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رسول صدرعاملي در «سال دوم دانشكده من»
فيلمسينمايي«سالدومدانشكدهمن»بهكارگردانيرسولصدرعامليوتهيهكنندگيمسعودرداييديروزوهمزمانباروزمليسينمادردانشگاهعلموصنعتمقابلدوربينرفتهاست.براساسبرنامهريزيهايانجامشده
فيلمبرداري فيلم جديد صدرعاملي تا اوايل آبان ماه در تهران و اصفهان زمان ميبرد .علي مصفا ،بابك حميديان ،شقايق فراهاني ،پدرام شريفي ،پانتهآ پناهيها و نيلوفر خوشخلق بازيگراني هستند كه حضورشان در اين
فيلم سينمايي قطعي شده است« .سال دوم دانشكده من» به نويسندگي پرويز شهبازي مضموني اجتماعي دارد و قرار است براي حضور در سيوششمين دوره جشنواره فيلم فجر آماده شود.

سرخط خبرها

گپ روز

انيميشن كوتاه «هيچكس» الهام طرقي موفق به
كسبجايزهويژههياتداورانيازدهمينجشنواره
انيميشنانيمانيمايصربستانشد.
«هزار افس�ان» ،انيميش�ني ايراني كه به روايت
داس�تانهايي منتخب از ش�اهنامه ميپردازد ،در
بخش بهترين انيميشن يك فستيوال جهاني نامزد
دريافت جايزه شد.
مسعود دلخواه كه چندي پيش نمايش «مفيستو»
را در سالن اصلي تاالر مولوي به صحنه برده بود ،از
اوايل دي بار ديگر اين اثر نمايشي را در تاالر مولوي
روي صحنه خواهد برد.
فيلمكنسرت-نمايش«سي»راكه
حميدنعمتاهلل ِ
اين روزها روي صحنه است ،ميسازد.
بلي�ت دو روز نخس�ت و اكث�ر صندليه�اي روز
س�وم اجراي جديدترين نمايش ايوب آقاخاني به
پايان رسيد.

بعد از  23سال

خبر كوتاه

نقد «آشويتس خصوصي من»

نشس��ت نقد و بررس��ي مجموعه ش��عر «آشويتس
خصوصي من» اثر حس��ن همايون س��اعت 17:30
روز پنجش��نبه  23ش��هريورماه برگ��زار ميش��ود.
منتقدان حج��ت بداغ��ي ،فرياد ناصري و ش��هاب
لواس��اني ديدگاههايش��ان را درباره اين مجموعه
ش��عر طرح ميكنن��د .اين برنامه در كتابفروش��ي
علمي فرهنگي برگزار ميش��ود .كتاب «آش��ويتس
خصوص��ي من» در س��ه فصل «شكنجهش��دهها»،
«عاشقانههاي ناتمام براي آنا» و در خردهروايتهايي
از ه��راس و ان��زوا» در  ۱۷۲صفح��ه ب��ا قيمت ۱۴
ه��زار تومان در نش��ر چش��مه چاپ ش��ده اس��ت.

استاد فرشچيان چراغ گويا را
برميافروزد

خانه فرهن��گ و هنر گويا كه تا پيش از اين با انتش��ار
كتابهاي فاخر سبك و سياق فعاليت خود را در عرصه
نش��ر در معرض ديد و قضاوت مخاطبان قرار داده بود،
پس از يك دوره بازسازي ،به مجموعه ناشران گالريدار
خياب��ان كريمخان تهران بازگش��ت .آيين گش��ايش
اي��ن گالري با حضور محمود فرش��چيان روز جمعه از
ساعت  17تا  20برگزار خواهد شد و در نخستين دوره
فعاليت كاري خود آثاري از محمود فرشچيان ،حسين
محجوبي ،فخرالدين فخرالدين��ي ،عباس جمالپور،
ناص��ر اويس��ي ،اي��ران درودي ،علياكب��ر صادق��ي،
عنايتاله نظرينوري ،غالمحسين اميرخاني ،حسين
الهيقمشهاي ،آيدين آغداشلو ،كامبيز درمبخش و...
به نمايش ميگذارد.

