
احســان آقایی؛ رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، در گفت وگو با »صبا« درباره حاشیه سازی های اخیر درباره آثار 
مربوط به نمایشگاه »باغ ایرانی« که تابستان۸۳ در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده بود، بیان کرد: در نمایشگاه 
»باغ ایرانی« دو مجموعه آثار ارایه شد؛ آثاری که از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایشگاه ارایه شد و آثاری 
که هنرمندان برای نمایشگاه ساخته بودند که برخی از آن ها چیدمان، اینستالیشن و ماکت باغ های ایرانی بود و بعد 
از نمایشگاه جمع آوری شد. او تأکید کرد: آثار مربوط به هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه، با کمک هزینه موزه 
هنرهای معاصر تهران ساخته شدند ولی متعلق به موزه نبودند و بنابراین هیچ اثری از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه 
به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اضافه نشده و هیچ سندی دال بر این اتفاق وجود ندارد. چندی پیش در برخی از 
شبکه های اجتماعی بدون ارایه هیچ سند و مدرکی، با اشاره به نمایشگاه »باغ ایرانی« اتهاماتی به مسئوالن این موزه و 
نمایشگاه در زمینه سوءاستفاده از آثار هنرمندان حاضر در این نمایشگاه وارد شده بود. نمایشگاه »باغ ایرانی، حکمت 
کهن، منظر جدید« دوشنبه ۲۳شهریورماه۸۳ در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت. در این نمایشگاه که با 
نگاهی نو به هستی باغ ایرانی و چیستی آن در آثار هنرمندان معاصر ایران برپا شد، مفهوم پنهان باغ در عرصه های 
مختلف هنری شامل نقاشی، فیلمسازی، معماری و هنر ویدئویی، چیدمان و هنر اجرا با آثاری از یعقوب امدادیان، 
داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، آتیال پسیانی، شیرین نشاط، فریده الشایي، ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری 

و… به نمایش گذاشته شد.

هیچ اثری از منایشگاه »باغ ایرانی«

 به گنجینه موزه اضافه نشده است
احسان کرمی؛ بازیگر و مجری تلویزیون که سابقه کار در تئاتر را هم دارد، درمورد 
مبنای دستمزد بازیگران در آن می گوید: قدیم ها براساس تجربه و حرفه ای بودن 
شخص، قراردادها بسته می شد اما االن همه چیز بر پایه توافق است و هیچ مبنایی 

وجود ندارد. 
به گزارش برنا؛ احسان کرمی با اشاره به مبنای دستمزد بازیگران در تئاتر گفت: در 
گذشته وقتی می خواستیم نمایشی را کار کنیم بر مبنای تجربه و حرفه ای بودن 
فرد، قراردادهای تیپ بسته می شد. االن صرفا تمام قراردادها توافقی است. این که 
تهیه کننده کار چه کسی است، اسپانسر وجود دارد یا خیر، کارگردان کیست، چه 
فصلی اجرا می شود و... در میزان دســتمزد بازیگران موثر است. به عبارتی دیگر 
هیچ مبنا و کف و سقفی برای میزان دستمزدها وجود ندارد. این بازیگر ادامه داد: 
یادم هست یک سال تئاتری کار کردم که مخاطب خیلی زیادی هم داشت، برای 
آن 500هزار تومان دستمزد گرفتم و در همان سال نمایشی دیگر کار کردم که 
۲0میلیون تومان دریافت کردم. یعنی عوامل متفاوت زیادی در تغییر دستمزد 
بازیگران وجود دارد. کرمی با اشاره به عوامل موثر در میزان دستمزد بازیگران بیان 
داشت: ممکن است بازیگر به خاطر یک متن یا کار کردن با یک کارگردان اصال در 
مورد پول صحبتی نکند. مخالفش هم وجود دارد. به این شکل که این موارد برای 
بازیگر اهمیت زیادی ندارند و از طرفی می بیند شرایط به گونه ای است که امکان 
پرداخت وجود دارد، بنابراین با تهیه کننده سر میز مذاکره و بحث کردن درمورد 
دستمزد می نشیند. بازیگر نمایش »می خوام دیوونه باشم« تصریح کرد: بعضی 
نمایش ها روی صحنه می روند که اسپانســر دارند. مثل نمایش های پربازیگر با 
نمایش هایی که دکورهای سنگینی دارند. معموال این گونه نمایش ها تمرین های 
طوالنی و طاقت فرسایی الزم دارند و تعداد اجراهایشان باالست. در این شرایط 
طبیعی است بازیگری طلب دستمزد باالیی داشته باشد چون برای کارش زحمت 

