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دکتر محمدرضا خاکی در گفتگو با صبا

اخبار کوتاه

«دیده بانان» استعارهای
طنزآمیز از جنگ است

پس از  ۶سال انتظار

«انقالب  »۵۷مریم زندی به ثمر رسید

عکس:شراره سامئی

مجموعــه عکسهای انقالب
مریــم زندی پس از  ۶ســال
انتظار با عنوان «انقالب »۵۷
از سوی نشر نظر منتشر شد.
مجموعــه عکسهای انقالب
مریم زندی با عنوان «انقالب
 »۵۷در حالــی بــه تازگی از
سوی مؤسسه چاپ و نشر نظر
منتشر شده که زندی ،عکاس
مطرح کشور با گذشت  ۶سال
نتوانســته بود این کتاب را در ایران منتشــر کند .مریم زندی به عنوان تنها عکاس
شناختهشــده زن که حوادث و اتفاقات مربوط به انقالب در ســالهای  ۵۷و  ۵۸را
در نزدیک به چهار هزار فریم عکس به ثبت رسانده امروز هنرمندی شناخته شده و
مطرح در عرصه هنر عکاسی است« .انقالب  »۵۷تالش یک عکاس زن معاصر ایرانی
است که نسبت به رخدادهای اجتماعی دوران خود با مسئولیت حرفهای رفتار کرده
و آنها را به ثبت رسانده است.

با آثاری از چرمشیر ،صدیقی ،همتی ،امیری برگزار میشود

نخستین یادوار ه نمایشــنامهخوانی «نینوا» در
فرهنگسرای گلستان

نخستیــــن یـــــــادوار ه
نمایشــنامهخوانی «نینوا»
توسط خانه تئاتر فرهنگسرای
گلستان از  ۱۶تا  ۱۹آذر جاری
در خانه فرهنگ فدک برگزار
میشود.
در ایــن یــادوار ه چهــار
نمایشنامهخوانی با محتوای
فرهنگ دینی و عاشــورایی
از محمد چرمشــیر ،سیروس
همتی ،خسرو امیری و امیر لشکری توســط کارگردانانی همچون سیروس همتی،
بهزاد صدیقی ،خســرو امیری و مجید علمبیگی به مدت چهار شــب اجرا میشود.
عالقهمندان برای دیدن این آثار میتوانند ساعت  ۱۸روزهای یادشده ب ه خان ه فرهنگ
فدک واقع در میدان هالل احمر ،خیابان گلستان ،جنب فرهنگسرای گلستان ،خیابان
بوستان فدک مراجعه کنند .الزمبه یادآوری است کلیه عواید حاصل از فروش بلیت
این نمایشنامهخوانیها به مؤسسات خیریه محک و زنجیره امید اهدا میشود.

با حضور علی ترابی ،حسن ریاحی و کارلوس آراگون

تفاهم همکاری موسیقایی ایران و اسپانیا بسته شد

کارلــوس آراگــون رایــزن
فرهنگی جدید سفارت اسپانیا
در تهران ،با حضور در انجمن
موســیقی ایران با علی ترابی
مدیر عامل انجمن موســیقی
و دکتر حســن ریاحــی دبیر
سیامین جشنواره بینالمللی
موسیقی فجر دیدار کرد.
در ایــن دیدار و به پیشــنهاد
علی ترابی ،مقرر شد دو طرف
شرایط برابر برای حضور گروههای موسیقی را فراهم کنند و رایزن فرهنگی اسپانیا
نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد ،وعده داد که با جشنوارههای معتبر اسپانیایی برای
دعوت از گروههای ایرانی مذاکره خواهد کرد.

با محوریت زندگی امام حسن مجتبی(ع)

«سکوت ســرخ» در باغ موزه دفاع مقدس روی
صحنه میرود

نمایش «ســکوت ســرخ» به
کارگردانی محمد حمز هزاده
همزمان با اربعین حســینی و
با محوریت زندگی امام حسن
مجتبــی(ع) از پنجشــنبه،
 ۱۳آذر روی صحنه میرود.
این نمایش به همت مؤسسه
فرهنگی هنری هومان هنر و
با مشارکت شــرکت نوسازی
عباسآباد روی صحنه میرود
و روایتگر شــبی پرماجرا از زندگی پیرمردی نابینا و دوستدار اهل بیت است که در
همسایگی کاروان اسرای کربال در خرابههای شــام زندگی میکند .ابوالفضل حاج
علیخانی ،علیرضا مهران ،علیرضا اســتادی و غالمحسن تسعیری هم بازیگران آن
هستند .این نمایش از  ۱۳تا  ۳۰آذر  ۹۳و در ساعت  19:30روی صحنه میرود .ورود
برای عموم عالقهمندان به هنر تئاتر و نیز عاشقان امام حسن مجتبی(ع) آزاد است
و شــهروندان میتوانند برای مشــاهده نمایش ،به باغ موزه دفاع مقدس در بزرگراه
حقانی مراجعه کنند.
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اولین
روزنامه مستقل
فرهنگ و هنر

چیدمان «پرندگان کوچ» بابک صبحی این روزها در محوطه باز فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمده است .این هنرمند در
این اینستالیشن مفهومی ،نگاهی دارد به غربت پرندگان که با فرا رسیدن خزان ،زادگاه خود را ترک میکنند.

