
دوساالنه کاریکاتور امسال برگزار منی شود
سیدمسعود شجاعی طباطبایی؛ دبیر یازدهمین دوساالنه کاریکاتور، درباره برگزاری دوازدهمین دوساالنه بین المللی کاریکاتور در سال جاری، گفت: طی صحبتی 
که آقای محمد مکارچیان با آقای مظفری؛ مدیرکل هنر های تجسمی وزارت ارشاد، داشته اعالم شده که این دوساالنه امسال به دلیل مشکالت بودجه ای برگزار 

نمی شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ او با بیان این که این دلیل خیلی منطقی و صحیح نیست، افزود: هزینه این فستیوال خیلی سنگین نیست، آثار از طریق ایمیل ارسال 
می شود و هزینه پست و... ندارد. به نظرم بحث نبود بودجه، یک دلیل سطحی برای رفع تکلیف و از سر باز کردن این جشنواره است. دبیر دوره های پیشین دوساالنه 
کاریکاتور گفت: هنرمندان کارتون و کاریکاتوریست ایرانی در دنیا سرآمد هستند، اگر هنرمندان ما در یک رویداد کارتونی شرکت نکنند اعتبار آن فستیوال هر 
قدر هم مشهور باشد زیر سوال می رود. در این چند سال اخیر جایزه های مهم و سرشناس رشته کارتون و کاریکاتور را هنرمندان ما درو کرده اند، حال چرا باید 
در کشور خودمان این موقعیت از آن ها سلب شود؟ شجاعی ادامه داد: دوساالنه کاریکاتور ایران یک فضای حرفه ای برای بروز استعداد های داخلی و استفاده از 
توانمندی های خارجی است، این جشنواره جزو معتبرترین جشنواره های کارتون در دنیاست؛ شورای سیاست گذاری آن ۲۴ نفر هستند که نظرات مختلفی را 
با دیدگاه های مختلف بیان و در نتیجه محور های جشنواره را مشخص می کنند از این رو درست نیست که صرفا با یک دلیل کم اهمیت این جشنواره لغو شود. 
بنیانگذار خانه کاریکاتور ایران در پاسخ به این که آیا شما فکر می کنید واقعا می توان اعتبار نقدی این دوساالنه را تامین کرد یا خیر، اظهار کرد: بله، اگر همکاران 
وزارت ارشاد همت کنند می توان از سازمان ها و ارگان های مختلف تقاضای حمایت کرد. با توجه به این که این دوساالنه هم اتفاق مهم و شناخته شده ای است قطعا 
همکاری خواهند کرد. شجاعی گفت: حتی برای بحث اجرایی هم حاشیه ای وجود ندارد، اگر با حضور من به عنوان دبیر موافق نیستند، هر شخصی را که صالح 
می دانند معرفی کنند ما هم با تمام قدرت در کنارشان خواهیم بود و به هرچه بهتر برگزار شدن برنامه کمک خواهیم کرد. باید دالیل این ناهماهنگی را اداره کل 

تجسمی توضیح دهد تا بتوانیم فکری برای رفع مشکل بکنیم.

چهار شنبه 2 مرداد 1398/ شماره 1160
خبر فرهنگ و هنر

صبا: آیین گشــایش نمایشــگاه نقاشــی گیتی طیبی 
۴مرداد در گالری شــماره۲ فرهنگسرای نیاوران برگزار 
خواهد شد. در این نمایشگاه ۲۲ اثر با تکنیک رنگ روغن، 
اکریلیک و آبرنگ در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد 
گرفت. ســبک آثار طیبی نیز ترکیبی از امپرسیونیسم، 
رئالیســم و آبســتره فیگوراتیو اســت. نمایشــگاه آثار 
نقاشــی گیتی طیبی از ۴ تا ۱۲مرداد در گالری شماره۲ 
فرهنگســرای نیاوران برپاســت. عالقه مندان می توانند 
بــرای بازدید از ایــن نمایشــگاه در روزهــای عادی از 
ساعت۱۰ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل از ساعت۱۴ تا ۲۱ 

