنر ظریــف رهایی از 
دغدغه ها، مفاهیمی مثــل رنج، درد، 
دغدغه، مــرگ و زندگی را به صورت 
واقعی و ملمــوس روایت و واکاوی 
می کند و همانطــور که در متن کتاب 

هم آمده، شــعارش یه کلمه اســت: 
»صداقــت«. کتاب هنر ظریف رهایی 
از دغدغه ها، کتابی اســت که به شما 
می آموزد چطور می توانید در زندگی 
روی همه چیز به جز مهم ترین ها خط 
بکشــید.  کتاب هنر ظریف رهایی از 
دغدغه ها، برای تمام افرادی است که 
دوست دارند آگاهانه انتخاب کنند که 

به چه چیزهایی فکر کنند.
درباره  مارک منسن

مارک منسن، در ۹ مارس ۱۹۸۴ 
در تگزاس متولد شد. منسن از دانشگاه 
بوستون فارغ التحصیل شد. کتاب هنر 
ظریــف رهایی از دغدغه ها، اثری بود 
که بــرای نویســنده اش یعنی مارک 
منسن شهرت به ارمغان آورد. تا پیش 
از آن منســن مشغول کار برای وبالگ 
خــود بود. در حال حاضر او در منهتن 

نیویورک زندگی می کند.
جمالتی از کتاب :

مشکل واقعی این است: جامعه 
امــروز ما از طریــق عجایب فرهنگ 
مصرف گرا و شــبکه های اجتماعی و 
خودنمایی و هی ببین زندگی من خیلی 
از زندگی تو جذاب تر است و... نسلی 
را پرورش داده که عقیده دارد داشــتن 
تجربیات منفی ای ماننــد اضطراب، 
ترس، گناه و... اصاًل خوب نیســت. 
منظورم این اســت که اگر به خبرمایه 
)فید( فیس بوکتان نگاه کنید، می بینید 
همه کســانی که آنجا هســتند اوقات 
فوق العاده خوبی دارند. هشت نفر این 
هفته ازدواج کرده اند، شانزده ساله ای در 
تلویزیون ماشین فراری برای تولدش 
هدیه گرفت، یــک بچه دیگر با ابداع 
برنامه ای برای دستمال توالت و تجدید 
خودکار آن در صورت تمام شدن، دو 

میلیارد دالر پول به جیب زده است.

»خوشی  ها و ناخوشی های 
فرزندآوری«

»هنر ظریف رهایی از 
دغدغه ها «

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 آلن دو باتن

مترجم: رشید جعفرپور
نشر کرگدن

نویسنده: 
مارک منسون

مترجم: میالد بشیری
انتشارات میلکان

9فرهنگ و هنر

نشست خبری هفته خوشنویسی  از بیست و یکم تا بیست و هشتم مهرماه) در سالن استاد امیرخانی 
خانه هنرمندان برگزار و طی آن رییس شورای عالی انجمن خوشنویسان و برخی از اعضای شورای عالی 

جزئیات این مراسم را اعالم کردند.

در هفته خوشنویسی مطرح شد؛

جهانیان پذیرفته اند نستعلیق 
متعلق به ایرانیان است

انجمن هزاران نفر را مورد تعلیم قرار داده در حالی که فرهنگ بیگانه بســیار جدی اســت. 
خوشنویسی باعث اشتغال شده و جایگاه خود را در میان مردم و هنرمندان پیدا کرده است. 
به هرحال ایران ســرزمین هنرهاست و باید مورد عنایات دولت ها قرار گیرد. تورم مالی و 
اقتصادی بسیار باال گرفته و کرونا باعث فشار بر هنرمندان شده است. بنا به همه اینها از 
دولت تقاضای یاری داریم. واقعیت این اســت که هنرمند معاصر باید کار خود را کند و این 
کار بسترهای حمایتی می خواهد و از دولتمردان و دولت جدید تقاضای عنایات ویژه داریم. 