ويژه

بزرگداشت شاعر مردمي
معاصر ،شيون فومني
در فومن

ب��ه نق��ل از حامد فومن��ي ،فرزند ش��يون فومني به
مناس��بت نوزدهمين س��ال حيات آس��ماني شاعر
محبوب ش��مال كش��ور «ش��يون فومن��ي» آيين
بزرگداشت ملي و كشوري از س��وي اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي شهرستان فومن و بنياد شيون فومني
روز پنجش��نبه  ۲۳شهريور س��اعت  16:30در تاالر
اجتماعات اداره ارشاد اين شهرستان برگزار ميشود.
رييس بنياد شيون فومني اش��اره كرد :در اين آيين
بزرگداش��ت فرهيختگان ،انديشمندان و چهرههاي
برجس��ته ش��عر و هنر كش��ور با ش��عرخواني ،ايراد
سخنراني ،اجراي موس��يقي اصيل ايراني بر اساس
غزلهاي فارسي ش��اعر و اجراي موسيقي محلي بر
اساس ترانههاي گيلكي ش��يون فومني و نمايشگاه
خوشنويسي از شعرهاي گيلكي و فارسي اين شاعر
پرآوازه گيالني برگزار خواهد شد .وي اجراي نمايش
گيلكي بر اساس يكي از منظومههاي گيلكي شاعر را
از ديگر برنامههاي اين بزرگداشت برشمرد.

صحنه

اظهارات تاملبرانگيز هنرمندان خارجي در مريوان

تهمينه ميالني فيلمنامهاي
براي كودكان مينويسد

تهمينه ميالني كه بيشتر عالقه خود
را به س��اخت فيلمه��اي اجتماعي با
محوريت مسائل و دغدغههاي زنان نشان داده است،
فيلمنامهاي را در ژانر كودك و نوجوان مينويسد.
ميالني كه پيشت��ر هم نگاهي به ادبيات داش��ته و
فيلمنامههايي را بر اساس رمانهاي فارسي ساخته
است ،فيلمنامه «هوشمندان سياره اوراك» را در ژانر
ك��ودك و نوجوان با اقتباس از كتاب «هوش��مندان
ينويسد.
سياره اوراك» نوشته فريبا كلهر م 
ميالني كه اين فيلمنامه را به سفارش بنياد سينمايي
فارابي مينويسد ،درباره اين اقتباس ميگويد« :كتاب
«هوشمندان سياره اوراك» داستاني جذاب و مطابق
با سليقه نوجوانان امروز جهان است و تصور ميكنم
ساخته شدن فيلمي از اين كتاب ميتواند جاني تازه
به فيلمهاي مناسب نوجوانان ببخشد».
ميالني بعد از  23س��ال بازگشتي دوباره به سينماي
كودك و نوجوان دارد .او بيست سال پيش قصد داشت
سريالي از اين داستان بسازد و فيلمنامه آن هم در سي
و دو قسمت نوشته ش��د .اما به داليل مختلفي چون
تغيير مديريتها در سيمافيلم كه قرار بود تهيهكننده
باشد ،توليد آن به سرانجام نرسيد.
اين فيلمس��از ح��اال فيلمنامه تازه را بهروزرس��اني
ميكن��د و آگاه كردن ك��ودكان و نوجوانان از تاريخ
ايران و جهان و همچنين آگاهي از علم روز با استفاده
از فيلمنامهه��اي علم��ي – تخيل��ي را از مهمترين
دغدغههاي خود ميداند« :براي اس��تقبال و حضور
هر چه بهتر ك��ودكان و نوجوانان در س��ينماها بايد
فيلمهايي متناس��ب با اطالعات عموم��ي و عاليق
ايش��ان از جمله فيلم «هوشمندان س��ياره اوراك»
توليد شود » .كارگردان فيلم س��ينمايي «كاكادو»
معتقد است س��ينما وامدار ادبيات است و نقشه راه
آن را ادبيات تعيين ميكند و اميدوار است شرايطي
فراهم ش��ود تا آثار ادبي بيش از پيش مورد اقتباس
سينمايي قرار بگيرند.

