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آگوستین
مهرداد رایانی
فضای قدیس فریاد
كارگردان تئاتر
اروپا را
برآورد« :تئاتر را
و استاد
دانشگاه
بودند،
دربرگرفته بود و شماری تعطیل کنید!»
آن زمان که
به ن
حتی اگرنتوانستند نفس
یّت از بین
ِ این هنر را
رویکردهای افراطی،
بردن هنر
حمایتهای مادی آن به شمارش
تئاتر ،کمر
را
فرهنگی و
بیندازند .تئاتر
همت بسته
عالقهمند هنری با برآورده کردن قطع کنند؛ زیرا این هنر را نمیتوان
به
تعطیل کرد؛
کرده
خواهان پیدا است و رفته
تمنیات معرفتی و زیبایی عنوان یکی از
رفته نیز بر
پدیدههای
شناسانه،
میکند و
و
شمار ایشان
مطالبه عمومی تبدیلبراساس قوانین و عرفیات نیز افزوده شده است.شماری را به خود
می
دیگر نمیتوان
شود؛ مطالبهای که اجتماع حرکت میکند وقتی پدیدهای،
به
چنین پدیده
میشود،
ای را حذف کرد و یا به نگاهها را به سمت خود یک خواست
ضروری است
آن
ودیگر قرار بر بودن و مثلثی سهوجهی را با سه بیتوجه بود .وقتی از جلب میکند،
تعامل
دید آیا کارویژههای است و حاال باید نقش ضلع هنرمند ،مردم و توجه صحبت
دولت
ویژه
تعبیه و
نقصانها
متصور شد.
فرض شده ،درست و های هر یک از
و کمبودها
این اضالع
چیست؟
را
به
غایت
برشمرد
هنرمندان تئاتر
اجرایی می
ایران ،همواره با
کردهاند.
شوند یا خیر؟
اروپایی ،درست 173ســال عالقهمندی و
بعضا ایثار و
قبل
نخستین
(1845م؛ 1224ش) چشمپوشی از
نمایشنامه
نخستین
به
مادیات عمل
توســط می
سیاق نمایش
شد.پیشازتماشاخانه به همین سیاق رزافتحعلی
های غربی و
تاریخهای
در 131سال قبلآخوندزاده در ایران
اشکال و نمونههایی ذکرشده،تئاتر
نگاشته و نیز
(1887م؛
ایرانهمانند
منحصربه
و )...داشت
تئاتربیشتر
1266ش) راهاندازی
کشورهای
که امروزه نیز با فرد(تعزیه ،سیاه
می
شوند .هیچکدام از این ضعف و قوتهای بازی ،معرکهگیری ،صاحبقدمت،
نقالی،
متفاوت در
نمونههای
پدید نیامدند،
پردهخوانی
که در پیوند بلکه با عالقهمندی و ایرانی و یا بعدتر ،نمونه اجراهای مختلف
با
ایرانی دیده
های غربی و
احساس نیاز
که
مخاطبان در
همواره با همراهی در هر مقطع زمانی هنرمندان شکل گرفتند؛اروپایی به فرموده
رنگ و
بلیت) -به این هنر رشد دیدن آثار -و این روزها بوی خاص گرفته احساس نیازی
و
با
است؛
تالش میکند
اعتبار بخشیدند .اما حضور و هزینه کردن مخاطبانی
تا بیشترین
چرا
شـ
ضلع سوم
متاســفانه عموما دولت بهره را ببرد؟
ـان(خرید
کمتر حاضر
در طول
اخیر ،کمتر به
است و اتفاقا
عمل کرده وظیفه خود در فراهمحیات هنر تئاتر
در ایران و به
است.
ویژه در این
یارانههای
آوردن نیازهای
بررسی اجراهای بخش دولتی در بسیاری از مادی و معنوی گروه ســالهای
تعریفشدهای از سوی خصوصی ،میتوان این فعالیتهای تئاتر قطع های نمایشی
نمی
ادعا
را مشاهده کرد .شده است و با
گیرد .طبق قانون دولت به بخش
خصوصی
اساسا
بود،
اساسی
درباره اجراها ،تاالرها ،هیچ یارانه
رایگان ارائه
جمهوری
بخش دولتی نیز شود ،امروزه بهشــکل اسالمی ایران،
نشر و ...تعلق
تحصیالت
فراگیر در
یاد گرفته
خصوصی تبدیل کند .که چگونه با راهاندازی دست بخش دانشگاهی که قرار
خصوصی
است
خصوصی
و
پردیس
های
سازی
حتی
تحقق یابد .نمی
مختلف ،خود
حوزه تئاتر و شود مطالبات دولتی و بسیار خوب و
مفید است ،مشروط را به بخش
ف
تمام د
خرفروشی
این
بخش دولتی درباره برآنکه کامل
زمینه ندهد .زمانستاوردهای بخش
خصوصی
ارائه
تمام
فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارش ،عموم مدیران انجام شود؛ اما دولت ساحتهای
با
تصاحب آمارهای فرهنگ و هنر بهویژه سهم خود را در
مطلوب دارند و
بخش
است سهم این مصادره
به مطلوب
خصوصی ،سعی درمسئوالن وزارت
خود
را درباره این مطالبه کردن است.
انقالب
طبق آنچه گفته شد،ترسیم شرایط
مر
فرهنگی بر این
رابطه مادیخودبا موضوع تاکید
دمی(تئاتر) بپردازد و
دولت موظف
دارند.
اتفاقا
مراکز
دولت و
قوانین
هنرمندان تا جایی با آموزش ،تولیدونشر تئاتر مجلس موظف هستند شورای عالی
حفظ
به
متعدد
همین شرایط پیش مشخصکنند .مطالبه طور شفاف،
کم شکل خواهد
گرفت .فهرستی از آنها خواهد رفت؛
عمق شدن
مردمیو تالش
اما بهسرعت
شدن اجراها؛ محتوای آثار؛
عبارتند
از
از:
بین
تخریب
های
حرکت به سمت رفتن تئاتر ان
رقابت
دیشمندانه؛
اهداف
در به دست
دمدستی و
سطحی شدن و
فراهم کردن آوردن پول
بیشتر و بیشتر؛ رشدزودبازده؛ رخت بربستن پیشپاافتاده
آوردههای
پنهان
کارتلهای اقتصادی درکیفیت از تئاتر؛
مالی و نه آورده
اقتصادی و
های
غیرهنری
ورود واژگانی
در ورای تولید آثارفرهنگی و اندیشمندانه؛ تئاتر بهمنظور
رشد
می
همچون رشوه
زدوبندهای
توان به این فهرست ،و دزدی و ک
هنری و انحراف
از
الهبرداری و امثالهم .در تولیدات
هنرمندانه؛
به موارد ذکرشده ،پدید شماری دیگر از
آمدهاند و باید به معضالت را افزود.
صدا درآمده
سرعت
حقیقت این
اند و دولت
از
این هنر ،اعالم موضع و باید با برنامه و نقشه راه وراهی برای کنترلشان است که برخی
بهمر
اقدام کند در غیر این نیز تعریف
اندیشید .زنگها
اتببیشتربر
حمایتهای
ایترمیمو
زدودنمشکالتو صورت ،باید در سالهای مادی خویش
آتی
معضالتی
هزینه
که
های
برشمردهشد،
پرداخته شود.
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اقتصادفرهنگ وهنر