به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

صبا :  علی سامعی؛ دبیر جشنواره بین المللی عکس خیام، با 
اعالم خبر برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره 
بین المللی عکس خیام در نیشــابور اظهار کرد: نیشــابور 
سیزدهمین شــهر میزبان آثار برگزیده ششمین نمایشگاه 
بین المللی عکــس خیام اســت. پیش از این نمایشــگاه 
جشنواره عکس خیام در شهرهای تهران، کرج، قم، ایالم، 
همدان)دو نمایشگاه(، اراک، اردبیل، قونیه ترکیه، بیلبائو 
اسپانیا و سبزوار برگزار شــده بود. او افزود: این نمایشگاه 
۵مرداد ساعت۱۸:3۰ گشایش  می یابد و از ۶ تا ۱۰مرداد۹۸ 
در نیشــابور، خیابان راه آهن، نگارخانه کمال الملک اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، میزبان عالقه مندان است. به گفته 
سامعی، این نمایشگاه با همکاری انجمن سینمای جوانان 
ایران دفتر نیشابور، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور، 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری نیشابور، 
کانون عکس نیشابور و شهرداری نیشابور برگزار می شود. 
او افزود: این تور نمایشــگاهی همانند دوره های پیشــین 
جشنواره خیام در شهرهای مختلف ایران و چندین کشور 
برپا خواهد شد. جشنواره بین المللی »عکس خیام« با هدف 
ارتقای سطح عکاســی و گفت وگوی بصری میان عکاسان 
ایران و جهان و نیز به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، 
توسط نمایندگی فدراســیون بین المللی هنر عکاسی در 
ایران )فیاپ( یعنی کلوپ عکس فوکوس -وابسته به موسسه 

فرهنگی هنری »خانه هنر خیام«- برگزار می شود.

صبــا: اعضــای هیات 
انتخاب بخش صحنــه ای و خیابانــی نهمین 
دوره »تئاتــر صاحبــدالن« و همچنین بخش 
نمایشنامه  نویســی این رویداد معرفی شدند. 
بر این اســاس در بخش صحنــه ای و خیابانی 
اعضــای هیات انتخــاب، علی موذنــی، یداهلل 
وفاداری و مجید اشــتیاقی هستند و در بخش 
نمایشنامه  نویســی ندا ثابتــی، کاوه مهدوی و 
محمدرضا الوند حضور دارند. فراخوان نهمین 
دوره »تئاتــر صاحبــدالن« که از شــهریور تا 
آبان۱3۹۸ بــه همت کانون تئاتــر دینی اداره 
کل هنرهای نمایشــی با همکاری ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان های کشور و 
انجمن هنرهای نمایشــی برگزار خواهد شد، 
در تیر۹۸ منتشــر شــده اســت. نهمین دوره 
»تئاتر صاحبدالن« در ســه بخش  نمایش های 
صحنــه ای، نمایش هــای خــارج از صحنه و 
مســابقه نمایشنامه  نویســی برگزار می شود. 
دبیرخانه نهمیــن دوره »تئاتر صاحبدالن« در 
تهران، خیابان انقالب، خیابان خارک، خیابان 
استاد شهریار، خیابان هانری کربن، پالک۱۸، 
طبقه دوم، کانون تئاتر دینی با شــماره تلفن 

۶۶۷۲۱۱۱۷ واقع شده است. 

زادگاه خیام میزبان

 آثار برگزیده جشنواره »عکس خیام«

معرفی هیات انتخاب نهمین 

دوره »تئاتر صاحبدالن«

فرهنگرسای نیاوران میزبان

 منایشگاه نقاشی »ایلدا«

کتاب »اگزیستانسیالیسم در آثار منایشی ادواردآلبی« نگرشی متفاوت برای دانشجویان منایش