می کشد و وقت زیادی می گذارد.

دستمزدها در تئاتر توافقی است

چهار شنبه 23 مرداد 1398/ شماره 1174
خبر فرهنگ و هنر

صبا:  گروه بازیگــران نمایش »رگ« بــه کارگردانی ایوب 
آقاخانی با پیوســتن برزو ارجمند تکمیل شد. برزو ارجمند 
به عنوان آخرین عضــو گروه بازیگران نمایــش »رگ« کار 
جدید ایوب آقاخانی معرفی شــد. »رگ« کــه جدیدترین 
تولید موسسه پوشــه هنر پارس اســت به واقعه ای بسیار 
کم نظیر در شهریور ۱۳۲0 می پردازد که قرار است همزمان با 
هفتادوهفتمین سالگرد این واقعه در تاالر چهارسوی مجموعه 
تئاتر شــهر روی صحنه برود. برزو ارجمند؛ بازیگر برجسته 
تئاتر، تلویزیون و ســینما که یک بار با نمایش »شیپور« در 
سال۹۳ با ایوب آقاخانی همکاری کرده بود، اینک در »رگ« 
به نویسندگی و کارگردانِی او روی صحنه می رود. در خالصه 
داستان آمده است: »رگ« که بجنبد داستان عوض می شود؛ 
همیشه همین است و همین بوده. رگ که بجنبد حتی سه 
سرباز بی نام هم می توانند تاریخ بسازند؛ رگ که بجنبد عشق 
آغاز می شود، وطن معشوق می شود و ماشه چکانده می شود 
و... پرچم افراشته می ماند...« الزم به ذکر است که پیش از این 
وحید آقاپور، عرفان ابراهیمی، الهه شه پرست، محسن بهرامی، 
بهناز بستان دوست و هلن بهرامی به عنوان بازیگران »رگ« 
معرفی شده بودند. »رگ« به نویسندگی ایوب آقاخانی، فرهاد 
امینی و ویدا دانشمند و کارگردانی ایوب آقاخانی از چهارم 

شهریور در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

صبا :  امیرحســین دوانــی؛ طراح 
صحنه و لباس شناخته شــده که در ســال های گذشته در 
بسیاری از پروژه های نمایشی به عنوان طراح صحنه و لباس، 
مدیر تولید و دستیار کارگردان و برنامه ریز حضور داشته است 
از روز ۲۷مردادماه نمایش »جتســیمانی« نوشته سیاوش 
پاکراه را در ســالن انتظامی »خانه هنرمنــدان ایران« اجرا 
می کند. دوانی در این مدت عالوه بر فعالیت در حوزه طراحی 
صحنــه، تجربه هایی را در حوزه چیدمــان و کارگردانی نیز 
انجام داده که از آن جمله می توان بــه آثاری چون »رویداد 
روند معمول«، »روزی روزگاری پامنار« اشاره کرد. سیاوش 
پاکراه نیز که در این پروژه به عنوان نویسنده حضور دارد، در 
سال های گذشته عالوه بر نویسندگی و کارگردانی آثار متعدد 
نمایشی موفق به دریافت جوایز متعددی از جشنواره های تئاتر 
کشور شده و نگارش متن »جتسیمانی« در حوزه جریان سیال 
ذهن، چندمین همکاری مشترک پاکراه و دوانی در حوزه تئاتر 
است که پس از همکاری مشترک این دو هنرمند در نمایش 
»کوررنگی« این بار در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران 
اجرا می شود. بازیگران این نمایش امیر شمس و شاهو رستمی 
هستند. نمایش »جتسیمانی« به نویسندگی سیاوش پاکراه 
از روز یکشنبه ۲۷مردادماه به کارگردانی امیرحسین دوانی در 
سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرای خود را آغاز 
می کند و عالقه مندان برای تهیه بلیت نمایش می توانند به 

