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هنرگردیباصبا
محمودمکتبیدرکرهبرگزارکرد:

پس از اجرای هاشمی و نوری در امریکا

تهرانصحنهنمایش«مصاحبه»

نمایش «مصاحبه» آخرین ساخته افشــین هاشمی که فروردین
ماه امسال ،در امریکا اجرا شد ،قرار است از  9تیر تا  2مرداد در تاالر
مشایخیمؤسسهفرهنگیهنری«مان»رویصحنهبرود.ایننمایش
که متن آن یکی از مشــهورترین نمایشنامههای محمد رحمانیان
ت با بازی هاشمی و عاطفه نوری اجرا خواهد شد؛ اجرایی که پس
اس 
از 51سال دومین اجرای این نمایشنامه به حساب میآید .در اولین
اجرای نمایــش «مصاحبه» ،رحمانیان خود بــه کارگردانی اثرش
پرداخته بود و مهتاب نصیرپور و حبیب رضایی در آن به ایفای نقش
پرداخته بودند .داستان نمایشنامه «مصاحبه» که به بهانه انقالب
الجزایر نوشته شد ه به وضعیت یک زن و یک مرد در شرایط انقالب
میپردازد .این نمایش ساعت  12اجرا میشود و متن آن برای اجرای
دانشگاه استنفورد امریکا ،توسط عاطفه نوری به زبان انگلیسی ترجمه
شده است .گفتنی است؛ افشین هاشمی که نمایشنامهنویس ،بازیگر و
کارگردان تئاتر است ،همچنین تقاضای خود را برای اجرای نمایشنامه
دیگرش «شیرهای خان بابا سلطنه» به تئاتر شهر ارائه کرده و امیدوار
است این نمایش تابستان آینده در تئاتر شهر نوبت اجرا بگیرد.

www.sabanewspaper.ir
info@sabanewspaper.ir

پیامک20008080802 :
هنرگردیباصبا

داستانی درباره عشق

گالری ونگل ) (Wongolدر شــهر گونگجو کره جنوبی ،به مدت
یک ماه مجموعــه عکسهای محمود مکتبی با عنوان «داســتانی
درباره عشق» را به نمایش گذاشت .این نمایشگاه مجموعه آثار خلق
شــده این هنرمند در طول برنامه یک ماهه رزیدنسی در کره است
که روایتی تصویری با نگاه تازه محمود مکتبی به داســتان عاشقانه
کرهای با عنوان «کنکاکچی» را در خــود دارد .البته این هنرمند در
پرفورمنسی برگرفته از داستان شیرین و فرهاد و با عنوان «هزار بار
بنویس ایران» در افتتاحیه نمایشگاه داستانهای عاشقانه ایرانی را
نیز معرفی کرده بود و به نظر میرســد چیدمانی که او برای داستان
عاشقانه این کشور داشته مورد توجه مردم قرار گرفته است .وی در این
مورد به هنرآنالین میگوید« :این چیدمان یک لوبیای بزرگ در ارتفاع
سه متر و طول پنج متر است که مخاطبان با چشمان بسته میتوانند
وارد آن شوند و با لمس دیوارهها چیزهایی درباره عشق بیابند .داستان
«کنکاکچی» از این قرار است که کرهایها اعتقاد دارند هر فردی که
عاشق میشود در واقع به نوعی کور شده و چشمان او بسته میشود
و لوبیا نماد این داستان است .بســیاری از کرهایها پس از ازدواج به
یکدیگر گردنبندهای لوبیا از جنس طال به نشان وفاداری در عشق و
کور شدن در عشق هدیه میدهند و این یادمان و چیدمان لوبیا برای
آنها بسیار معنا و حس ویژهای داشت ».مکتبی میافزاید« :در این
نمایشگاه ارتباط فرهنگی بین دو کشور برای من بسیار اهمیت داشت
و هنگامی که داستان شیرین و فرهاد را برای مخاطبان و هنرمندان
بازگو میکردم ،همانقدر برای آنها تأثیرگذار بود که چیدمان لوبیا
و حضور در آن .به عقیده من هنر ،ادبیات و فلسفه گذشته و امروز ما
حرفهای بسیاری برای گفتن دارد اما متأسفانه کمتر فضای پرداختن
به آنها وجود دارد ».همچنین در این نمایشگاه عالوه بر چیدمان و
پرفورمنس ،نقاشیهایی با موضوع گل و مرغ و یک مجموعه چیدمان
با عنوان «هتروپیا» به نمایش در آمده است .مکتبی ماه گذشته نیز در
نمایشگاه پروژه جهانی هنر کوچرو (نمدیک آرت)  GNAPدر شهر
گونگجو کره جنوبی حضور داشت .این پروژه به مدیریت کو سونگ
هیون مدیر گروه هنری یاتو در گالری مرکز هنر محیطی گومگانگ
برگزار شده بود و ۳۰اردیبهشت ماه ( ۲۰می )۲۰۱۴پایان یافت .در این
نمایشگاه ۱۹ ،هنرمند کرهای و  ۱۱هنرمند خارجی به نامهای سومو
دسایی از هند ،دایانا راداویسیوت و سالوس والیوس از لیتوانی ،دلفین
سورات از فرانســه ،ریکا وارالیای و پیتر آلپار از مجارستان ،لین بنت
مکنزین از اسکاتلند ،آنی اسنایمن از افریقای جنوبی ،رومن دیمیتریف
از رومانی ،ژانگ کای از چین و محمود مکتبی از ایران حضور داشتند.
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م ملی ایران است و شــهروندان مهماننواز این شهر برای تیم ما بیلبورد بزرگی تدارک دیدهاند تا
شهر  Guarulhosمیزبان تی 
ورودمان را خوشامد گویند.
مهماننوازی شاید یکی از معدود شباهتهای فرهنگی ما و برزیل باشد!
نام فيلم

