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گاه شمار جدید برگزاری یازدهمین دوساالنه ملی نگارگری ایران از سوی دبیرخانه این رویداد هنری 
اعالم شد. طبق گاه شمار جدید، زمان انتخاب اولیه آثار 1۹ دی، موعد اعالم نتایج اولیه 24 دی، تاریخ 
دریافت اصل آثار 10 تا 14 بهمن، زمان انتخاب نهایی آثار ۶ اسفند، هنگام آماده سازی نمایشگاه، چیدمان 
و نصب آثار 30 بهمن تا 11 اسفند و زمان اعالم نتایج نهایی ۹ اسفند 1401 خواهد بود. همچنین موعد 
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب این رویداد هنری، جمعه 12 اسفند در فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی 
هنری صبا و آئین اختتامیه، جمعه 25 فروردین 1402 برگزار می شود. یازدهمین دوساالنه ملی نگارگری 

ایران، به منظور توسعه و اعتالی جایگاه نگارگری در ایران معاصر، برگزار می شود. /مهر

دومین نشست از سلسله نشست های بازیابی با عنوان »مداخله هنرمند هنرهای نمایشی در صورت بندی 
امروز و فردا« در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. در این نشست که فردا 21 دی 1401 ساعت 1۷:30 
در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، علی شمس و سیاوش پاکراه هر دو کارگردان 
تئاتر سخنرانی خواهند کرد. در این نشست ها، منظور از »بازیابی« نه بازگشت به روال گذشته که تالشی است 
برای احضار ملموس قدرت رهایی بخش هنر و هنرمندان. از پس تجربه سه ماه گذشته حاال باید در پی ایجاد 
تغییرات مورد مطالبه هنرمندان در نهادهای هنری باشیم. مخصوصاً به این جهت که ساز و کار دریافت مجوز 

برای آغاز هر فعالیت هنری از نظر بسیاری از هنرمندان دیگر منسوخ و غیرقابل اجراست./مهر

وظیفه هنرمند هنرهای نمایشی، این روزها چیست؟اعالم زمان بندی برگزاری دوساالنه ملی نگارگری ایران 

یکی از تهیه کنندگان شناخته شده حوزه موسیقی با اشاره 
به تعطیلی چهار ماهه کنسرت ها از شرایط نابسامان بسیاری از 
نوازندگان و هنرمندان فعال موسیقی، در زمینه مسائل معیشتی 
سخن گفت. محمدحسین توتونچیان تهیه کننده موسیقی، ضمن 
اشاره به شرایط نامســاعد حاکم بر فرآیند تولید و عرضه آثار 
موسیقایی در ماه های اخیر به ویژه در حوزه کنسرت ها توضیح 
داد: متأسفانه به دلیل شرایطی که طی این ماه ها در جامعه حاکم 
شده است، فضای مناسبی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد. 
موضوعی که باعث شده بسیاری از فعاالن این حوزه در گونه های 
مختلف با مشکالت اقتصادی بسیار زیادی مواجه شوند و مسائل 
معیشــتی آنها با چالش های زیادی روبه رو شده است. این در 
حالی است که در بحبوحه التهابات و اتفاقاتی که شاهد بودیم 
طیف زیادی از مشاغل همچنان به کار مشغولند و روند طبیعی 
شغلی خود را طی می کنند. در حالی که اهالی موسیقی به دلیل 
حرف و حدیث هایی که در این زمینه به آنها نسبت داده می شود 

نمی توانند کنسرت یا برنامه زنده ای داشته باشند.
وی افزود: روی صحبت من با آن دسته از افرادی است که به 
هنرمندان برای ادامه روند شغلی خود، اعتراض می کنند. آیا 
این صحیح است که بسیاری از افراد که به عنوان معترض به این 

و آن، انواع و اقسام واژه های نادرست را در فضای مجازی نثار 
می کنند، خودشان به راحتی فعالیت شغلی شان را انجام دهند و 
به بسیاری از هنرمندان شریف حوزه موسیقی که محل درآمدی 
غیر از موسیقی ندارند، می گویند باید کار خود را تعطیل کنید؟ 
بله من این را می پذیرم که اکنون شرایط اجتماعی ما در وضعیت 
عادی نیست. اما این هم قضاوت عادالنه ای نیست که خودمان 
ســرکار برویم و فقط به اهالی موســیقی بگوییم: شما خیلی 
بیجا می کنید، فعالیت هنری دارید! این تهیه کننده موسیقی 
تصریح کرد: طی ماه هایی که گذشت اظهار نظرهای متفاوتی از 
سوی بسیاری از هنرمندان فعال حوزه موسیقی درباره برگزار 
شدن یا نشدن کنسرت ها مطرح شد که هر کدام می تواند در 
چارچوب محتوایی خود مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. اما 
آنچه امروز درباره تعطیلی و بحران کنســرت ها از آن صحبت 
می کنم فقط متوجه قشر تهیه کنندگان و خوانندگان نیست که 
از لحاظ تراز مالی وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر مشاغل 
موســیقایی دارند. آنچه می گویم متمرکز بر یک نفر و دو نفر 
نیست، آنچه امروز از آن حرف می زنم متوجه بیش از چندصد 
نفر از هنرمندانی است که شغلی غیر از موسیقی ندارند و هرکدام 
تأمین کننده مالی خانواده های خود هستند. آنها در این مدت به 

طور کامل بی شغل شده اند و من اطالع دارم که بسیاری از آنها 
ساز خود را به فروش گذاشته اند. توتونچیان در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: بحث درباره از سرگیری اجراهای زنده 
موسیقی دربرگیرنده نکات پیچیده و مهمی است که باید روی 
آن تحلیل های زیادی انجام داد. اما با توجه به فراگیری دو سال 
و نیمه کرونا و تعطیلی کنســرت ها در این ایام و توقف دوباره 
این اجراها پس از التهابات و اتفاقات اخیر، قشر فعال موسیقی 
را عماًل از فرآیند اقتصادی و شغلی خود به حاشیه رانده است. 
این هم خارج از انصاف است که هر قشری اکنون در حال فعالیت 
است، در یک قضاوت ناعادالنه به موزیسین ها بگوید که شما 
نباید کار کنید. وی در پایان صحبت های خود توضیح داد: من 
منکر اعتراض و انتقاد نیستم. اما اگر انتقاد می کنیم، اگر اعتراض 
می کنیم قبل از هر چیز ابتدا در خودمان دنبال عدل و انصاف 
باشیم و کمی واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم و با درنظر گرفتن همه 
مالحظاتی که در این زمینه وجود دارد شرایطی را فراهم کنیم 
که هنرمندان فعال در حوزه موسیقی نیز فرصتی برای کار داشته 
باشند. شرایطی که قطعاً دربرگیرنده نکات و مالحظات فراوانی 
است ولی هرچه هست می بایست موجب ایجاد شرایط بهتری 

برای این هنرمندان شریف باشد./مهر

انصافی که نیست!