سامانه تیوال مراجعه کنند.

ایبنا: مجمع ناشــران 
دفــاع مقــدس از کلیه 

ناشــران دعوت کــرد تا آثــار منتشــره خود 
با موضوع دفــاع مقدس و ادبیــات پایداری را 
جهت بررســی، انتخاب و معرفی در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت۲0۱۹ را به دبیرخانه مجمع 
ارســال کنند. براســاس فراخوان این مجمع، 
ناشــران می توانند حداکثر ســه عنوان از آثار 
منتشره خود طی دو سال اخیر را حداکثر تا اول 
شهریورماه۹۸ به بخش بین المللی این مجمع 
ارســال کنند. آثار برگزیده در جشــنواره های 
ملی و بین المللی، آثــاری که چاپ های متعدد 
داشته اند و عناوینی که دارای نسخه  ترجمه شده 
به زبان های دیگر هســتند، در انتخاب نهایی 
اولویت دارند. همچنین الزم است ناشران همراه 
با کتاب، معرفی ۲50 کلمــه ای هر اثر و تصویر 
باکیفیت جلد کتاب را در یک لوح فشرده، ارسال 
کنند. مجمع ناشــران دفاع مقدس در خیابان 
حافظ، خیابــان نوفل لوشــاتو، خیابان هانری 

کربین، پالک۳ واقع است.

اجرای منایش »جتسیامنی« 

در خانه هرنمندان ایران

انتشار فراخوان حضور کتاب های دفاع 

مقدس در منایشگاه فرانکفورت

برزو ارجمند به منایش 
»رگ« پیوست

عالقه مندان تعزیه باید از کودکی تربیت شوند

ش

ایبنا :  احمد ابوالحســنی؛ رئیس 
اتحادیه لیتوگرافان تهران، عنــوان کرد: در یک بازه زمانی 
قیمت زینک به شدت افزایش یافته بود اما هفته های اخیر 
پس از این که کاالی زینک از دریافت ارز دولتی خارج شد و 
ارز نیمایی دریافت کرد، بازار به ثبات رسید و تجار توانستند 
به راحتی زینک را به کشور وارد کنند. او ادامه داد: در هفته 
گذشته هر ورق زینک به ۳0هزار تومان رسید اما اکنون این 
قیمت به ۲۷ تا ۲۸هزار تومان رســیده است و این موضوع 
با اقبال لیتوگرافان و چاپخانه داران روبه رو شــده اســت. 
ابوالحسنی همچنین درباره کیفیت زینک های موجود در 
بازار توضیح داد: در ماه هــای قبل بخش عمده زینک هایی 
که به کشور وارد می شــد از چین می آمد و کیفیت چندان 
خوبی نداشت، پس از مدتی نیز واردکنندگان وقتی با عدم 
استقبال بازار از زینک های کم کیفیت روبه رو شدند، به سراغ 
برندهای بهتر رفتند. او یادآور شد: اگرچه زینک های موجود 
از بهترین برندهای اروپا نیستند اما ۹0درصد آن ها تا بیش 
از ۳0هزار تیراژ را پاســخ می دهند و جنس های موجود در 

بازار از کیفیت خوب و مناسبی برخوردارند.