نام کارگردان

تاريخ اکران

1

طبقه حساس

کمال تبریزی

3

پنج ستاره

2

4
5
6

7

 15اسفند 1392

14

100

6,100,000 000

مهشید افشارزاده

 17اردیبهشت

5

31

467,000,000

زندگی جای دیگری است

منوچهر هادی

متروپل

مسعود کیمیایی

زندگی مشترک
آقای محمودی و بانو
اشباح

 50قدم آخر

هفته نمايش روز نمايش

فروش کل
(تومان)

 27فروردین

 24اردیبهشت

8

4

51

24

470,000,000

270,000,000

روحا ...حجازی

 7خرداد

2

10

181,300,000

داریوش مهرجویی

 24اردیبهشت

4

24

161,000,000

کیومرث پوراحمد

نمایشگاهیازهنردورهصفویه

 15خرداد

1

2

6,400,000

امروز در نشست آموزشی حوزه هنری

حیوانات فوالدی در مس نگار

«انیمه»و«مانگا»بررسیمیشوند

نمایشگاهی از هنرهای چلنگری
یا در اصطــاح امــروز آهنگری،
کوفتهگری و قفلسازی که از دوران
صفویه تا کنون در میان مسگران
رواج پیدا کردهاند تا خرداد 93در
گالری مس نگار برپاســت .در این
نمایشگاه آثار حجمی فوالدی به
نمایش در آمدهاند که پس از ساخت
بــا طالکوبــی و نقرهکوبی تزئین
شــدهاند .آثاری که مشابه آنها را
میتوان در نمونههای دستساز هنرمندان اصفهانی این دوره نیز مشاهده کرد .در این
نمایشگاه مجسمههایی از حیوانات مختلف ،پرندگان و اسب به نمایش گذاشته میشود.
هنرهاییادشده،درگذشتهبرایساختادواتجنگیمانندسپروکالهخودمورداستفاده
قرار میگرفت که با گذشت زمان ابعاد وسیعتری پیدا کرده و در ساخت مجسمههای
فوالدیِ تزئینی از آنها استفاده میشود .همچنین در کاتالوگ معرفی این نمایشگاه آمده
است« :فرم دادن فوالد با شیوه چکش و سندان و بهرهگیری از آتش و تبدیل آن به احجام
زیبا ،تزئینی و مصرفی در واقع تعظیم این فلز سخت به نبوغ و مهارت هنرمند است .این
نمایشگاه از هنرهای از یاد رفته میگوید و نشان میدهد چگونه چلنگری (آهنگری) با
سلیقه مردم امروز تطبیق داده میشود و چگونه تزئینات طالکوبی و نقرهکوبی روی فوالد،
عرق ملی و سنتی ما را در مقابل آثار خارجی بر میانگیزد و باالخره هنرمندان چیرهدست
چگونه با اره و سوهان ،تندیسها و قفلهای فوالدی زیبا و تحسینبرانگیز میآفرینند».
س نگار در میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز شمالی ،خیابان زایندهرود،
گالری م 
مجتمع پارک پرنس ،بخش تجاری ،شماره  5واقع است.

