
نمایش اثر هنرمند ایرانی در یک 
گالری آمریکایی

یکی از آثار آرمین امیریان از مجموعه »تا تاریخ 
یخ« در گالری ادوارد دیکســون آمریکا به نمایش 
درآمد. به گزارش هنرآنالین، نمایشــگاه گروهی 
»داریم راه را اشــتباه می رویــم« در گالری ادوارد 
دیکسون Edward A. Dixon Gallery اوهایو 
امریکا برپاست و در این میان اثری از آرمین امیریان 
از مجموعه »تا تاریخ یخ« نیز حضور دارد. این پروژه 
با این سوال آغاز شد. فاجعه هایی که توسط بشر به 
وجود آمده اند مانند فقر، تبعیض و تخریب محیط 
زیست، آیا انسان قادر به از بین بردن یا کاهش قابل 
مالحظه آن ها هست؟ و یا اینکه باور او بر این است که 
اقداماتی که این شرایط را به وجود آورده و پرورش 
می دهند، در تاریخ بشــر وجود داشته و همچنان 

ادامه خواهد داشت؟
هنرمندان از سراســر جهان بــه فراخوان این 
نمایشگاه پاسخ دادند تا دیدگاه خود را به موضوعاتی 
که در اطراف خود می بینند اضافه کنند و با این کار 
فرصت بیشتری برای شــناخت، گفتگو و اعمالی 
فراهم کنند که می تواند تغییرات مورد نیاز را ایجاد 
کند. در بخش هایی از استیتیتمنت این نمایشگاه 
آمده است: هنر می تواند یک نیروی متحد کننده، 
فکر برانگیز و آموزنده باشد. ابتکار این گالری برای 
برجسته سازی موضوعات کوچک و بزرگی است 
که در فرهنگ ها، موسســات، سازمان ها و زندگی 
افراد برای مدت طوالنی ادامه داشته است و هدف 
نمایشگاه آن است که مکالمه هایی انجام شود که 
منجر به راه های جدیدی برای حل مشکالت قدیمی 
شود. هدف دیگر این نمایشــگاه یافتن آثار هنری 
است که با رعایت مضمون نمایشگاه، دوره کنونی 
ما در تاریخ را از دیدگاه هنرمند بررســی کند. یک 
قطعه هنری می تواند داســتان های زیادی را بیان 
کند و هدف یافتن قطعاتی است که برای نسل های 
آینده صحبت می کنند و داســتانی درباره زمان ما 

تعریف می کنند.

در جلسه شورای هماهنگی چهاردهمین 
جشنواره صورت گرفت؛

انتخاب کرمان به عنوان محل 
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی

جلسه شورای هماهنگی چهاردهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران آنالین برگزار و طی آن استان 
کرمان به عنوان محل برگزاری این جشنواره انتخاب 
شد. به گزارش ایلنا، در این جلسه موضوعاتی نظیر 
وارد شدن به فضای اجرایی جشنواره، هماهنگی 
و تعامل در اطالع رسانی و انسجام در فعالیت های 
روابط عمومی، اســتفاده از ظرفیت های استانی و 
تقســیم کار بین برگزارکنندگان استان کرمان و 
مسئوالن جشنواره در تهران مطرح شد. همچنین 
در این نشســت مجازی، درباره برگزاری جلســه 
مشترک معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مدیران استان کرمان و نیز تهیه کاربرگ 
برنامه ها و هزینه های جشــنواره موسیقی نواحی 
بحث و گفت وگو شد. محمد اله یاری )مدیرکل دفتر 
موسیقی(، محمدعلی مرآتی )دبیر چهاردهمین 
جشنواره موسیقی(، علی نیکنام انزابی )مدیرعامل 
انجمن موسیقی ایران(، محمدرضا علیزاده )مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان( و وحید 
محمدی )معاون امورهنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان( حاضرین در 

این نشست مجازی بودند.
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احسان زیورعالم

از زمان شیوع کرونا، سالن های تئاتر 
سه بار به دستور مقام مسئول - در اینجا 
ســتاد ملی کرونا - تعطیل شده است. 
تعطیلی های مکرر در ساده ترین شکل 
ممکن عاملی برای ریــزش مخاطب 
شده اند. ریزش مخاطب آغاز دومینویی 
است که در مســیر خود مانع بازگشت 
هنرمند تئاتر به سالن می شود. همان 
مانعی که به عاملی برای مشروعیت زدایی 
تئاتر آنالین می شــد؛ این بار به عامل 
بازدارنده تولید می شــود. تعطیلی ها 
مخاطب را از سالن تئاتر دور کرده است. 
فقدان ثبات هنرمنــد را برای پذیرش 
خطر اجرا ترســو می کند و مخاطب را 
برای یافتن اثری متناســب با خواسته 
خود شکاک. اینها منهای هراس از مبتال 

شدن به کروناست.
از زمان شیوع کرونا دولت نسبت به 
تئاتر نگاه متزلزلی داشت. از سویی تئاتر را 
شغلی الزم برای جامعه مبتال به بیماری 
نمی دانست. وجود یا نبود تئاتر نفعی برای 
دولت ندارد و از آن سو نفعی برای جامعه. 