قیمت زینک  

 به ۲۷هزار تومان رسید

یک تعزیه خوان قدیمی معتقد است این روزها تعزیه خوان ها به دنبال اجرای مجالس تعزیه متفاوت و غیرعاشورایی نیستند و ترجیح می دهند نسخی را که حفظ کرده اند، اجرا کنند.

به بهانه آغاز اجرای بخش مجالس شبیه خوانی نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، میرزا 
ابوالفضل کبابیان)منبت کار( از تعزیه خوانان قدیمی و پیشکسوت استان قم، درباره جایگاهی که تعزیه 
در سال های اخیر در کشور ما پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر جایگاه تعزیه در کشور، منحصر 
شده به خواندن چند نسخه معدود تعزیه و متاسفانه شاهد ترقی در این زمینه نبوده ایم. ممکن است 
در برخی جاها تعزیه های غریب)غیرعاشورایی( هم خوانده شود که مردم هم از آن استقبال می کنند 
اما بیشتر تعزیه خوان ها به دنبال همان ۴-5 تعزیه »دهه« می روند درحالی که در زمان قدیمی تر 
تعزیه خوان هایی مثل زنده یاد هاشم فیاض و دیگرانی که دیگر در بین ما نیستند تعزیه های متفاوتی 

را برای اجرا انتخاب می کردند.
به گزارش مهر؛ او درباره دالیل بی توجهی به نسخ شناخته نشده و غریب تعزیه بیان کرد: کال این 
روزها برای تعزیه خوان ها سخت اســت که به دنبال تعزیه های غریب بروند و این هنر را زنده نگه 
دارند. معتقدم تعزیه خوان ها بیشتر به دنبال کارهای سهل الوصول هستند و ترجیحشان این است 
که بیشتر نسخی را که از حفظ هستند، بخوانند. این بی توجهی ارتباطی به حمایت نشدن از طرف 
دولت ندارد چون به هرحال تعزیه خوان ها از لحاظ مالی تامین می شوند. کبابیان درباره مدت زمان 
فعالیتش به عنوان یک تعزیه خوان توضیح داد: من از اوایل انقالب و در بزرگ سالی تعزیه خوانی را 
آغاز کردم و هیچ گاه بچه خوانی نکردم. اوایل حضورم در تعزیه به عنوان موافق خوان فعالیت داشتم 
اما بعدا اشقیاء خوان شدم. در واقع چون برای اولیاءخوانی صدای مناسبی نداشتم به تشویق آقایان 
رضا حیدری و زنده یاد هاشم فیاض به مخالف خوانی روی آوردم. در حال حاضر نویسندگی تعزیه هم 
انجام می دهم و تا امروز ۹۲ مجلس نوشته ام که خیلی از آن ها اجرا هم شده اند. او درباره ویژگی های 
نسخی که به نگارش درآورده است، گفت: مجلس هایی را برای نوشتن انتخاب می کنم که سندیت 