ش

صبــا : در نوزدهمین جشــنواره 
آیینــی و ســنتی، مهــدی لطفــی،  نمایش هــای 
سیدعظیم موسوی و محسن هاشمی بررسی و انتخاب آثار 
بخش شبیه خوانی را برعهده داشتند که درنهایت هشت اثر 
را برگزیدند. بخش شــبیه خوانی در جشنواره نمایش های 
آیینی و ســنتی با عنوان یادواره مرحوم »هاشــم فیاض« 
برگزار می شود. اســامی مجالس برگزیده این بخش به این 

شرح است:
۱-»اســکندر و فغفــور« از تهــران/ شــبیه  گردان: 

امیر سلیمانی مقدم
۲-»آزمــون ســیاوش« از تهــران/ شــبیه نامه نویس: 

داود فتحعلی بیگی و شبیه گردان: سیدمحسن طباطبایی
3-»آزمون فریدون و شــهادت ایرج« از گرمسار- سمنان/ 

شبیه نامه نویس و شبیه گردان: علی عزیزی
۴-»دادخواهــی مــردم یمــن از انوشــیروان« از تهران/ 

شبیه نامه نویس و شبیه گردان: عنایت اله قاسمی
۵-»رکیب ابــن ابرهــه« از تهــران/ شــبیه نامه نویس: 

ابوالفضل منبت کار و شبیه گردان: احمد عزیزی
۶-»شاه شــکار« از اراک/ شــبیه  نامه نویس:  میرزا رضا و 

شبیه  گردان: مهدی دریایی
۷-»منصور حالج« براســاس نســخه قدیمــی از تهران/ 

شبیه گردان: عالءالدین قاسمی
۸-»مجلــس طوفــان نــوح« از تهــران/ شــبیه گردان: 

علی اکبر قدوسیان.
 این جشــنواره به دبیــری داود فتحعلی بیگــی از ۱۹ تا 

۲۶مردادماه در کاشان و تهران برگزار می شود.

  
اعالم اسامی مجالس شبیه خوانی 

جشنواره منایش های آیینی و سنتی

کتاب »اگزیستانسیالیسم در آثار نمایشی ادواردآلبی« تحت تالیف پوریا عبدی، اردیبهشت۹۸ در انتشارات نسل روشن به چاپ رسید و از خردادماه توسط آوند دانش در سراسرکشور پخش شد و در دسترس عموم عالقه مندان حوزه کتاب قرار گرفت. 

از این رو دکتر مسلم آیینی؛ پژوهشگر، مترجم و مدرس حوزۀ هنرهای دراماتیک، ضمن ارزشمند 
قلمداد کردن این کتاب، آن  را مورد نقد و بررسی قرار داد.

به گزارش »صبا«؛ پوریا عبدی در رویکردی پژوهشی و با استفاده از یک دستگاه نظری- فلسفی 
که نزدیک ترین ارتباط با تئاتر معاصر جهان و جریان نمایشنامه نویسی آمریکا دارد سعی می کند 
نمایشنامه های آلبی را با توجه به شخصیت شناسی اگزیستانســیال و ویژگی های آن با انگاره ها و 
مفاهیم این جریان فکری و فلســفی مورد کندوکاو قرار دهد. عبدی که خودش تئاتر را به صورت 
آکادمیک، در دو رشته بازیگری و ادبیات نمایشی دانش فراگرفته، با تألیف این کتاب در ۲۱۹ صفحه 
و ۵ فصل، می کوشد تا بیشترین شناخت و راهکارهایی تازه در خوانش آثار ادوارد آلبی را فراهم کند. 
به طور قطع می توانم بگویم نگاه مولف در این کتاب یک نگاه بدیع و متفاوت با نگاه رایج، نسبت به 
آثار نمایشی ادوارد آلبی است. یکی از مشهورترین ابزوردنویسان جهان نویسنده ای آمریکایی  است 
اعتقاد دارد آثارش در مکتب اگزیستانسیالیسم به نگارش در آمده تا ابزورد یا معناباخته. او تئاترش 
را تئاتر پوچی قلمداد نمی کند و می پندارد آثارش مخالف پوچ گرایی، نیهیلیسم و معناباختگی  است. 