انتقاد محمد علي بهمني از وضعيت ترانه

تئاتر خياباني همه جا رو به احتضار است شنيدن برخي ترانهها رنجآور است
اجازه پيشرفت
نميدهند

متاس�فانه در چندم�اه
گذشته دولتي داشتهايم
كه حام�ي هنر نب�وده و
اين كار را براي ما سخت
ميكند .آنها مانعتراشي
ميكنن�د و ا ج�ا ز ه
پيشرفت نميدهند .در
گذش�ته قواني�ن خوبي
داش�تيم كه به ما كمك
ميك�رد از طري�ق تئاتر
درآم�د خوب�ي داش�ته
باش�يم و ح�اال دنب�ال
بازگش�ت ب�ه آن دوره
هستيم.

بابك احمدي
هنرمنداني از ش��ش كش��ور فرانس��ه،
اس��پانيا ،ع��راق ،آذربايج��ان ،اوكراين
و برزيل امس��ال به ش��هر مريوان در كردس��تان سفر
كردهاند تا آثار خود را در قالب دوازدهمين جش��نواره
تئاتر خياباني مريوان به نماي��ش بگذارند .اين حضور
شرايطي فراهم آورد تا نمايندگان هر گروه با حضور در
يك سمينار مشترك درباره شرايط فعلي تئاتر خياباني
در كشورهاي خود به اظهارنظر بپردازند و ما و هنرمندان
ايراني نيز از اين روزنه اطالعات بيشتري نسبت به روند
صعودي يا نزولي تئاتر خياباني در اروپا و امريكاي التين
كس��ب كنيم؛ اطالعاتي كه اظهارات حاضران نش��ان
ميدهد چن��دان اميدواركننده نيس��ت .قطبالدين
صادقي كه به نوعي مديريت اين نشست مشترك را نيز
برعهده داشت پيش از هر چيز از خاستگاه اين هنر در
جهان گفت« :تئاتر خياباني پيش از جنگ اول جهاني
يك ماهيت معترض ضدسياسي عليه حكومتهايي
داش��ت كه واقعيت را حاشا ميكردند .آمدند تا حقايق
كتمان شده توسط نظام نامردمي و سرمايهداري را افشا
كنند و افكار عمومي را متوجه كنند و تئاتر وس��يلهاي
سياس��ي بود .ام��روز ش��رايط تاريخي عوض ش��ده و
دس��تگاههاي آگاهكننده ديگري به ميدان آمدهاند و
نظام چ��پ فروريخته و براي ضرب��ه زدن به نظامهاي
س��لطهجو راههاي ديگري وجود دارد ».اين پژوهشگر
و مدرس تئاتر در ادامه پيشبيني هريك از هنرمندان
حاضر درباره آينده تئاتر خياباني در كشورهايش��ان
را جويا ش��د .كارگ��ردان برزيلي حاضر در نشس��ت از
فستيوالهاي بس��يار بزرگ و متعدد كشورش گفت:
«شركتهاي جديد با پيام سياسي جديد حامي تئاتر
خياباني هستند ،برزيليها عادت تاريخي رفتن به تئاتر
خياباني را بهطور عمومي ندارند .متاسفانه در چندماه
گذشته دولتي داشتهايم كه حامي هنر نبوده و اين كار

