
مسعود ولدبیگی، چهره پرداز 
برجسته سینما درگذشت 

مسعود ولدبیگی، چهره پرداز برجسته سینمای 
ایران صبح دیروز در ۸۶ ســالگی بر اثر ایست قلبی 
درگذشت. به گزارش هنرآنالین، مسعود ولدبیگی، 
از چهره پردازان نامدار و قدیمی سینمای ایران که 
چند سال با بیماری دست به گریبان بود، صبح دیروز 
سه شنبه 21 اردیبهشت در بیمارستان مهراد تهران 
بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.  ولدبیگی در 
1314 در کرمانشاه به دنیا آمد و بیشتر به عنوان طراح 
چهره پردازی شناخته می شد. او چند بار هم مقابل 
دوربین قرار گرفت و به بــازی پرداخت. ولدبیگی 
نخستین بار در دهه 50 با سریال »آتش بدون دود« 
به کارگردانی نادر ابراهیمی وارد این فضا شد. پس 
از آن دیگر کاری انجام نداد تا در دهه ۶0 »کوچک 
جنگلی« را کار کرد. ولدبیگی تقریبــا در هر دهه 
یک سریال در دســت گرفت، اما از دهه ۶0 که وارد 
فضای سینما شد با هنرمندانی چون علی حاتمی، 
محمدعلی سجادی، داریوش فرهنگ، بهروز افخمی، 
یداهلل صمدی، مسعود کیمیایی، ایرج قادری، فریدون 
جیرانی و ... همکاری کرد. آخرین حضور ولدبیگی 
در آثار ســینمایی و تلویزیونی به فصل اول سریال 
»ســتایش« بازمی گردد و پس از آن در کار دیگری 
حضور نیافت. این هنرمند باسابقه که چهره پردازی 
فیلم هایی شــاخص چون »قرمــز«، »ضیافت« و 
»دوئل« را در کارنامه دارد، برای فیلم های سینمایی 
»زشت و زیبا« به کارگردانی احمدرضا معتمدی، »از 
کرخه تا راین« ابراهیم حاتمی کیا و »پرده آخر« واروژ 
کریم مسیحی سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی 

را از جشنواره فیلم فجر کسب کرد.

یک میلیارد دالر اثر هنری چوب 
حراج می خورد 

کریستیز و ساتبیز طی مجموعه حراج های بهاره 
خود آثار هنری بــه ارزش بیش از یک میلیارد دالر را 
به فروش خواهند گذاشت. به گزارش ایسنا به نقل از 
وال استریت ژورنال، کریستیز و ساتبیز که مهم ترین 
خانه های حراج نیویورک محســوب می شوند، در 
جریان سری حراجی های خود که از روز پنجشنبه 
آغاز می شود، آثار هنری به ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر را از طریق مجازی و حضوری به فروش می گذارند.  
حراجی ساتبیز اعالم کرد برای نخستین بار پس از 
همه گیری ویــروس کرونا، اجازه حضــور محدود و 
حضوری را در حراج نیویورک فراهم کرده که شامل 
حضور حداقل 50 نفر از مجموعه داران و خریداران 
اصلی خواهد بود، اما حراجی کریستیز همچنان به 
صورت مجازی به فروش آثار هنری اقدام خواهد کرد. 
پیش  بینی می شــود حراجی های هنری نیویورک 
امسال به فروش یک میلیارد دالری دست یابند؛ در 
حالی که در سال 201۹ مجموع فروش حراجی های 
بهاره کریستیز و ساتبیز نیویورک فروش 1.۸ میلیارد 
دالری را ثبت کرده بود.  ساتبیز نقاشی »برکه نیلوفر 
آبی« اثر »کلود مونه« را با قیمت 40 میلیون دالر به 
فروش گذاشته است؛ در حالی که همین اثر 1۷ سال 
پیش در این حراجی 1۶.۸ میلیون دالر فروخته شده 
بود و از آن زمان تا کنون چند بار دست به دست شده 
است. از سوی دیگر کریستیز یکی دیگر از آثار مونه را 
با عنوان »پل واترلو« به قیمت 35 میلیون دالر برای 
فروش قرار داده است.  نقاشی »زنی نشسته در کنار 
پنجره« از پابلو پیکاسو از سوی کریستیز به قیمت 55 
میلیون دالر برای فروش گذشته شده است؛ در حالی 
که در سال 2013 به قیمت 44.۷ میلیون دالر فروخته 
شده بود. از سویی دیگر حراجی ساتبیز یکی اثر دیگر از 
آثار پیکاسو با عنوان »زنی نشسته در لباس سبز« را با 