هنری دست وپاگیر که جز دردسرهای 
مطبوعاتی و شکایت های اقشار نسبت 
به محتوا و فرمشان، چیز دیگری ندارد. 
پس همان بهتر که نباشــد؛ با این حال 
تئاتر ویترین فرهنگی جامعه است. این 
شعار همه وزرای دولت های آمده و رفته 
است. تصویری برآمده از غرب که برای 
درک بهتر وضعیت فرهنگی یک جامعه 
بهتر است پای تماشای تئاتر نشینیم. 
لذا دولتمرد با همین باور تالش می کند 
تئاتر را زنده نگاه دارد تا حداقل تصویر 
از ثبات ارائه دهــد. یک قمار در بدترین 
وضعیت اقتصادی سه دهه اخیر کشور، 
جایی که برای دولتمردانش - با توجه به 
بودجه 1400 - فرهنگ اولویت نیست. 
نمونه این قمار جشنواره تئاتر فجر بود. 
در حالی که تئاتر تعطیل بود جشنواره 
فجر به عنوان آخرین ایستگاه خودنمایی 
دولت در عرصه تئاتر برگزار می شود و 
اهمیتی ندارد جشــنواره چه آورده ای 
داشته باشد. جشنواره باید برگزار شود 
 تا آن ویتریــن فرهنگی اســطوره ای 

عملی شود.
در چنیــن وضعیــت پیچیده ای 
حرفه ای ها اشتیاقی به آمدن روی صحنه 
ندارند. در همین بزنگاه تعطیلی تئاتر 

بخش چشمگیری از تئاتر به تلویزیون و 
سینما کوچیده است. شبکه خانگی برای 
تئاتری ها به فهرستی از آشنایان تقلیل 
می یابد. کوچ عصر کرونا صرفاً به بازیگران 
خالصه نشده است. این بار نویسنده و 
عوامل فنی را هم شامل شده است. حتی 
کارگردانان تئاتر به صرافت تولید فیلم 
افتاده اند. وسوسه ساختن فیلم و کندن 
از تئاتر به یک فصل مشترک بدل شده 
است. جشنواره فیلم فجر را مرور کنیم 
می توان دید حیات نصف ونیمه سینمای 
1399 چگونه به حضور تئاتری ها گره 

خورده بود. 
در چنین شــرایطی برای بقای پز 
فرهنگی دولت، تئاتر نیاز به اکسیر دارد. 
اکسیری که حتی شــده برای دقایقی 
نفس ایــن هنر را حفظ کنــد. انگار در 
وضعیت کرونازده مملکت، نیاز اســت 
تئاتر هم زیر دستگاه ونتیالتور می رود 
تا مرگش به تعویق بیافتد. این دستگاه 
اما مغناطیسی نیست؛ بلکه انسانی است. 
انرژیش از برق شهری تأمین نمی شود، 
از شور جوانی حاصل می شود. این روزها 
که تئاتر بازگشایی شده است و شرایط 
سیاسی کشــور طالب نوعی ثبات در 
عرصه های شغلی است، نزدیک به 20 

نمایش روی صحنه رفته است. بال استثنا 
همه کارها متعلق بــه گروه های جوان 
است. بخش عمده آنان اولین تجربه های 
هنری خود را مزه مزه می کنند. آنان از 
مناسبات تئاتری چندان آگاهی ندارند. 
در برابر تعطیلی های مکرر جز سکوت 
و ادب، امری پیشــه نکردنــد. در برابر 
شکســت های مالی دم نزدنــد و آن را 
بخشی از یک روند تربیتی فرض کردند. 
دقت داشته باشــید در ساعاتی که این 
متن را می نگارم، خبری از حضور یک 

بزرگ تئاتری روی صحنه نیست. حتی 
نمایش نســیم ادبی در تــاالر مولوی، 
منهای شخص ادبی،  محصول گروهی 