گروه فرهنگ و هنر - از همان زمان )حدود دو ماه و نیم قبل( که مدیرکل 
دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اعالم کرد که قصد برگزاری ســی وپنجمین نمایشــگاه ملی 
صنایع دستی را دارند، یک امای بزرگ به نام کرونا پیش روی این خبر قرار داشت. 
حاال معاون صنایع دستی کشور با اعالم لغو این تصمیم، برگزاری نمایشگاه را به 
»بعد از حذف محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون عمومی« موکول می داند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ابتدا قرار بود سی وپنجمین نمایشگاه 
ملی صنایع دستی همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف، از 
یکم الی هفتم شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین  المللی تهران برگزار شود 
اما این تاریخ به تعویق افتاد تا سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در تاریخی 
جدید به ۲۷ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ موکول شود. اما در نهایت این تاریخ هم عملی نشد 
تا پویا محمودیان اعالم کند که با هدف برگزاری هرچه باشکوه تر نمایشگاه و 
سالمت هنرمندان زمان برگزاری آن به بعد از حذف محدودیت های کرونایی و 
واکسیناسیون عمومی موکول شد. نمایشگاه های ملی صنایع دستی قبال ۱۰ ژوئن 
برابر با ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی برگزار می شد اما در دو سال گذشته 
به دلیل شیوع کرونا، این نمایشگاه ها برگزار نشد و البته جزو یکی از مطالبات 
اصلی همه هنرمندان برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی با همان کیفیت قبل از 
شیوع کرونا بوده است. با این همه معاون صنایع دستی کشور نویده داده است که 
با تاکید عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این 
نمایشگاه در اولین و مناسبت ترین زمان با استاندارد و کیفیت  قابل مالحظه و با 

اطالع رسانی و تبلیغات مناسب برگزار شود.

گروه فرهنگ و هنر - آلبوم موسیقی »در غم« از جمله آثار تازه انتشار یافته 
در بازار فروش محصوالت موسیقایی است که با هنرمندی آرش غفاری و فرید 

مظفرزاده با یاد مرحوم محمدرضا لطفی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
»در غم« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشرشده در بازار موسیقی است که با 
هنرمندی آرش غفاری نوازنده تار و فرید مظفر زاده نوازنده تمبک به یاد مرحوم 
محمدرضا لطفی نوازنده فقید موسیقی ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفت.

آرش غفاری درباره انگیزه های خود برای انتشار این آلبوم نوشته است:
»آواز دشتی این کار با خواندن این شعر در ذهنم شکل گرفت.

در خانه غم بودن از همت دون باشد، واندر دل دون همت اسرار تو چون 
باشــد / بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی، زین روی دل عاشــق از 

عرش فزون باشد
با رفتن استاد محمدرضا لطفی بخشی از وجودم در غم ماند. این اثر ناچیز 
را با عشق و احترام پیشکش می کنم به تمام استادان بزرگواری که آثار و نگاهشان 
همواره راهگشــا و روشــنایی بخش زندگی انسان بوده است. آرش غفاری از 
جمله هنرمندان فعال حوزه موسیقی ایرانی که فراگیری نوازندگی ساز تار را با 
محمدرضا ابراهیمی آغاز کرد و در ادامه از داریوش طالیی و محمدرضا لطفی 
در کارگاه های آموزشی خود بهره مند شد. همکاری با گروه های »بازسازی« و 
»همنوازان شیدا« به سرپرستی محمدرضا لطفی، همکاری در آلبوم »سایه جان« و 
»هنرگام زمان« به آهنگسازی و سرپرستی محمدرضا لطفی، اجرا در کنسرت های 
»شب ساز ایرانی«، اجرا در کنسرت دو نوازی تار و تمبک به همراه فرید مظفرزده، 
اجرای کنسرت »خروش خموش« به هماره سینا دانش و کیوان طاهری از جمله 

فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی است.

نمایشگاه صنایع دستی؛ شاید وقتی دیگر

»در غم« به یاد محمدرضا لطفی شنیدنی شد
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