قیمت اولیه 14 میلیون دالر عرضه خواهد کرد.
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یکی از گره های کــور تئاتر ایران، 
نقطه گذاری تغییرات بنیادی در تاریخ 
تئاتر است. به عبارتی هرگاه در تئاتر 
ایران، گروهی اقدام به تزریق نگاهی 
نو به تئاتر کرده، با نوعی سرکوبگری 
از سوی تئاتر تثبیت شده خود روبه رو 
شده است. سرکوبگری که تا به امروز 
نیز تداوم داشــته اســت. کافی است 
هنرمندی با ادای تئاتر تجربی اثری را 
رقم بزند تا با دو نوع هجمه مواجه شود. 
گروه نخســت آن اثــر تجربی را 
اساســاً غیرتجربی می پندارد؛ چون 
در چارچوب تئاتر تجربی نمی گنجد. 
گروه دوم نیز شــلنگ لعن و نفرین را 
روی نمایش می گیــرد که وامصیبتا 
تئاتر تجربی گیشه و مخاطب را نابود 
کرده است. حال آنکه نه تئاتر تجربی، 
تئاتری چارچوب مند است و نه تئاتری 

برای گیشه. البته در این سال ها گروه 
سومی هم شکل گرفته که تئاترهای 
تجربی را مصداق کپی  و گرته برداری 
می دانند. شــکی در این نیســت که 
تئاتر ایران متأثر از جهان بیرون خود، 
زیبایی شناســی و حتی محتوا وارد 
می کند؛ اما گرته برداری امری طوالنی 

و پایایی در تئاتر ایران است.
اما در گذشته وضعیت مخالفت با 
تئاتر تجربی کمی متفاوت بود. نمونه 
جذابش مصاحبه ای اســت از عباس 
جوانمرد که در شماره 4۶ مجله تماشا 
در سال 1351 منتشر شده است. احمد 
اللهیاری این مصاحبه را ترتیب داده 
است، یکی از چهره های امضاکننده 
نخســتین بیانیه کانون نویسندگان 
ایران و البته روزنامه نگاری نزدیک به 
جریان چپ. بهانه مصاحبه نیز اجرای 
دو نمایش همزمان در تماشــاخانه 
سنگلج )25 شهریور آن زمان( است: 
فرفره ها و سگی در خرمن جا. نمایش 
دوم اثر مهمی به حساب می آمد. برنده 

مسابقه دومین دوره جشن هنر شیراز، 
نوشته نویسنده ای گمنام و چپ مسلک 
به نام نصرت اهلل نویدی بود. نویسنده ای 
که بیش از هر چیزی، نثر روستاییش 
برای ناقدان و هنرمندان آن روز مهم 
جلوه می کرد. موفقیتش در مسابقه 
جشــن هنر و پیشــه گرفتن از متن 
نعلبندیان، خبر از اهمیت رئالیسم در 
همــان دوران تجربه گرایی می دهد. 
پس از برنده شدن جایزه، این عباس 
جوانمرد بودکه تصمیم به اجرای آن 
می گیرد. به قول خودش در مصاحبه 
»من این نمایشنامه ها را برای اجرای 
تلویزیونی دســت گرفتم و هیچ وقت 
فکر نمی کردم که آنها را کنار هم روی 

صحنه بیاورم.«
 جوانمرد از سال 1343 که تلویزیون 
ثابت پاسال راه اندازی می شود، مدیریت 
اجرای تئاترهای تلویزیونی را به عهده 
می گیرد. پس گویی در آن ســال ها، 
هنوز نقش پررنگی در تولید تله تئاترها 

داشته است. 

