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دیدار و گفتوگو
با «الیاس علوی»

نشست دیدار و گفتوگو با «الیاس علوی»؛
ش��اعر ج��وان افغانس��تان در ش��هرکتاب
کاش��انک واق��ع در نی��اوران ،کاش��انک،
نرس��یده به اجودانیه ،ش��ماره  ،210جنب
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی برگزار
میشود.

نشست «آنها»
در شهرکتاب مرکزی

نشس��ت «آنها» با حضور عل��ی ضیا امروز
س��اعت  17در فروشگاه مرکزی شهر کتاب
واقع در خیاب��ان دکتر ش��ریعتی ،باالتر از
خیابان ش��هید مطهری ،نبش کوچه کالته
برگزار میشود .محوریت این جلسه ،کلمه
«بدل» خواهد بود.

نشست «سیر تحول
مساجد معاصر
کشور مالزی»

نشس��ت «مقول��ه التق��اط در معم��اری
دین��ی :س��یر تح��ول مس��اجد معاص��ر
کش��ور مالزی» باس��خنرانی امیرحس��ین
ذکرگو ،امروز س��اعت  ۱۷در س��الن استاد
امیرخان��ی خان��ه هنرمن��دان ای��ران واقع
در خیاب��ان طالقان��ی ،خیاب��ان موس��وی
برگزار میشود.

نقد کتاب «تپه خرگوش»

كت��اب «تپه خرگ��وش» نوش��ته علیاكبر
حي��دری ،ف��ردا مجتم��ع ناش��ران ش��هر
ق��م واق��ع در بل��وار معل��م نقد و بررس��ي
میشود.

نمایش آثار نقاشیخط
در گالری فرشته

نمایش��گاهی از تازهتری��ن آثار نقاش��یخط
اسماعیل رش��وند ،فردا ساعت  16تا  20در
گالری شهر کتاب فرش��ته واقع در خیابان
شریعتی ،پایینتر از پل صدر ،شماره 1671
برپا میشود.

«پرسه در ایران »
در نیاوران

نمایش��گاه عکسه��ای نازنی��ن ازدی��اری
ب��ا ارائ��ه  ۳۰عک��س از مناط��ق مختل��ف
ایران ف��ردا در س��اعت  16ت��ا  20باعنوان
«پرس��ه  »۲در گالری فرهنگسرای نیاوران
واق��ع در خیاب��ان پاس��داران ،جنب پارک
نی��اوران گش��ایش مییابد که ت��ا  10روز
ادامه دارد.

نمایش فیلمی با داستانی
از برنده نوبل

فیلم«هرگزرهایممکن»)(NeverLetMeGo
به کارگردانی مارک رومنک محصول س��ال
 ۲۰۱۰انگلستان که براساس رمانی به همین
نام ،نوشته «کازئو ایشیگورو» در سال ۲۰۰۵
ساخته شدهاست امروز ساعت  16در موسسه
آپآرتمان واقع در خیابان ایرانشهر ،خیابان
کالنت��ری ،ش��ماره  48به نمای��ش درآمده
و س��پس باحضور محم��د چرمش��یر نقد و
بررسی میشود.

رونمایی کتاب
«تاریخمطبوعاتخراسان»

آیی��ن رونمایی از کت��اب «تاری��خ تحلیل
روزنام��ه ،مجله و س��النامههای خراس��ان
از پیدای��ش ت��ا پیروزی انقالب اس�لامی»
امروز ب��ا حض��ور س��یدفرید قاس��می در
غرف��ه مجموع��ه آس��تان قدسرضوی در
بیستوس��ومین دوره نمایشگاه مطبوعات
واق��ع در مص�لای ب��زرگ ام��ام خمینی
برگزار میشود.

دوازدهمین نشست
«داستان امروز ایران»

دوازدهمی��ن نشس��ت «داس��تان ام��روز
ای��ران» ب��ا داس��تا نخوانی علیرض��ا
ایرانمه��ر ،ام��روز س��اعت  16در خان��ه
اندیش��مندان عل��وم انس��انی ،در خیابان
اس��تاد نجاتالله��ی ،نبش خیابان ورش��و
برگزار میشود.

عک�س  :مجتب�ی
عربزاده  /هنرآنالین

وقتی دوساالنه مجسمه به نمایشگاه هنر مفهومی تغییر هویت میدهد

مجسمه ای به نام مربای آلبالو!