نشست آموزشی «انیمه» و «مانگا» توسط شروین فضعلیزاده ،از امروز 20 ،خرداد در
چهار جلسه برای عوامل پروژههای مركز انیمیشن برگزار میشود .این نشست که مركز
مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری آن را ترتیب داده است ،به تحلیل و بررسی
انیمیشنهای ژاپنی که در اصطالح «انیمه» خوانده میشود و کمیک استریپهای
ژاپنی یا «مانگا» میپردازد .از مباحث این دوره آموزشی ،بیان تاریخچه این دو رشته
هنری در ژاپن و بررسی تفاوتهای سبک ژاپنی با نمونههای غربی آن خواهد بود .در
ادامه این دوره ،با توجه به زاویه خاص انیمیشنهای ژاپنی که نگاهی شرقی با خود دارد،
فلسفه و دیدگاه ساخت این آثار همراه با مقایسهای میان «انیمه» و «مانگا» با معرفی
بزرگان هر کدام از این رشتههای هنری ،مطرح میشود .گفتنی است؛ در حال
حاضر تولیدات بزرگی در قالب سریال با استفاده از سبك «انیمه» به
تولید میرسند .این سبک دارای اجراهای متفاوتی است که
ساختار و ژانر و محتوا در آنها بسیار به هم شبیه هستند.
همچنین« ،مانگا» نیز مانند كمیك اســتریپهای
امریكایی مخاطبان زیادی دارد و در مقایسه
با كمیك اســتریپهای غربی جایگاه
خاصی كسب كرده است .این سبک
ژاپنی از لحاظ داستانی ،نوع و شیوه
اجرا شــباهت زیادی به «انیمه»
دارد اما نسبت به نمونههای غربی
با اســتفاده از كاغذهای سبكتر و
ارزانتر و ســادهتر و به صورت سیاه و
سفید تولید میشود.

با اظهارات دادستانی در خصوص تئاتر تانگوی تخممرغ داغ و
برگزاریبزرگداشترادیدراولتیرماه