در نشست رسانهای دوساالنه مطرح شد

افتتاح دوساالنه نگارگری ایران در مؤسسه صبا
مؤسسه فرهنگی هنری صبا از ۱۵آذر میزبان آثاری در بخشهای رقابتی و غیر رقابتی
دوساالنه نگارگری ایران خواهد بود.
به گزارش صبا؛ نشست رسانهای نهمین دوساالنه نگارگری ایران ،با حضور امیر طهماسبی
دبیر دوساالنه و رضا یساولی از اعضای شورای انتخاب و داوری آثار ،روز دوشنبه ۱۰آذر در
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد .این دوساالنه که روز ۱۵آذر در نگارخانه صبا افتتاح
میشود ،دارای بخشهای رقابتی و غیر رقابتی است و در پنج گرایش نگارگری ،تذهیب،
گل و مرغ ،تشعیر و طراحی برگزار میشود.
امیر طهماسبی با بیان اینکه دوساالنه با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای معاصر ،انجمن
نگارگری ایران و دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود،
افزود :پس از چند ماه تبادل نظر با اعضای شورای سیاســتگذاری دوساالنه۱۵ ،نفر از
هنرمندان پیشکســوت را برای انتخاب آثار و داوری در ۵گرایش موجود در دوســاالنه
انتخاب کردیم و در هر بخش  ۳داور به بررسی آثار میپردازند.
او گفت :در بخش غیر رقابتی آثار تعدادی از هنرمندان پیشکســوت و جوانترهایی که
سابقه درخشانی دارند به نمایش در میآید .در بخش رقابتی هم تصویر ۹۶۸اثر برای ما
ارسال شد و پس از بررسی توسط هیئت انتخاب ،اصل آثار انتخاب شده به دبیرخانه ارسال
شد و پس از داوری مجدد ،آثار نهایی انتخاب شدند .آنچه در انتخاب آثار برای ما اهمیت
داشت کیفیت آثار بود و به کمیت توجهی نداشتیم ،به همین دلیل سختگیری زیادی
در انتخاب آثار وجود داشت.
طهماسبی با اشاره به تعداد آثار شرکتکننده در هر بخش گفت :بخش اصلی این دوساالنه
متعلق به آثار نگارگری است که با موضوع انسان و طبیعت برگزار میشود و ۴۰۰اثر در این
بخش به نمایش درمیآید .بخش بعدی گل و مرغ است که ۲۲۳تابلو در آن حضور دارد .در
بخش تذهیب که آثار کیفیت خیلی باالیی نسبت به دورههای قبلی دارند ،تعداد ۱۸۷اثر
حضور دارد .در بخش طراحی ۱۰۳اثر و در بخش تشعیر هم ۵۲اثر به نمایش درمیآید.
در ادامه رضا یساولی با بیان اینکه تیم ۵نفره انتخاب آثار از کسانی هستند که خود سابقه
فعالیت در این رشــتهها را دارند ،افزود :آثاری که در این دوســاالنه روی دیوار میروند
قابلیت باالیی دارند و با سختگیری انتخاب شدهاند .برخالف دورههای قبل که کاتالوگ
دوساالنه فقط برای معرفی و بهعنوان شناســنامه نمایشگاه منتشر میشد ،در این دوره
تصمیم گرفتیم کتاب آثار دوساالنه را منتشر کنیم .این کتاب توسط نشر یساولی بهعنوان
منبعی برای نگارگری معاصر ایران چاپ میشود تا عالقهمندان بتوانند به آن رجوع کنند.
یساولی ادامه داد :ســعی کردیم این کتاب محدود به افراد شــرکتکننده در نمایشگاه
نباشد ،بلکه معرفی هنرمندان معاصر این رشته باشد .کتاب دارای سه بخش است و در
بخش اول آن آثاری از قدما منتشر میشود که از آرشــیو موزه هنرهای معاصر و آرشیو
انتشارات یساولی انتخاب شده است و قدیمیترین آثار موجود از حسین اسالمیان ،میرزا
آقا امامی و ...را در برمیگیرد .با طی روال تاریخی به اســاتید معاصر رسیدیم و در بخش
دوم آثار اساتیدی که سابقه فعالیت زیادی دارند گردآوری شده است .در بخش سوم هم
آثار تعداد زیادی از شرکتکنندگان در دوساالنه امسال منتشر میشود و سعی کردیم