نمیتوان گفت هفت برای دوس�االنه مجسمهس�ازی خوشیمن ب�ود یا نه ،اما حداق�ل جریانی برای گفتوگ�و و به چالش
کشیدن مجسمه در هنر معاصر ایران ایجاد کرد ،مخالفان و موافقانی که هریک در تالش برای جاانداختن تعریف مجسمه،
سحر آزاد
روزنامه نگار

هفتمین دوساالنه مجسمهسازی با  6سال وقفه 22
مهر به پایان رس��ید .شاید حاال که دوساالنه به اتمام
رسیده ،فرصتی برای مرور بیشتر این رویداد فراهم
شده باشد .روی پوس��تر دوساالنه کلمه «وضعیت»
با رنگی قرمز و بزرگ نوش��ته ش��ده که حاکی از تم
یا موضوع نمایش��گاه اس��ت .این تم از اندیشههای
فلسفی داریوش شایگان گرفته ش��ده بود .به گفته
محمد پرویزی ،یکی از اعضای شورای سیاستگذاری
دوساالنه ،شایگان از وضعیت مغشوشی حرف میزند

که هویت چهلتکه است .در این وضعیت چهلتکه،
جامعه پیش نمیرود ،بلکه در خودش دور میزند و
معتقد است روح گمشده باید به معنویت بازگردد و
او در راهکار را س��نتگرایی میداند ،اما از پوستر که
بگذریم بیشتر حرف و حدیثها راجع به آثار راهیافته
به نمایش��گاه بود .بهغیر از بخش مدعوین حتی در
بخش رقابتی هم آثار به نمایش درآمده با کلیشههای
رایج در مورد مجسمهسازی تفاوت داشت و بیشتر در
قالب هنر معاصر تعریف میشد تا یک مدیای تکی.
عالوهبر تمامی فضاهای داخلی موزه ،فضای بیرونی و
حیاط هم به نمایش آثار اختصاص پیدا کرده بودند و
حتی سقف راهروی ورودی هم برای این کار استفاده

از منظر خود بودند و در نهایت دوس�االنهای ش�کل گرفت که میتوانس�ت عنوان کلی هنر و نه صرفا مجسمهس�ازی را به
یدک بکشد.

ش��ده بود .راه��روی ورودی کمی ش��لوغتر از دیگر
بخشها ب��ود و با آثار بزرگی پر ش��ده بود که یکی از
آنها قفس��های از بلندگوها ،رادیوها و تلویزیونهای
س��فید بود .این اثر مجموعه «صدایی که هماکنون
میشنوید ،اعالم وضعیت سفید است» نام دارد .ایمان
صفایی در این چیدمان نگاهی به دهه  ،60انقالب و
جنگ داش��ته و نوشته بود که این آثار منتقلکننده
صدا ،نور ،تصویر و گرما بودهاند اما با استفاده از بتن،
حس آنها گرفته ش��ده و از وضعیت وس��ایل خانگی
تغییر شکل داده و در وضعیت جدیدی قرار گرفتهاند.
این ،تنها چیدمان دوساالنه بود و در تاالرهای بعدی
نیز چیدمانهای دیگری ق��رار گرفته بود ،همچون

«واگیره» از پیمان شفیعی که با وارد شدن به فضای
اثر ،تصور میکنید در یک انبار متروک قدم میزنید.
اینچیدمانازنقشهفرشهایدستبافتشکیلشده
بود که از دهه 30تا 70منجر به خلق فرشهای نفیس
شده بودند اما اکنون قطعات متعددی از آنها مخدوش
یا گم شدهاند و به گفته هنرمند ،این چیدمان سعی
در بازنمایی وضعیت سردرگم و تالشی بیثمر دارد.
در دیگر راهروها هم چیدمانهای دیگر قرار داشت،
همچون چیدمانی از شیش��ههای مرب��ای آلبالو اثر
نس��رین ترک یا اس��کناسهای فرف��ره مانندی که
وضعیت یارانه را در دوران «احمدینژاد» و «روحانی»
روایت میکردند .شاید بتوان هفتمین دوره را یکی از

تئاتر

هنر

توسومین نمایشگاه مطبوعات؛
اذعان مهدی شفیعی ،مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی در بیس 

بودجه تئاتر ایران درجا میزند

توسومین نمایشگاه مطبوعات است و بازار گفتوگوهای اختصاصی
ایام بیس 
با مقامات دولتی داغ .مهدی ش��فیعی ،مدیرکل مرکز هنرهای نمایش��ی ،روز
سهش��نبه ،نهم آبانماه با حضور در نمایش��گاه و مصاحبه ب��ا خبرگزاریهای
مختلف ،از حوزه تئاتر و رویه سیوشش��مین جش��نواره بینالمللی تئاتر فجر
خبرهای جدیدی داد.
بودجه تکراری جشنواره فجر