هنرجوی جوان تئاتر است. 
در چنین شــرایطی آیا می توان به 
آینده گروه های جوان خوش بین بود؟ 
پاسخ سختی است. دولت در سخت ترین 
شرایط مالی به ســر می برد. سهم تئاتر 
از این ســختی چند برابر است. وزارت 
ارشــاد با اینکه مدام شعارهایی مبنی 
بر حمایــت مالــی از گروه های هنری 
می دهد؛ اما عملکردش در این موضوع 
نشــان می دهد حمایت ها، اگر عملی 
شود، در نهایت »نوش دارو پس از مرگ 
ســهراب« خواهد بود. بخش مهمی از 
این نیروهای جوان با اولین کار از چرخه 
تولید تئاتر خارج می شوند. هرچند این 
خروج همواره وجود داشــته و بخش 
جداناشدنی از امر بازار است؛ اما در شکل 
غیرکرونایی، بازار نقشــی در محذوف 
کردن جوان ندارد. این خود کرونا است 
که نیروی جوان را حذف می کند و در این 
مسیر سیاستگذار نیز دخیل می شود. 
بدون داشتن برنامه روشنی برای تئاتر 
و البته منفعل بودن نسبت به تالطمات 
تعطیلی، محصول کار ایجاد یک شکاف 
نسلی است. یعنی جایی که روال طبیعی 
انتقال تئاتر از نسلی به نسل دیگر دچار 
گسست می شود و این گسست در تمام 
صورت های ممکن خــودش را عیان 
می کند. برای مثال گسســت در رشد 
هنری، جذب مخاطب تازه و در نهایت 
حفظ فاکتوری به نام »کف گیشه«، یعنی 
نقطه ای که در هر زمانی درآمد تئاتر از آن 

پایین تر نمی رود.
هرچند چنین مســائلی هیچ گاه 
به صورت مشخص تعریف نشده است 
و ما دسترســی به آمــار و ارقامی از 
وضعیت فروش تئاتر ایــران حداقل 
در یک دهه اخیر - کــه فروش بلیت 
تئاتر به صــورت الکترونیکی صورت 
گرفته اســت - نداریم؛ اما بر حسب 
تجربه می توان فهمید تئاتر با شرایط 
کنونــی منهدم خواهد شــد. چرایی 
ماجرا به رابطه ارگانیک تئاتر و سینما 
بازمی گردد. هرگاه ســینما مخاطب 
داشــته باشــد؛ تئاتر هم رونق پیدا 

می کند. این موضوع به خصوص زمانی 
صادق است که نظام گیشه سینما به 
تئاتر نیز سرایت می کند. در ایام خوش 
تماشاخانه ایرانشــهر، آنچه به گیشه 
رونق داده بود، دادوســتد میان تئاتر 
و ســینما بود. چهره های سینمایی 
حداقل بــرای پز بازیگــری، در اثری 
تئاتری شرکت می کردند تا مثاًل دچار 
منزه شدگی از زنگار سینما شوند. به 
هر حال تئاتر به شکل خرافی، جایی 
بود بــرای زدودن زنــگار زرق وبرق 
سینما؛ اگرچه تئاتر ایرانشهر خودش 

زرق وبرق محض بود.
25 اردیبهشــت، جــدول فروش 
سینمای ایران پس از تعطیلی دوماهه 
اخیر منتشر می شود و فروش سینماها 
خبر از یــک فاجعه می دهد. نســبت 
صندلی های فــروش رفته بــرای هر 
ســانس چیزی برابر با چهار صندلی 
اســت. یعنی با اکران های خصوصی 
مواجهیم. شما می توانید بروید و فیلم 
ببینید منهای حضــور فردی دیگر، به  
دور از خطر ابتال به کرونا. تصویر جدول 
فروش ســینما، با کمی اغماض همان 
تصویر تئاتر اســت. حتی بــرای تئاتر 
می تواند تلخ تر باشد؛ چراکه مخاطب 
تئاتر همواره محدودتر از ســینما بوده 
است. پس جوان قسم خورده برای اجرا 
در کرونا قربانی می شود، قربانی تلخ تری 

از گذشته، قربانی زمان و مکان.

این روزها تئاتر هم برای بقا به دستگاه ونتیالتور نیاز دارد؛ البته از نوع انسانی آن!

تئاتری های جوان؛ قربانی زمان و مکان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

موسیقی

فیلم مستند »همراه با باد« اولین حضور بین المللی 
خود را با اکران در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو آغاز کرد.