اینروزهاهمهجاحرفرادیاست

یکشنبه اول تیرماه امسال ،سومین
همایش «رادیشناسی» از سوی
بنیاد اکبر رادی ،در حالی قرار است
برگزارشود که قوه قضاییه اجرای
نمایش «تانگــوی تخم مرغ داغ»
نوشته این نویســنده را به تازگی،
توقیف کرده است .این همایش در
بخش استادان با سخنرانی قطبالدین صادقی ،بهرام جاللپور ،بهروز
بختیاری ،یوسف فخرایی و بهزاد صدیقی و در بخش فارغالتحصیالن
با ارائه مقالههایی از ناتاشــا محرمزاده با عنوان بررسی تطبیقی دو
نمایشنامه «ارثیه ایرانی» و «مرگ فروشنده» ،سلما رفیعی با عنوان
«بررسی شخصیت پدر در آثار رادی» ،الهام باقری با عنوان «رادی و
نظریه ژونت» ،محمدرضا آزاد با عنوان «عیاری در آثار اکبر رادی»،
سپیده ساعی با عنوان «بررسی گفتمانهای مسلط و مقاوم در سه
اثر اکبر رادی» با دبیری فریندخت زاهدی از ساعت  16تا  20برگزار
میشود .نمایشــنامههای اکبر رادی ،بارها و بارها توسط گروههای
نمایشی روی صحنه رفته و آثار او نیز در بازار نشر همواره مخاطبان
بسیاری داشته است ،شاید به همین دلیل است که توقیف نمایشنامه
«تانگوی تخم مرغ داغ» به قلم او از ســوی قوه قضاییه و وارد کردن
اتهاماتی به این نمایش ،واکنشها و انتقادهای صریحی را توســط
بنیاد رادی و دیگر فعاالن حوزه تئاتر به همراه داشته است .در بیانیه
دادستانی تهران درباره توقیف اجرای این نمایش چند مورد آورده
شده اســت :اول ،خود علی جنتی ،وزیر ارشاد هم این جمله را بر
زبان رانده است که «این نمایش اشکاالتی هم داشته که باید رفع
میشــد» ،دوم ،افزون بر صحنههای نامناســب که به طور عمده
توسط بازیگر زن اجرا میشــود ،الفاظ رکیک و اظهارات خالف
موازین اســامی و عفت عمومی به کار گرفته شده که احساسات
عمومی را جریحهدار مینماید و ســوم ،اگر ســازمانهای متولی
اصلی فرهنگ کشور خود به چنین اموری رسیدگی نکنند ،توقیف
و بازداشــت نه تنها اختیار ،بلکه از وظایف مســلم مراجع قضایی
اســت .البته هنوز مجلس ،در این مســئله درگیر نشده است که
کوروش نریمانی ،کارگردان نمایش «دن کاملیو» ،که پیش از این،
نمایش «جنگیر» او در دولت قبل ،با واکنشهایی روبهرو شــده
بود ،با توجه به وضع حاضر ،خواســتار واکنش جدی نمایندگان
کمیســیون فرهنگی مجلس در دفــاع از هنرمندان در خصوص
توقیف «تانگوی تخم مرغ داغ» شــد .این کارگردان که نمایشش
این روزها روی صحنه اســت ،اجرای  18خرداد «دن کاملیو» را
به گروه هنرمندان نمایش توقیف شــده «تانگوی تخممرغ داغ»
تقدیم کرد .در اینباره به ایســنا گفته بود« :ما هنرمندان تئاتر با
پشتوانه مجوز وزارت ارشاد آثار خود را اجرا میکنیم و تصورمان
این اســت که طرف حســاب ما مرکز هنرهای نمایشی است اما
ظاهرا ً از سوی چندین نهاد رصد میشویم و نمیدانیم باید به کجا
پاسخگو باشیم ».نریمانی در بخش دیگری از سخنانش میافزاید:
«موضوع فقط تعطیلی یک نمایش خاص نیســت زیرا اگر این رویه
ناصواب مرسوم شود ،شرایط بســیار بغرنجی برای هنرمندان ایجاد
میشــود چرا که هر یک از مخاطبان یک اثر نمایشی تفسیر خاص
خود را از آن اثر دارد و اگر قرار باشد هر کس با سلیقه شخصی خود،
وارد عمل شود و اگر نمایشــی به مذاقش خوش نیامد ،آن را متوقف
کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود ».همچنین بهزاد صدیقی
سخنگوی بنیاد رادی نیز  18خرداد در بیانیهای که ایسنا آن را منتشر
ساخت ،گفت :وزارت ارشاد نباید به ســادگی تابع نظرات مسئوالن
خارج از این وزارتخانه باشــد .او بــا توجه به خرید بلیت از ســوی
تماشاچیان ادامه داد :در این شرایط و چنین اجراهایی مسئولیت بر
عهده شورای نظارت و ارزشیابی است باید از سوی وزارت ارشاد و اداره
هنرهای نمایشی تمهیدی درست و منطقی نسبت به نمایشهایی
که اجرایشان توسط مسئوالنی خارج از وزارت ارشاد متوقف میشود،
گرفته شود تا هر مسئولی نتواند جلوی اجراها را بگیرد .به خصوص در
مورد نمایشنامهای که پیش از این منتشر شده و توسط شورای نظارت و
ارزشیابی برای اجرا مورد پذیرش قرار گرفته و مجوز آن صادر شده است.
با بررسی واکنشهایی که از سوی جامعه تئاتر کشور در مورد این توقیف
صورت گرفت ،باید دید آیا مسئوالن گوش شــنوایی برای حرفهای
هنرمندان دارند یا قرار است اوضاع از این به بعد با روال دیگری پیش برود.
درصفحهنوستالژیبازنشرگفتگویقدیمیباحسنرادیرامیخوانیدکه
در اولین شماره مجله ادبستان ( )8631به انتشار رسیده است.