شفیعی با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا بودجه جشنواره تئاتر فجر امسال را
چهارمیلیاردتومان،برابربابودجهسالقبلاعالمکردهوگفتهاست:سالگذشته
سیدرضا صالحیامیری ،وزیر ِ
وقت وزارت فرهنگ و ارشاد قول داده بود بودجه
یوششمدوبرابرشود .مدیرمرکزهنرهاینمایشی
جشنوارهتئاترفجردردورهس 
به هزینهبر بودن فرآیند برگزاری جشنوارههای تئاتر اشاره و تأکید کرده است:
فجر هیچ وقت محدودیتی به لحاظ بودجه نداشته است ،اما یک سنت دیرینه
به ما هم رسیده است که متاسفانه بودجه جشنوارههای تئاتر همچون جشنواره
تئاتر فجر به نسبت دیگر جشنوارهها همواره محدودتر بوده است ،اما با همه این
حرفها هیچگاه ما محدودیتی برای تأمین اعتبارات جشنواره فجر نداشتیم و
دیر یا زود توانستیم این کار را انجام دهیم .شفیعی هزینهکرد حضور گروههای
خارجی را تشریح کرده و گفته است :در جشنواره تئاتر فجر بیش از  40درصد
از اعتبارهای جشنواره یعنی بخش عمده آن به گروهها و هزینههای تولید آنها
اختصاص مییابد و حدود  15درصد هزینه اسکان و تغذیه میشود .در حوزه
بینالمللهمباتوجهبهفرآیندیکهقبالگفتم ،وقتیگروههایخارجیرادعوت
میکنیم با دکور و عوامل و هرچه برای اجرایشان اهمیت دارد باید بیایند که آن
هم هزینههای خاص خود را دارد که درصدی را بهخود اختصاص میدهد ،اما
معموال مشکل جدی در مورد بودجه نداشتیم و نخواهیم داشت.
باربا دوباره به ایران میآید

یوجینو باربا ،کارگردان تئاتر مطرح ایتالیایی سال گذشته پس از پایان جشنواره
فجر در ایران حضور یافت و عالوه بر برگزاری کارگاه نمایش «درخت» را نیز در
تاالر حافظ صحنه برد .شفیعی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا درمورد بخش
بینالملل جشنواره تئاتر فجر گفته است :این بخش برنامههای خود را پیگیری
میکند ،اما هنوز قطعی نشده است .با این حال یوجینو باربا ،اواخر امسال برای
دومینبار به ای��ران میآید تا عالو ه بر اجرای نمای��ش ،کارگا ه هم برگزار کند.
همچنین به چند شهر دیگر کشور هم س��فر خواهد داشت تا در دیگر شهرها
نیز ورکشاپهایی داشته باشد .ش��فیعی همچنین در مورد تعویق و تأخیر در
برگزاری بازار بهاره و برنامه نشستی که سال گذشته با مدیران تئاتر کشورهای
غرب آس��یا برگزار کرده بود توضیح داده است :با توجه به توانمندی گروههای
نمایش و ظرفیتی که وجود داش��ته ،باید شرایطی برای معرفی این ظرفیت به
خارج از کشور فراهم ش��ود که راه آن برگزاری بازار تئاتر است .این موضوع در
برخی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در ایران هم برپایی آن بههیچ وجه
منتفی نشده و اگر امسال برگزار نشد ،به این دلیل بود که اصوال ضرورت برگزاری

پرحاشیهترین دوساالنههای مجسمهسازی توصیف
کرد .برخی مجسمهس��ازانی که آثارشان در سطح
شهر هم نصبشده یا چندین سال است در این حرفه
فعالیت میکنند ،به نمایشگاه راه نیافتند و بهجای آن
آثاری از هنرمندانی به نمایش گذاشته شد که کمتر
در مجسمهسازی شناخته شده هستند ،همچون پویا
آریانپور یا فرهاد فزونی .همین موضوع واکنشهایی
را برانگیخت که البته بیشتر مربوط به نسل قدیمیتر
مجسمهسازان بود .به عنوان نمونه سعید شهالپور -از
مجسمهسازان شناخته شده -از منتقدان این دوره
بود .او که دو بار از نمایشگاه بازدید کرد ،به خبرآنالین
گفت«:آثاری در این دوره به نمایش گذاشته شدهاند

بازار بهاره در این است که هم دولت آن را در برنامههای خود قرار داده باشد و هم
گروههای تئاتری نیاز آن را احساس کنند و در واقع هر دو در کنار هم بخواهند
که چنین برنامهای اجرا شود.
ش��فیعی هدف این برنامهها را صرف برگزاری یک رویداد دولتی نمیداند و در
اینباره تأکید کرده اس��ت :واقعیت این است که به نظرم تقاضا میان گروهها و
تماشاخانهها وجود نداشت و بههمین دلیل برگزاری آن را به تعویق انداختیم؛
وگرنه همچنان برگزاری بازار بهاره در صدر برنامههای بینالملل ما قرار دارد و
اکنون که آقای اسدی در بخش بینالملل بهعنوان مدیریت جدید حضور دارد،
صحبتهایی ش��ده و بر این موضوع تأکید کردهام؛ چون قصد داریم این بازار
کاربری و خروجی داشته باشد ،نه اینکه فقط یک رویداد دولتی برگزار کنیم.
بودجه افتتاح موزه تئاتر تأمین میشود؟