«وارش» را با کمرتین هزینه برگزار میکنیم
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مهدی قربانپور؛ دبیر نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» با اشاره به این که مازندران سرزمین استعدادهاست ،بیان کرد :برخی از مهمترین
آثار تاریخ سینمای ایران توسط هنرمندان مازندرانی ساخته شدهاند .هنرمندان این استان در عرصه فعالیتهای ملی و بینالمللی همواره پیشرو
بودهاند و این مهم ،امکانی را در اختیار ما قرار خواهد داد تا از همه ظرفیتهای فرهنگی مازندران در ساختاری مناسب بهره بگیریم.
به گزارش مهر؛ وی افزود :سینما بهعنوان هنر و صنعتی فراگیر توانسته با بهرهگیری از اندیشههای فرهنگی و اجتماعی به احساسات عمیق انسانها
در دنیای مدرن امروز توجهی متفاوت کند و در این میان ،جوانان خالق و نوجو با راهبردهایی درست ،مسیر تازهای را برای معرفی آثار خود که به
فرهنگها و آیینها میپردازند ،کشف کردهاند .قربانپور درباره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه نیز عنوان کرد :فعالیت دبیرخانه جشنواره از مهرماه
گذشته با رویکردی بینالمللی آغاز و تاکنون بیش از  ۳۳۰۰فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است .دبیر نهمین جشنواره بینالمللی فیلم
«وارش» اظهار کرد :تصمیمهای کالن برای برگزاری هدفمند این دوره بر عهده شورای سیاستگذاری است و ضمن آن ،از نظرات همه نخبگان
فرهنگی برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره استفاده میکنیم .وی درباره نحوه تامین منابع مالی برگزاری جشنواره نیز توضیح داد :بخشی از منابع
جشنواره از سوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در حال تامین است و در ماههای گذشته مذاکرات مختلفی با مدیران ارشد
ملی ،استانی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای برگزاری مطلوب این رویداد داشتهایم و باتوجه به وعدههای دادهشده ،منتظر تحقق آنها
هستیم زیرا جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» بهعنوان یک حرکت جریانساز ملی ،ظرفیتی متعلق به مردم و هنرمندان است و همه باید برای
برگزاری هرچه بهتر آن تالش کنیم .این فعال فرهنگی افزود :با این وجود باتوجه به شرایط اقتصادی دولت و مشکالت معیشتی مردم در نظر داریم
جشنواره را با کمترین هزینه و با استفاده از مشارکت مردم برگزار کنیم .وی در پایان از گسترش و توسعه جشنواره به شهرهای دیگر مازندران خبر
داد و گفت :در صورت مشارکت دستگاههای فرهنگی تصمیم داریم جشنواره را در شهرهای دیگر مازندران برگزار کنیم .امیدواریم طی چند روز
آینده و پس از بررسیهای الزم سایر شهرهای میزبان را اعالم کنیم .نهمین جشنواره فیلم «وارش» با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
استانداری مازندران و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مازندران برگزار میشود.
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ایسنا