آثاری را انتخاب کنیم که قابلیت قرار گرفتن در کنار آثار بزرگان این عرصه را داشته باشد.
امیر طهماســبی هم با اشــاره به هیئت انتخاب و داوری آثار گفت۱۵ :نفر از اســاتید و
پیشکسوتان عرصه هنرهای ایرانی در انتخاب و داوری آثار شرکت کردند که از آن جمله
میتوان یوسف حســینی ،حســین عصمتی ،رحیم چرخی ،محمدرضا هنرور ،عباس
جمالپور ،مجید مهرگان ،محمدعلی رجبی ،سلیمان سعیدآبادی ،رضا یساولی و مهرداد
خطایی را نام برد .نیمی از این افراد اولین بار است که داوری دوساالنه را برعهده دارند و از
این نظر نگاه جدیدی در دوساالنه وجود دارد.
دبیر دوساالنه با اشــاره به اینکه ۱۸مقاله به جشنواره ارســال شده است افزود :نقاشی
ایرانی تعریف مشخصی دارد که با سبکهای دیگر نقاشــی متفاوت است .این تعریف و
فضای فکری باعث میشود آثار شباهتهایی به یکدیگر داشته باشند ،اما نمیتوان گفت
هنرمندان در حال کپی کردن و تکرار یکدیگر هستند .همانطور که در آثار فرشچیان یا
آقامیری نوآوری وجود دارد و از کارهای قدما استفاده نکردند ،در این نمایشگاه هم آثاری
را که از نظر تفکر در آن قالب نقاشی ایرانی بگنجد انتخاب کردیم و ممکن است در بعضی
از آنها نگاههای نویی وجود داشته باشد .بعضی از آثار دوســاالنه از نظر موضوع ،ابعاد،
تکنیک و ...فضایی متفاوت از مینیاتورهای ایرانی دارند.
او در پاسخ به سؤالی در مورد غیبت محمدباقر آقامیری در این دوساالنه گفت :دوساالنه
با همکاری انجمن نگارگری آغاز به کار کرده است و آقامیری در شورای سیاستگذاری
حضور داشــت و مشــورتها و حمایتهای زیادی از او دریافت کردیم .بخش زیادی از
هنرمندان شرکتکننده در دوساالنه از شاگردان او هستند و حتی اعضای هیئت داوران
هم از شاگردان یا دوستان او هستند.
نهمین دوســاالنه نگارگری ایران از ۱۵آذر تا ۱۰دی در مؤسســه فرهنگی هنری صبا
برگزار میشود.

جدول فروش فیلمهای ایرانی در تهران و شهرستانها (تادو شنبه 10آذر)

نام فيلم

نام تهیهکننده

نام کارگردان

منبع  :سینما تیکت

تاريخ اکران هفته نمايش روز نمايش

فروش کل (تومان)