رویکرد جوانمرد اگرچه با تأسی از 
شــخصیت هایی چون آرتو و کریگ، 
تقابل با نگاه ناتورالیســتی آن روزگار 
تئاتر بود؛ اما او هیچ وقت به سمت تئاتر 
تجربی روز جهــان نمی رود. خودش 
هم در پاســخ به این پرسش که چرا 
چنین متونی را برگزیده است می گوید 
»دلیلش استنباطات عاطفی من از این 
دو اثربوده اســت.« به عبارتی او قصد 
تجربه کردن نداشــته؛ بلکه هنوز در 

حال و هوای کالسیسیم است. 
برای او کمــاکان روایت نمایش بر 
فرم آن ارجح اســت. مثــاًل می گوید 
علت برتری نمایشــنامه نصرت اهلل 
نویدی نه فرم آن که شعار آن است. »در 
نمایش سگی در خرمن جا با آدم های 
سخت کوش و کسانی که به هر صورت 
می خواهند زندگی را تصاحب کنند 
و بی امان در راه ایــن تصاحب کردن 

کوشش می کنند روبه رو می شویم.«
جوانمــرد گویی چشــم اندازی 
به سوی نوشــتارهای چخوفی دارد، 

نوشتارهایی که در آن روزگار حداقل 
به مذاق تجربه گراها خوش نمی آمد. 
حتی همان آرتو که باب میل جوانمرد 
بود - طبق آنچه در کتــاب »دیدار با 
خویش« ابراز می کنــد - از گرایش 
به ســمت متن آن هم متون شاخص 
کالسیک شده هشدار می داد. با این 
حال نگرش جوانمرد به تئاتر شــبیه 
به لعــن و نفرین های مدرنیســت ها 
به شهرنشینی اســت. خودش هم بر 
این موضوع تأکیــد دارد. برای مثال 
در توصیف »فرفره ها« می گوید »در 
فرفره ها چگونگی زیر ســیطره قرار 
گرفتن آدم ها را در چنگال ماشینیسم 
نظاره می کنیم؛ امــا عصیانی برضد 
این مظاهر شــهری گری در آدم های 
نمایش دیده نمی َشــود. آدم هایی را 
می بینیم که مایه های دلخوشی شان 
یا در گذشته اســت و یا ایدئالی است 

تخیلی در زمینه آینده.«
اما نکته جالب توجه جایی است که 
الهیاری از ناب گرایی در تئاتر می گوید. 
توجه داشته باشیم که در سال 1351 
کارگاه نمایش و تا حدودی تاالر مولوی 
به ســبب نگاه نو به تئاتر، از رئالیسم 
دور و آثار اداره تئاتری ها از دیدشــان 
دُمده شده است. همین موضوع جرقه 
اختالفات دنباله داری می شود. به هر 
روی الهیاری در کار جوانمرد چیزی 
دیده که آن را هم سنخ کارهای تجربی 
آن روز می پندارد. جــواب جوانمرد 
جالب اســت: »معتقدم االن زمان آن 
رســیده اســت که تا اندازه ای از ارائه 
کارهای آسان پســند دست بکشیم. 
وضعیت تئاتر کنونی ما با ده سال پیش 
خیلی تفاوت کرده است... اعتقاد دارم 
که اجرای نمایش هایی مثل گذشته 
و یا به کم مالطی و کم مایگی گذشته 

واقعاً خیانت است.«
اما وقتی الهیــاری از تئاتر تجربی 
و تجربه گرایی از جوانمرد می پرسد، 
لحنش دگرگون می شود. کمی از آن 
اسب چموش مخالف با گذشته پایین 
می آید و افســار را به زمین می کوبد. 
می گوید »این روزهــا کلمه تجربی 
بدجوری تو دهان اکثر بچه ها افتاده 
و مد شده اســت.« کمی مکث کنیم. 
دقت داشته باشید که چند ماه پیش 