ش��فیعی در غرفه مهر از کمبود تخصیص اعتبار به واس��طه اتفاقات مختلفی
مانند تغیی��ر دولت و مباحثی که در حوزه اعتباری دولت پیش آمده ،س��خن
گفته است :متأسفانه به دلیل اتفاقاتی که در حوزه اعتباری در کشور رخ داده،
تخصیص کمی را دریافت کردهایم و تا امروز که هشت ماه از آغاز سال گذشته،
تنها  ۱۵-۱۶درصد اعتبار به تئاتر دادهاند که بخش عمدهای از این دریافتها
نیز به شهرستانها اختصاص داده شده است و همین امر باعث شده که بسیاری
از برنامههای ما محقق نشود ،اما امیدوارم در  ۶ماه دوم سال این مشکالت حل
شود تا بتوانیم طرحها و ایدههای مان را عملی کنیم.یکی از این طرحها راهاندازی
موزه تئاتر است؛ شفیعی به ظرفیتهای در اختیار شهرداری تهران ،برای افتتاح
موزه تئاتر امیدوار اس��ت و در اینباره گفته :فضایی که برای این امر خریداری
شده بین مجموعه تاالر وحدت و تئاتر شهر در خیابان هنری کربن قرار دارد ،اما
خوشبختانهشورایشهرتهرانومشخصاآقایانمسجدجامعیعضوکمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر در این زمینه بسیار با ما همراه هستند و از زمانی که شورای شهر
جدید آغاز به کار کرده ،وضعیت موزه را پیگیری میکنند و همچنین به دنبال
این هستند که تئاتر نصر را به موزه تبدیل کنند.

اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بررسی شد

با حضور نمایندگان انجمنهای تجسمی
نمایندگانی از انجمنهای تجس��می با سرپرست
م��وزه هنرهای معاصر دیدار و اس��نادی را که در
مورد گنجینه این موزه ارائه شد ،بررسی کردند.
بهگ��زارش روابط عمومی م��وزه هنرهای معاصر
تهران ،نشس��ت رئیس م��وزه هنره��ای معاصر
تهران با نمایندگان انجمنهای تخصصی هنرهای
تجسمی درباره گنجینه موزه ،روز سهشنبه 9آبان
برگزار ش��د .دراین نشس��ت بهزاد اژدری رئیس
انجمن س��فالگران ،نگار نادریپور رئیس انجمن
هنرمندان مجسمهساز ،روحاهلل شمسیزاده دبیر
انجمن مجسمهس��ازان ،منیژه صحی ،معصومه
مظفری ،باب��ک اطمینانی و محمدرضا فیروزهای
از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاشان،
فرزاد هاشمی و محمدمهدی رحیمیان از اعضای
هی��ات مدیره انجم��ن هنرمندان ع��کاس ایران
سهش��نبه 9 ،آبان با علیمحمد زارع ،سرپرست
موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.
علیمحم��د زارع ،رئیس م��وزه هنرهای معاصر
تهران در این نشس��ت با ارائه اسناد گنجینه موزه
هنرهای معاصر تهران ب��ه نمایندگان انجمنها
گفت«:این اسناد نشان میدهد تمام آثار گنجینه
به نام موزه هنرهای معاصر تهران اس��ت .اس��ناد

آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیش از
این توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی نیز بررسی ش��ده است و نسخهای از این
اسناد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت
اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کشور موجود
است».
در بخش��ی از این نشس��ت محمدرضا فیروزهای
دراین نشس��ت گفت زمانی که ق��رار بود موزه به
بنیاد رودکی واگذار ش��ود ،هنرمن��دان واکنش
نش��ان دادند و مانع شدند ،متاس��فانه زمانی که
موضوع ارس��ال آثار گنجینه به برلین ورم مطرح
بود ،بهطور شفاف درباره آثار و آن نمایشگاه پاسخ
و توضیح داده نشد.
به��زاد اژدری نیز عنوان کرد که م��وزه هنرهای
معاصر تهران میتوانست قبال شفافسازی کند،
اما حت��ی درباره انتخاب آثار نی��ز اطالعاتی داده
نش��د و بهتر بود این تعامل و شفافسازی زودتر
صورت میگرفت.
محمدمهدی رحیمی��ان هم پیش��نهاد کرد که
اس��ناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران
و موضوع ارس��ال آثار از نظر حقوق بینالمللی و
قواعد حقوقی بررسی شود.