شیار 143

محمدحسینقاسمی -ابوذر پورمحمدی

نرگس آبیار

21آبان

1

16

912,503,000

میهمان داریم

منوچهرمحمدی

محمدمهدی عسگرپور

21آبان

1

15

166,941,000

ساکن طبقه وسط

امیر سماواتی

شهاب حسینی

23مهر

3

37

831,438,000

مستانه

عبداله علیخانی

حسین فرحبخش

 28آبان

1

10

حسن دادخواه

قربان محمدپور

 28آبان

1

10

116,522,000

کریم آتشی

کریم آتشی

 21آبان

2

17

آنچه مردان...
نطفه شوم

258,387,000
364,290,000

دکتــر محمدرضــا
خاکی از مدرســان
باسابقه تئاتر است و
سا لهاست بهعنوان
استادیار دانشگاههای
تئاتری مشغول فعالیت
است .او که تحصیالت
تئاتر خود را در دانشگاه
سوربن به پایان رسانده
عالوه بر کارگردانی در
تئاتــر و تلویزیون در
زمینه چاپ مقاالت مختلف در نشریات و همچنین
ترجمه آثار نمایشی فعالیتهای گستردهای داشته
اســت .او از فردا ۲۱آذر نمایش «دیده بانان» نوشته
پییر روبر لوکلرک را در ســالن چهارسو تئاتر شهر
با بازی وحید نفر ،محمد روشنی ،علیرضا ناصحی،
بهنام شــرفی ،بیژن محرمی ،علیرضا مدنی و سارا
افشــار روی صحنه خواهد برد .به همین بهانه گپ
کوتاهی با این کارگردان تئاتر داشتهایم که میخوانید:
چهار سال در انتظار اجرا بودن ،درنهایت به
کارگردانی نمایش «دیده بانان» ختم شد؟
بله متأســفانه اجرای این نمایش چیزی نیســت که من
دوست داشتم .چهار سال است که تقاضای من برای اجرا
در تئاتر شهر رد میشود و البته این وضع را باید یک مقدار
به حســاب اوضاع کلی تئاتر گذاشــت؛ چون تئاتر رابطه
مستقیمی دارد با امکانات و امکانات هم رابطه مستقیمی
دارد با بودجه .در واقع یک اثر ســاده و جمعوجور است و
من هم در فرصتی که بین ترجمههایم داشتم ،بد ندیدم
که این اثر را با این بچهها که واقعاً زحمت کشــیدند برای
اجرا ،آماده کنم.
چــرا تصمیم گرفتیــد نمایشــنامهای از
نویســندهای گمنام در ایران را برای اجرا انتخاب
کنید؟
راستش من پیش از اینشــناختی از پییر روبر لوکلرک
نداشتم البته او در فرانسه تجربیاتی داشته و بهعنوان یک
نویسنده نمایشنامههای رادیویی شهرت دارد ،ولی در کنار
کارهای رادیوییاش یکی دو تا نمایشنامه صحنهای هم
دارد که یکی از اینها همین نمایش است که یک بار هم
در سال  ۱۹۹۸در تئاتر لو لوسرنر پاریس روی صحنه رفته
است .البته سوژه نمایش در واقع به موضوع جنگ میپردازد
و جنگ هم یک سوژه خیلی قدیمی است که از زمان یونان
باستان تا امروز به آن پرداخته شده و نه تنها برای من ،بلکه
برای مخاطب هم یک سوژه جدید به حساب نمیآید ،اما
به هر روی بخشی از واقعیت دردناک زندگی بشر است و
میشود در هر زمان به شکلهای مختلف به آن پرداخت.
نمایشــنامه «دیدهبانان» یک اثر بسیار ســاده با زبانی
طنزآمیز درباره موضوعی جدی جنگ ،است .به عبارتی این
موضوع چیزی است که ما هر شبانهروز به محض روشن
کردن تلویزیون با آن روبهرو میشــویم و اتفاقی که شاید
این روزها برایمان عادی شده باشد .با این حال این نمایش
اشاره مستقیمی به این مسئله ندارد و استعارهای طنزآمیز
است که هدف اصلی آن و موضوعی که میخواهد در اصل
به آن برسد صلح است.
شما در این نمایش سعی کردید از چهرههای
تئاتری برای بازی بهره ببرید؟
یکی از ویژگیهای این نمایش بازیگرمحور بودن آن است .به
عبارتی دیگر این نمایش اص ً
ال شخصیتپردازی پیچیدهای
ندارد ،مضمون پیچیده و فلسف ه سنگینی ندارد و تنها ویژگی
خاصش این است که بازیگر محور است؛ و بازیگرهای کار
قابلیت آنها و اینکه بتوانند چه چیزی را بســازند ،نقش
مهمی در شــکلگیری نمایش دارد .یعنی باید بازیگرها
به تعریف درســت و دقیقی درباره ویژگیهای شخصیتی
نقشهایشان برســند تا طنز کار که حاصل موقعیت دو
کاراکتر و گفتگوی آنهاست به بهترین شکل به وجود بیاید.
نمیخواستید از چیزی که این روزها در تئاتر
مد شــده و از بازیگران چهره در نمایشها بهره
میگیرند ،استفاده کنید؟
متأسفانه مفهومی در تئاتر ما به نام چهره به وجود آمده
که من با این مفهوم جدید در مــورد تئاتر اص ً
ال موافق
نیستم ،چون به نظرم عوارض زیادی دارد .من مخالف
حضور هیچ کس در تئاتر نیستم ،ولی تأکید میکنم که
وقتی از واژه «چهره» استفاده میشود ،همین مسئله بر
انتخاب مخاطب تأثیر میگذارد .چون چهره محصول
مدیوم تلویزیون است یعنی ممکن است که این چهره
بازیگری تئاتر بلد باشد یا نباشد ،ولی این چهره بودنش
بر بازیگر بودنش غلبه میکند .در واقع میخواهم بگویم
اگر شما بخواهید یک ظرف را در تلویزیون نشان بدهید،
میبایست ثانیهای هزاران تومان هزینه کنید .آدمهایی
که ســاعتها در ســریالها و برنامههــای تلویزیونی
هستند ،تبلیغشان را آنجا دارند و وقتی به صحنه تئاتر
میآیند ،جای بچههای درس خوانــده را -که تئاتر را
بهعنوان رشته تحصیلیشان انتخاب کردهاند -میگیرند.

