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تئاتر کودک و نوجوان حمایت نمی شود

خرب فرهنگ و هرن 

نمایشگاه نقاشــی گروهی »از کتاب پلی به دنیای هنر« ویژه برنامه جدید مدیریت فرهنگی هنری 
منطقه 7 است که در نگارخانه اندیشه برگزار می شود. در این نمایشگاه، 48 اثر نقاشی از لیال شاهنجرینی 
به نمایش درآمده است. آثار هنری نمایش درآمده در این نمایشگاه در رشته های الیه چینی برجسته، 
نقاشی خط و تصویر سازی است. همچنین ورکشاپ حضوری زیر نظر این بانوی هنرمند در طول برگزاری 
نمایشگاه برقرار است. نگارخانه اندیشه همزمان با برگزاری نمایشگاه لیال شاهنجرینی، کارگاه نقاشی 
آبرنگ »در آرزوی بهار« را برگزار می کند. در این نمایشگاه 3 بانوی هنرمند نقاشی های خود را در معرض 

دید عموم عالقه مندان قرار داده اند. / تسنیم

نخستین یادواره شهدای رسانه مقاومت با عنوان »راویان مقاومت« با حضور وزرا و روسای بنیاد شهید 
کشورهای محور مقاومت، روز هشتم اســفند ماه در تهران برگزار می شود. در همایش راویان مقاومت 
عالوه بر وزرا و روسا بنیاد شهید کشورهای محور مقاومت، تعدادی از مقام های سیاسی و مدیران رسانه ای 
جمهوری اسالمی ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن، فلسطین و افغانستان نیز حضور خواهند داشت. این 
همایش با حضور 140 خانواده شهید رسانه های کشــورهای محورهای مقاومت و 200 خانواده شهید 
رسانه های ایران اسالمی با هدف بزرگداشت مقام شهدای رسانه در مرکز همایش های بین المللی صدا و 

سیما برگزار خواهد شد. /ایرنا

یادواره شهدای رسانه مقاومت برگزار می شودنمایش آثار نقاشی بانوان هنرمند در فرهنگسرای اندیشه 

حسین مزینانی نویسنده و کارگردان نمایش »آکادمی پرندگان« 
که این روزها در تاالر هنر روی صحنه است، درباره این اثر نمایشی 
گفت: نمایش »آکادمی پرندگان« را با شیوه بیومکانیک که وسولد 
مایرهولد پایه گذار آن و خاســتگاهش کشور روســیه است تولید 
کرده ایم. بازیگران بزرگی چون چارلی چاپلین از این شیوه استفاده 
کرده اند و شیوه ای برای بزرگسال است اما ما برای اولین بار در ایران 

از شیوه بیومکانیک برای تئاتر کودک و نوجوان استفاده کرده ایم. 
وی درباره روند تولید »آکادمی پرندگان« یادآور شــد: ما حدود 
7 ماه زمان برای تولید و تمرین نمایش »آکادمی پرندگان« صرف 
کردیم. در واقع این اثر به صورت کارگاهی شکل گرفت و از آنجایی 
که تا کنون از بیومکانیک برای تئاتر کودک و نوجوان استفاده نشده 
و بازیگران آشنایی زیادی با این شیوه ندارند، با آزمون و خطا پیش 
رفتیم تا نمایش به سرانجام رســید. »آکادمی پرندگان« بی کالم و 
مفهومی است که همراه با موزیک به عنوان یک اثر موزیکال شکل 

گرفته است.

کارگردان »آکادمی پرندگان« درباره شرایط سخت تولید تئاتر در 
وضعیت اقتصادی موجود، متذکر شد: ما تئاتری ها از بدو ورود به این 
عرصه با سختی مواجه هستیم و به نوعی به سختی ها عادت کرده ایم 
و برای مان تازگی ندارد. هنوز تئاتر در کشور ما به عنوان شغل و حرفه 
شناخته نشده است و این امر باعث وجود سختی های زیادی برای 
تئاتری ها شده اســت. بازیگران »آکادمی پرندگان« از هنرمندان 
حرفه ای تئاتر کودک و تئاتر خیابانی هستند و در شرایطی سخت 8 
ماه را صرف تمرین و تولید این اثر نمایشی کردند. این هنرمند عرصه 
تئاتر کودک و نوجوان، تأکید کرد: زمانی که ما کار را شروع کردیم 
دالر 28 هزار تومان بود و حاال چقدر شده است؟ تا کنون 80 میلیون 
هزینه تولید نمایش شده و هنوز دستمزد طراح ها و بازیگران نمایش 
پرداخت نشــده و به طور حتم بدون دستمزدها، هزینه های مان به 
100 میلیون تومان هم خواهد رسید. مگر قرار است چقدر فروش 
داشته باشیم که این هزینه ها را تأمین کنیم؟ این روند کفاف هیچ 
چیزی را نمی دهد. آیا بازیگرانی که 8 ماه زمان صرف تمرین و تولید 

»آکادمی پرندگان« کردند خانواده، هزینه هــای جاری و خورد و 
خوراک نداشتند؟ ما باید 30 شب اجرا داشته باشیم و بعد از آن پرونده 
اجرا بسته می شود، آیا این تعداد اجراها پاسخگوی هزینه های گروه 
می شود؟ این هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه 
تئاتر کودک اثر فرهنگی بسیار باالیی دارد، متذکر شد؟ چرا مدیران و 
مسئوالن به همراه خانواده های خود در سالن های تئاتر کودک حضور 
پیدا نمی کنند؟ حقیقت این است که از تئاتر کودک و نوجوان و البته 
کلیت تئاتر حمایت نمی شود. به همین خاطر بسیاری از نویسندگان و 
کارگردان های حرفه ای تئاتر کودک و نوجوان از فعالیت در این عرصه 
عقب نشینی کرده اند. در نمایش »آکادمی پرندگان« که ساعت 19 
در تاالر هنر اجرا می شــود، ابوذر کریمی، ایلیا مهرابی و مانی کالته 
گروه کارگردانی را تشکیل می دهند و مسعود مهرابی، لیال وعیدی، 
حمیدرضا حسینعلی، عرشیا جعفری زاده، حسین مزینانی، حامد 
نظام یاصل، سامان فرشیدنیا، ابوذر کریمی )به ترتیب ورود به صحنه( 

بازیگران نمایش هستند./تسنیم