این نویسنده کسی نیست جز ادوارد آلبی. 
مارتین اســلین: »ادوارد آلبی از آن رو در مقولۀ تئاتر ابزورد می گنجد، کــه آثارش به بنیان های 
خوش بینی  آمریکایی حمله می برند.« ژیلبر دوبوشه: »کار آلبی از هیچ پیام مثبت فلسفی یا اجتماعی 
برخوردار نیست. تئاتر او به جریان بدبینی، شکست یا هیچ گرایی متداول که مشخص کنندۀ کل 
صحنه تئاتری معاصر است، تعلق دارد.« ویگر ویلیس: »آلبی در خارج شهرت یافت و یکی از اعضای 
نهضت تئاتر پیشرو شد که گاهی »تئاترپوچی« خوانده می شود« اسکار براکت: »آثار اولیه  آلبی، 

به ویژه »جعبه  شن«)۱۹۵۹( و »رویای آمریکایی«)۱۹۶۰( او را به ابزوردیست ها پیوند می داد«. 
جمالت باال به ترتیب از مارتین اســلین؛ تهیه کننــده، منتقد، نمایش نامه نویــس و روزنامه نگار 

مجارستانی، ژیلبر دوبوشه؛ نویسندۀ کتاب »سنت و احیاء« که به تمامی به آلبی و آثارش می پردازد، 
ویگر ویلیس؛ نویسندۀ کتاب »تاریخ ادبیات آمریکا« و اسکار براکت؛ نویسندۀ کتاب »تاریخ تئاتر 
جهان« است. آثار این اشخاص، هرکدام منابع معتبر و باارزشی  هســتند که همه بر ابزورد بودن 
آثار او اشتراک نظر دارند. این آثار و آثار دیگر بســیاری متفقاً نمایشنامه های ادوارد آلبی را ابزورد 
برمی شمارند، درحالی که خود آلبی آثارش را اگزیستانسیالیسم می پنداشت. گرچه اشاراتی به این 
مقوله شده و گاهی مقاالت بسیار محدودی به زبان انگلیسی از نگرۀ اگزیستانسیالیسم، آثار آلبی را 
دیده اند، اما گویی بیشتر نظریه پردازان هنر و خصوصاً ادبیات نمایشی جهان، نسبت به این مسئله 
کم توجه بوده است. ادوارد آلبی را شاهزادۀ ابزورد می شناسند و آثارش را نیز در زمرۀ نمایشنامه های 
ابزورد برمی شمارند. از سویی، برخی آثار او را نیز می توان روی نمودار ساختار دراماتیک فرایتاگ، که 
براساس ساختار نمایشنامه های کالسیک تدوین شده، بررسی کرد. از سویی دیگر، برخی آثارش نیز 
رگه هایی از سورئالیسم را در بطن خود جای داده است. این در حالی  است که به عقیدۀ پوریا عبدی؛ 
مولف کتاب، دغدغۀ مفاهیم اساسی اگزیستانسیالیسم همچون؛ اصالت بشر، انتخاب، مسئولیت، 
آزادی، مرگ، معنای زندگی و... در آثار ادوارد آلبی موج می زند. او بر این باور است اگزیستانسیالیسم 
و نیهیلیسم مثل جاده ای هستند که از اواسط مسیر به دو نیم می شود و هرکدام جدا شده و به سویی 
می رود. از این رو بدنۀ آن ها یکی  است ولی در مفاهیم، متفاوت از هم به نتیجه می رسند. پوچ گرایان 
عقیده دارند که زندگی هیچ هدف و معنایی ندارد، درحالی که اگزیستانسیالیست ها نیز بر این باورند 
که انسان باید خود، بر بی معنایی زندگی غلبه کند و معنا و هدف زندگی اش را بسازد. بدیهی  است آثار 
آلبی نیز زندگی را بی معنا قلمداد کند و از این رو به هیچ انگاری نزدیک شود اما در نمایشنامه های او 
همواره ساختن معنای زندگی و چگونگی آن پررنگ بوده است. این کتاب می تواند یک منبع ارزشمند 
برای دانشجویان، پژوهشگران و فعاالن حوزه نمایش باشد و در آینده نقش موثری در شناخت آثار 