حراج نقاشی۱۰۰میلیون پوندی
که «لوور» رد کرد
نقاشی منتسب به «کاراواجو» هنرمند نامدار ایتالیایی
قرار است در یک حراجی با رقمی بالغ بر ۱۰۰میلیون
پوند به فروش برسد .این نقاشــی که تصویرگر یک
قهرمان انجیل با نام «جودیث» اســت که سر یکی از
ژنرالهای آشــوری را از تن جدا کرده در سال۲۰۱۴
توسط فردی در شهر تولوز فرانسه در اتاق زیر شیروانی
پیدا شده بود .متخصصان فرانســوی پس از بررسی
نقاشی پیداشده در فرانسه ،آن را متعلق به «کاراوجو»
نقاش سرشناس ایتالیایی دانســتند و این کشف را
اتفاقی فوقالعاده در تاریــخ هنر ارزیابی کردند.گفته
میشود «میکل آنجلو مریسی» معروف به «کاراواجو»
این نقاشی را در سالهای  ۱۶۰۵-۱۶۰۴میالدی در
رم خلق کرده اســت که بنا بر گفته متخصصان برای
بیش از ۱۵۰ســال ،در اتاق زیر شیروانی این خانه به
حال خود رها شده بود.
در ســال ۲۰۱۶دولت فرانســه خروج ایــن تابلوی
ارزشمند از کشور را ممنوع اعالم کرد تا بررسیهای
بیشــتری روی این نقاشــی انجام دهد و موزه لوور
نیز فرصت داشــته باشــد درباره خرید ایــن تابلو
تصمیمگیری کند .با این وجود مزه لوور درنهایت این
تابلو را خریداری نکرد .اریک تورکین؛ متخصص آثار
نقاشی هنرمندان قدیمی ،معتقد است تصمیم موزه
لوور مبنی بر عدم خرید این تابلوی نقاشی به این معنا
نیســت که این اثر متعلق به «کاراواجو» نیست بلکه
قیمت ۱۰۰میلیون پوندی آن برابر با بودجه ۱۵سال
موزه لوور برای خرید آثار هنری اســت و این موزه از
پیش نیز ســه اثر از این نقاش ایتالیایی را در اختیار
دارد .حاال قرار است این نقاشــی در ۲۷ژوئن در یک
حراجی در شهر تولوز فرانسه به قیمت تقریبی  ۹۰تا
۱۴۰میلیون پوند به فروش گذاشته شود.