روابط عمومی مستند »همراه با باد«، نزدیک به پنج 
سال پس از فوت عباس کیارســتمی مرکز فرهنگی ژرژ 
پمپیدو و کمپانی mk2 بزرگداشتی استثنایی و ویژه به 
این فیلمســاز بزرگ ایرانی برنده جایزه نخل طالی کن 
اختصاص داده اســت. این نمایشــگاه منحصر به فرد با 

نام »دوست، کیارستمی جاست« متشکل از عکس ها، 
گنجینه های بی نظیر تا به حال دیده نشــده و یک نگاه 
کامل بر 4۶ فیلــم این کارگردان فقید در نســخه های 

بازسازی شده است.
 فیلم »همراه با باد« به کارگردانی مهدی شادی زاده 
و تهیه کنندگی علیرضا شادی زاده که مستندی است در 
ارتباط با وجوه مختلف عباس کیارستمی اولین حضور 

بین المللی خود را در این مراسم آغاز کرده که اکران آن 
در مرکز ژرژ پمپیدو در تاریــخ 1۸ ژوئن مصادف با 2۸ 

خرداد ماه سال جاری ساعت 20 است.
 الزم به ذکر اســت که حق پخش این فیلم در فرانسه 
به کمپانی mk2 واگذار شــده که همراه با پکیج کامل 
فیلم های عباس کیارســتمی توسط این کمپانی پخش 

می شود.
 پخــش بین المللــی این فیلــم به عهده شــرکت 
Dreamland films به مدیریت نســرین میرشــب 

است.

اولین حضور بین المللی »همراه با باد« در ژرژ پمپیدو 

»نان مقدس« ســاخته رحیم ذبیحی دو 
جایزه از شصت و نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم »ترنتو« در ایتالیــا را به خود اختصاص 

داد. 
به گــزارش ایســنا، فیلم مســتند »نان 
مقدس« به کارگردانی زنده یاد رحیم ذبیحی 
و به تهیه کنندگی تورج اصالنی، جایزه طالیی 
بهترین فیلم و نیز جایزه صلح و حقوق بشــِر 
بخش مسابقه اصلی شصت و نهمین جشنواره 

بین المللی فیلم »ترنتو« در ایتالیا را گرفت.
 این مستند برای تصاحب این جوایز با 13 
فیلم از کشــورهای مختلف جهان، از جمله؛ 

فرانسه، مراکش، ســوئیس، ایتالیا، اروگوئه، 
آلمان، اســپانیا، اوکراین، اتریــش، آمریکا، 
لهستان، بلغارستان، گرینلند، چین و بلژیک 

به رقابت  پرداخت.
پخش بین المللی این اثر مستند، به عهده 
شــرکت »تصویر گســتر الهه پارسی« )الی 

ایمیج( به مدیریت الهه نوبخت است.
»آن دلســت« از فرانســه، »ســینزیا 
آنجلینی« از ایتالیا، »مــاورا دلپرو« از ایتالیا، 
»امیل هرتلینگ پرونارد« از کشور دانمارک 
و »ناهوئل اوریا« تهیه کننده و مدیر هنری از 
کشور آرژانتین، اعضای هیئت داوران بخش 

رقابتــی اصلــی جشــنواره بین المللی فیلم 
»ترنتو« را تشکیل می دادند.

 شصت و نهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم »ترنتــو« کــه قدیمی تریــن رویداد 

ســینمایی اروپا بــا موضوع فرهنــگ کوه، 
طبیعت، ماجراجویی و اکتشــاف به شــمار 
می رود؛ با نمایــش 100 اثــر از کارگردانان 
کشــورهای مختلف جهان در هشت بخش 
مختلــف از جملــه؛ بخــش رقابتــی اصلی 
»فیلم های مســتند بلند و کوتــاه«، بخش 
»نمایــش ویــژه«، بخش »ســرزمین های 
بلند«، بخش »فیلم های ســینمایی«، بخش 
»آینده مردم در سرزمین های کوهستانی«، 
بخش »داســتان ها و نویســندگان«، بخش 
»مستندهای محیط زیستی و تغییرات آب و 
هوایی« و همچنین بخش »مقصد گرینلند« 
از  9 تا 1۶ می )19 تا 2۶ اردیبهشت( به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به صورت آنالین در شهر 

ترنتو در شمال ایتالیا برگزار شد.

»نان مقدس« در ایتالیا برگزیده شد 
پردهنقرهای

25 اردیبهشت، جدول 
فروش سینمای ایران پس 

از تعطیلی دوماهه اخیر 
منتشر می شود و فروش 

سینماها خبر از یک فاجعه 
می دهد. نسبت صندلی های 
فروش رفته برای هر سانس 
چیزی برابر با چهار صندلی 

است. یعنی با اکران های 
خصوصی مواجهیم. تصویر 

جدول فروش سینما، با 
کمی اغماض همان تصویر 

تئاتر است. حتی برای تئاتر 
می تواند تلخ تر باشد

این روزها که تئاتر 
بازگشایی شده است، 

نزدیک به 20 نمایش روی 
صحنه رفته است. بال 

استثنا همه کارها متعلق 
به گروه های جوان است. 

خبری از حضور یک بزرگ 
تئاتری روی صحنه نیست. 
حتی نمایش نسیم ادبی در 
تاالر مولوی، منهای شخص 

ادبی،  محصول گروهی 
هنرجوی جوان تئاتر است
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