پایانی بر دوران سیاه موسیقی پاپ
حمید حامی؛ خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کالسیک کشورمان، ضمن اشاره به جزییات کنسرت 
دونفره ای که قرار است با نیما مسیحا در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کند، توضیح داد: 
طی سال های گذشته مجموعه کنسرت هایی را برگزار کرده ام که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان 
همراه بوده است. به همین جهت از مدت ها پیش تصمیم داشتم این شرایط را با دوستان هنرمند بالیاقتم 

تقسیم کنم که یکی از مناسب ترین گزینه ها در این چارچوب نیما مسیحا بود.
به گزارش مهر؛ حامی افزود: بهمن ماه سال گذشته بود که با نیما همراه با رضا تاجبخش رهبر ارکستر 
کنسرت هایم، جلســه ای را برگزار کردیم و درنهایت تصمیم بر این شــد تا در اولین فرصت کنسرت 
مشترکی را باهم برگزار کنیم. البته پیش از این در یکی از کنسرت هایم بود که من قطعه مشترکی را با 
نیما خواندم و متوجه شدم که ویدئوی این قطعه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. موضوعی که من 
را برای برگزاری کنسرت بیشتر ترغیب و ما را مجاب کرد تا در این حوزه با تهیه کنندگان وارد مذاکره 
شویم. او ادامه داد: پس از پیشنهادهایی که برای مذاکره با تهیه کنندگان مختلف داشتیم این محمدرضا 
خانزاده؛ مدیر موسسه »اکسیرنوین« بود که با یک توافق و اعتماد دوطرفه به عنوان تهیه کننده کنسرت 
مشــترک ما معرفی و خیلی زود قراردادها نیز بسته شد. جالب اینجاســت که وقتی مدتی از ماجرای 
عقد قرارداد گذشت و ما اطالع رسانی کنسرت را در فضای مجازی آغاز کردیم. اصاًل فکر نمی کردم که 

استقبال مخاطبان تا این حد زیاد باشد. زیرا گمان می کردم سلیقه مخاطبان ما کاماًل تغییر کرده و موسیقی متفکر پاپ کمترین جایگاه را در بین شنوندگان موسیقی دارد اما خوشبختانه ما 
اشتباه فکر می کردیم چرا که استقبال مردم از برگزاری کنسرت من و نیما نشان داد موسیقی متفکر هنوز طرفدار دارد. این خواننده موسیقی پاپ کالسیک بیان کرد: این استقبال ارزشمند 
مردم به من نشان داد که دوران سیاه موسیقی پاپ ایران به پایان رسیده و خورشــید در تاریک ترین نقطه این گونه موسیقایی برای من طلوع کرده است. فکر می کنم موسیقی پاپ ایران 
امروز در جایگاهی قرار گرفته که بدتر از این نمی شود و خدا را شکر می کنم که کنسرت من و نیما نقطه شروع مناسبی برای آغاز جریانی است که من آن را در کنسرت های شخصی خود 
نیز ادامه می دهم. او افزود: به هر حال بعد از ایام محرم و صفر عالوه  بر انتشار تازه ترین آلبومم، برنامه ریزی گسترده ای برای برگزاری کنسرت در تهران، شهرستان ها و حتی خارج از کشور 
دارم که به زودی جزییات آن اعالم می شود. در همین چارچوب فعالیت هایی را برای تولید چند تک آهنگ و نماهنگ بعد از بیست سال دارم. چرا که فکر می کنم هم اینک شرایط به گونه ای 
است که بازار موسیقی آماده پذیرش آثاری است که من و هنرمندانی در سبک کاری من برای آن زحمت فراوانی کشیده ایم. کنسرت مشترک حمید حامی و نیما مسیحا توسط شرکت 

»اکسیرنوین« به مدیریت محمدرضا خانزاده، 3مردادماه در انزلی و روزهای ۱۵ و ۱۶مردادماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.