داشته باشند چون در گذشته زیاد به مسائل تاریخی و سندیت داشتن مجالس تعزیه توجه نمی شده 
است اما تالش من این است که در مجالسی که می نویسم به این مسئله توجه داشته باشم و آن ها را 
براساس واقعیت و آنچه در کتاب های معتبر آمده است، بنویسم اما سبک نگارشم همان سبک تعزیه 
قدیم است. این تعزیه خوان پیشکسوت درباره خاطراتی که از سال ها فعالیتش در زمینه تعزیه دارد، 
عنوان کرد: تمام لحظات من در تعزیه چه زمان اجرا در سرتاسر ایران و چه در اروپا برایم خاطره انگیز 
هستند که البته بیشترشان هم خاطرات شیرین هستند تا تلخ. یکی از خاطرات جالبی که دارم مربوط 
به زمانی است که باید به صورت مسلم خوان سیلی می زدم که در زمان اجرا شبیه خوان مسلم که آقای 
مظفر قربانی نژاد بود به اشتباه دستش را جلو صورتش نگرفت و سیلی من به صورتش خورد. در این 
زمان یکی از تماشاگران که خیلی هم هیجان زده شده بود به زبان کردی به من گفت »ُکَر دومیش را 
بزنی کشَتَمت.« او در پایان صحبت هایش درباره انتظاراتی که در زمینه آموزش تعزیه خوان ها دارد، 
اظهار کرد: در حال حاضر در تهران انجمن »تعزیه ایرانیان« به ثبت رسیده که اتفاق خوشایندی 
است. همچنین کانون »کهربای تعزیه« نیز که از طرف شهرداری تاسیس شده در حال فعالیت است 
و در آنجا به نونهاالن آموزش تعزیه داده می شود و بچه ها در این کانون مجالس مختلف تعزیه را یاد 
می گیرند و آن ها را از حفظ می خوانند. مجمع تعزیه »آل طاها« نیز یکی دیگر از انجمن هایی است 
که تعزیه را به بزرگ ساالن آموزش می دهد. نکته ای که باید در زمینه آموزش و یادگیری تعزیه به آن 
توجه کرد این است که یک تعزیه خوان نباید از روی سی دی تعزیه ها را یاد بگیرد بلکه پیشکسوتان 
و بزرگان تعزیه باید داشته  هایشان را به نسل جوان آموزش دهند. این روزها بچه ها و نونهاالن کمتر 
وارد تعزیه می شوند و دیگر بچه خوان خیلی کم داریم درحالی که باید از کودکی آموزش تعزیه را آغاز 

کرد تا عالقه مندان تعزیه را به صورت اصولی و از کودکی یاد بگیرند.

»بازی نامه نوروز« روایتی از مصایب اجتامعی است

نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و ســنتی به تازگی اجراهایش را در سالن های 
نمایشی تهران آغاز کرده است. نمایش »بازی نامه نوروز« به کارگردانی کیوان نخعی 
یکی از کارهایی است که امسال در تئاتر شــهر اجرا خواهد شد. نخعی کارگردان این 

نمایش عنوان کرد: این نمایش تک نفره و درباره معضالت اجتماعی است.
به گزارش فارس؛ او در ادامه افزود: داستان از این قرار است که یک زن دچار مشکالتی 
می شــود و در موقعیت های مختلف مشــاغل متعددی را دنبال می کند اما به دالیلی 
نمی تواند براساس کاراکتر خود در آن شــغل ها و موقعیت ها باقی بماند بنابراین دچار 
مصایب و مشکالت زیادی می شود. نخعی با اشاره به این که تک کاراکتر این نمایش در 
قالب شخصیت های مختلف، ایفای نقش و بازی می کند، اظهار داشت: او در طول نمایش 
در حال توضیح دادن شرایط خود به کسی است که ما او را نمی بینیم. این کارگردان تئاتر 
اظهار داشت: آنچه در قصه این نمایش اتفاق می افتد با حال و هوای ایام نوروز است. او در 
پاسخ به این سؤال که ارتباط این کار با جشنواره چیست، توضیح داد: قرار نیست همه 
کارهایی در این جشنواره عرضه می شوند تخت حوضی یا تعزیه باشند، یک سری کارها 
هم تکنیک های سنتی و آیینی دارند. به طور مثال شخصیت این نمایش در جاهایی نقش 
سیاه را بازی می کند. نخعی اظهار داشت: مهناز غمخوار تنها بازیگر این نمایش است 
و هم اکنون در حال تمرین کار هستیم. او با بیان این که نمایش ما چهارشنبه در سالن 
سایه تئاتر شهر اجرا می شود، درباره جشــنواره تئاتر امسال گفت:  هنوز موفق نشده ام 
کاری را ببینم چون درگیر نمایش خودمان بودیم. نخعی با بیان این که »بازی نامه نوروز« 
بین کار کمدی و تراژدی است، گفت: سختی کارهای تک نفره خیلی زیاد است حتی 
جاهایی ریسک زیادی هم دارد اما به نظر می رســد که این کار در قالب مونولوگ بهتر 

جواب می دهد.