خشایارالوند

SMS: 02177582424

مهدی قربانپور؛ دبیر نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» عنوان کرد که بهدلیل مشکالت معیشتی مردم ،سعی میکنند این جشنواره را با کمترین هزینه برگزار کنند.

قانون مورفی

تقدیمی
هفتگی
«صبا»

قلمخاطرهسازیکهخاموششد

خشایار الوند متولد 1346در تهران فیلمنامهنویس ایرانی
بود .او برادر سیروس الوند؛ نویســنده و کارگردان ،بود.
عالقه خشایار به فعالیت هنری به خاطر برادر بزرگش
ســیروس که 17ســال از او بزرگتر بود شروع شد و با
حمایت وی دورههای نویسندگی و فیلمنامهنویسی را
گذراند .الوند کار در سینما را از سال ۱۳۶۳در 17سالگی
با مشاغلی مانند دســتیار و برنامهریز شروع کرد .الوند
پس از آن به نگارش فیلمنامه پرداخت و فیلمنامههای
«مزاحم» و «برگ برنده» را نوشت .همچنین او به همراه
فرهاد توحیدی بهعنوان نویسنده فیلمنامه در مجموعه
«دایره تردید» که از کارهای تلویزیونی بود شرکت داشت.
فیلمهای تلویزیونی «اعتراف»« ،شاهد» و قسمتهایی از
مجموعه «کمربندها را ببندیم» نیز ازجمله فعالیتهای
او در زمینه نویسندگی اســت .اولین بار در سال 82به
تیم نویسندگان مهران مدیری پیوست و سریال موفق
«نقطهچین» را نوشت ،سپس با «شبهای بربره»« ،باغ
مظفر»« ،گنج مظفر» و «مرد هزارچهره» تجربههای
موفقی با مدیری به دست آورد .شاید فکر شاخصترین
کارهای الوند «قهوه تلخ» و ســریال «مسافران» رامبد
جوان در سال 88بود ،اما او از سال 90سریال «پایتخت»
را با دیگر نویسندهها نوشت تا موفقترین سریال تاریخ
ایران باشــد .از دیگر آثار موفق الوند میتواند به «والی
من» در سال« ،91شوخی کردم» در سال ،92تمام سری
«پایتخت»« ،علیالبدل»« ،دیوار به دیوار» در سال،95
سریال شبکه خانگی «گلشیفته» و ...اشاره کرد .الوند
نگارش فیلمنامه اپیزود ویژهای از ســریال «پایتخت»
که قرار است برای شب سال نو آماده شود را نیز به پایان
رساند و در حال انجام روتوشهای نهایی آن بود .متاسفانه
9اسفند 97خبری تلخ ،جامعه هنری را بار دیگر به سوگ
هنرمندنامیخودنشاند.الوند51سالهبهعلتایستقلبی
دار فانی را وداع گفت .مراسم یادبود نویسنده خاطرهساز
«پایتخت» روز دوشنبه ۱۳اسفند از ساعت ۱۷تا ۱۸:۳۰
در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشود.