از این گفتگو، پیتر بــروک در تهران 
گروهــی از بازیگران جــوان را برای 
نمایش مشهور »اورگاست« تمرین 
داده است و پنجمین جشن هنر شیراز، 
به یکی از مهمترین محافل اجراهای 
تجربی بدل می شود. حاال به مصاحبه 
جوانمرد بازگردیم. »من واقعاً کمتر 
کار تجربی می بینم. یعنی کمتر دیده ام 
که کس یا کسانی بیایند و به عنوان کار 
تجربی فعالیت کننــد و دنبال چیز یا 
چیزهایی باشــند. مثاًل دنبال کشف 
ابعاد آدمیزاد یا کشف بعدهای مختلف 
 یک اثر یا راه های محتلف رســیدن 

به یک کاراکتر.« 
آنچه مشهود است برای جوانمرد 
»تجربی بودن« نه در ُفرم هنری که در 
محتوای اخالقی و سیاسی نهفته است. 
او که در همان جوانی از همراهی حزب 
توده دست شسته بود؛ اما هنوز مشتاق 
به شــعارهای سوسیالیستی است. 
به نوعی که تجربه گویی در همان حال 
و هوا، چیزی شبیه آثار جان آزبورن و 

آرنولد وسکر رخ می دهد. 
لحنش تندتر می شود و می گوید 
»من خیلی هــا را دیده ام کــه دم از 
تجربه می زنند، بدون اینکه این راه ها 
را بیازمایند. من اینهــا را قبول ندارم؛ 
چون هدف برای اینهــا کم کم از یک 
تجربه تبدیل می شــود به یک اجرا. 
به اعتقاد من این بدترین کار اســت. 
این بدترین بهتانی اســت که ممکن 
اســت به کار تجربی زده شــود. کار 
تجربی واقعاً این نیســت. کار تجربی 
 جســتجو برای تازگی و نورســتگی 
است.« هرچند جایی او نقد منصفانه ای 
هــم می کنــد از گرته برداری هــا و 
می گوید پس از حضور گروتفسکی، 
گروفوفسکیســم در ایــران اپیدمی 
می شــود؛ امــا آنچــه عیان اســت 
جوانمــرد تصویر و تعریف روشــنی 
از تئاتــر تجربی ندارد. اگرچه نســل 
جوان آن روز هم تعریف روشــنی از 
تئاتر تجربی نداشــت؛ امــا همین 
گفتارهــا و نگاه ها دســت اندازهای 
آینــده تئاتــر می شــود. جوانمرد 
چهار دهــه بعد، پس از بازگشــت به 
 ایران حامی گروه هــای تجربی تاالر 

مولوی می شود.

نگاهی به مصاحبه ای از عباس جوانمرد

نه به تئاتر تجربی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در نامــه ای به ســتاد ملی مدیریــت بیمــاری کرونا، 

 خواســتار قرارگرفتن موســیقی در گروه دو مشاغل و 
از سرگیری کنسرت های موسیقی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی شد.
به گزرش معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سیدمجتبی حسینی، پس از جلسات و مکاتبه 
اسفندماه ســال 13۹۹ با ســتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا بــرای قرار گرفتــن اجراهای موســیقی در گروه 

دو مشــاغل و از سرگیری اجراهای موســیقی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی دوباره با رییس کمیته امنیتی، 
 اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا 

مکاتبه کرد.
معاونت امور هنری در این نامه آورده اســت: عطف 
به نامه قبلی مبنی بر تجدیدنظر در گروه بندی مشاغل 
و پیرو جلســه کارگروه کارشناســی کمیتــه امنیتی، 

اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
درباره قرار گرفتن ســینما و تئاتر در گروه دو مشاغل به 
آگاهی می رساند، بسیاری از اجراهای صحنه ای موسیقی 
در گونه های ردیف دســتگاهی، نواحی و کالسیک در 
سالن های کوچک و معموالً با مخاطبان محدود برگزار 
می شــود و از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی و تعداد 
محدود تماشــاگران با اســتفاده از درصدی از ظرفیت 
ســالن با اجرای تئاتــر و نمایش فیلم مشــابهت دارد و 
مقتضی است در گروه دو مشــاغل قرار بگیرد تا امکان 
 برگزاری این گونه اجراها با رعایت پروتکل های بهداشتی

 میسر شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ خواستار شد؛ 

موسیقی در گروه دو مشاغل ستاد ملی کرونا قرار گیرد 

رئیس جامعه هتلداران کشور در دیدار با 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی، وضعیت حال حاضر هتل ها را خراب 
و نگران کننده توصیف کرد و گفت: میانگین 
ضریب اشغال هتل های کشــور به زیر پنج 

درصد رسیده است.
به گزارش ایســنا، جمشید حمزه زاده در 
این دیدار که جمعی از نمایندگان تشکل های 
هتلداری از سراسر کشــور حضور داشتند، 
اظهار کــرد: در تعطیالت نــوروز 1400 بر 
اســاس آماری که گرفتیم میانگین ضریب 
اشغال  هتل ها 25 درصد بود. مسافرت هایی 
که در نوروز انجام شــد، گردشــگری نبود. 
گردشگر تعریف دارد، یعنی در جایی اقامت و 
هزینه کند. درحالی که مردم بیشتر به دیدار 

اقوام و بســتگان رفتند و این به گردشگری 
ربطی نداشته است. او سپس به معضالتی که 
با وجود این تعطیلی گریبان هتل ها را گرفته 
است، اشــاره کرد و افزود: یکی از مشکالت 
ما، افزایش 3۹ درصد حقوق کارکنان است. 
با توجه به این کــه درآمد هتل هــا و مراکز 
گردشــگری به حداقل رســیده، تأمین آن 
سخت اســت. یکی از پیشنهادها این است تا 
پایان کرونا، ســازمان تأمین اجتماعی سهم 
بیمه کارمند را برای حفظ اشــتغال دریافت 
نکند، چون اگر وضعیت موجــود ادامه پیدا 
کند مجبور می شــویم تعدیل نیرو داشــته 

باشیم.
حمــزه زاده از وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درخواست کرد 

کارکنان هتل ها با توجه به شرایط و مخاطرات 
شغلی که دارند، در گروه اولویت واکسن کرونا 
قرار گیرند. رئیس جامعه هتلداران همچنین 
از ناکارآمدی بسته های حمایتی دولت گفت 
و افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور 
موضوع امهال را نادیــده گرفت و در ماه های 
اســفند ۹۹ و فروردین و اردیبهشت 1400 
برای دریافت مفاصا حســاب مجبور شدیم 
10 درصد جریمه پرداخت کنیم، در صورتی 
که مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
این گونه نبود. در مــورد بیمه نیز همین طور 
و حدود دو درصد جریمــه پرداخت کردیم. 
علی اصغر مونســانـ  وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتیـ  در پاسخ به 
مشــکالت و خســاراتی که هتل ها درحال 

تحمل آن هســتند، گفت: فشــار زیادی به 
جامعه هتلداران کشــور وارد شــده است، 
ما هم با توجه به شــرایط اقتصادی دولت و 
وضعیت بودجه کشــور تمام تــالش خود را 
کردیم تا در کمیسیون های مختلف و صحن 
دولت هــر کاری که می شــود انجام دهیم و 
انصافا نیز انجام دادیم. مونســان با اشــاره 

به محدودیت هــای تعیین شــده در دوران 
کرونا، اظهار کرد: موضوع کرونا و حفظ جان 
مردم برای ما مهم اســت. تمام تالش خود را 
کردیم تا از ظرفیتی که وجود دارد با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اســتفاده کنیم. از 
هتل ها همچنان می خواهیم مشارکت عمده 

داشته باشند.

با ضریب اشغال زیر 5 درصد؛ 

وضعیت هتل ها خراب و نگران کننده است

گردشگری
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