سوژه روز

بزرگداشت مهلقا مالح

به منظور بزرگداشت از يك عمر پربار و
خدمت و ايجاد انگيزه به حفظ محيط
زيس��ت س��رزمين ما ايران در بيش از هشت دهه از
زندگي خانم مالح ،ش��بي به افتخ��ار او با همكاري
مجله بخارا و چند موسس��ه و مجله صنوبر در ساعت
پنج بعد از ظهر چهارش��نبه بيست و دوم شهريور در
كانون زبان فارس��ي برگزار ميش��ود .در اين مراسم
نوشآفرين انصاري ،دكتر شيوا دولتآبادي ،رخشان
بنياعتماد ،اسماعيل كهرم و مجتبي ميرطهماسب
سخنراني خواهند كرد و همچنين فيلم مستند «همه
درختان من» به كارگرداني رخش��ان بنياعتماد به
نمايش درميآيد.
مهلقا مالح فعال محيط زيست ،در سال  ١٢٩٦متولد
شد .وي فرزند خديجه افضل وزيري و نوه بيبيخانم
اس��ترآبادي اس��ت ،و پس از تحصيل در فلسفه علوم
تربيتي و جامعهشناس��ي از دانش��گاه تهران مدرك
فوقليسانس جامعهشناس��ي گرفت و براي تحصيل
به پاريس رفت و از دانش��گاه سوربن مدرك دكتراي
جامعهشناس��ي گرفت و ب��ه ايران بازگش��ت .پس از
مدتي در كتابخانه دانش��گاه تهران مشغول كار شد و
در سال  ١٣٤٧به رياست كتابخانه موسسه تحقيقات
روانشناس��ي برگزي��ده ش��د .خان��م م�لاح پس از
بازنشستگي وقت خود را در راه مبارزه با آلودگي محيط
زيست گذاشت و در سال  ١٣٧٢با همراهي همسرش
و چندين اس��تاد دانشگا ِه عالقهمند به محيط زيست
سازمان غيردولتي زيستمحيطي به نام (جمعيت زنان
مبارزه با آلودگي محيط زيست) را بنيان گذاشت و از
وي به عنوان مادر محيط زيست ياد ميشود و اكنون
در سن  ١٠٠سالگي ساكن تهران هستند.

قفسه

را براي ما س��خت ميكند .آنها مانعتراشي ميكنند و
اجازه پيش��رفت نميدهند .در گذشته قوانين خوبي
داش��تيم كه به ما كمك ميكرد از طريق تئاتر درآمد
خوبي داشته باش��يم و حاال دنبال بازگشت به آن دوره
هس��تيم ».او انگشت اتهامش را به سوي سياستهاي
بد سرمايهداري نشانه رفت و گفت« :ما معتقديم مردم
تئاتر را دوس��ت دارند و به همين دليل دولت را مجبور
خواهي��م كرد كه اين موانع را از س��ر راه م��ا بردارند».
كارگردان فرانسوي اما چنان كه انتظار ميرفت آمار و
اطالعات قابل تاملي داد .برگزاري حدود 200فستيوال
تئاتري در كش��ورش يا اينكه «در يك��ي از مهمترين
جشنوارههاي فرانسه  600نمايش از سراسر دنيا اجرا
ميشود ».اين هنرمند با برشمردن نقاط مشترك بين
جشنواره مريوان و آنچه در كشورش جريان دارد ابراز
اطمينان ك��رد «در آيندهاي نزديك بيش از  500اجرا
را در مريوان ش��اهد خواهيم بود ».او تئاتر خياباني در
فرانسه را «رو به پايان» توصيف كرد ولي تاكيد داشت
«گروههاي قدرتمند به دنبال ش��يوهاي نو براي ادامه
هستند ».روايت كارگردان اوكرايني نيز جالب به نظر
ميرسيد چون ش��رايطي تقريبا مشابه ايران را تداعي
ميكرد« .در اوكراين تنها يك جشنواره تئاتر خياباني
به نام شير طاليي وجود دارد ،گروههايي كه به مريوان
آمدهاند كوچكند؛ ولي در جشنواره ما گروههاي بزرگ
و متعددي حضور دارند .بيشتر گروهها در اوكراين تئاتر
صحنهاي كار ميكنند ».ظاهرا وضعيت تئاتر صحنهاي
و خياباني در آذربايجان نيز تعريف چنداني ندارد« .تئاتر
خياباني در آذربايجان مثل آنچه در ايران ميبينيم رايج
نيست .تئاتر صحنهاي مخاطبش را از دست ميدهد و
تئاتر خياباني فرصتي براي جلب نظر تماشاگران بيشتر
به تئاتر است .ما كش��ور جواني داريم و بهطور طبيعي
راهي طوالني در پيش است .حضور ما در مريوان موجب
شد با اين كاركردها بيشتر آشنا ش��ويم و اميدوارم در
آذربايجان چنين فستيوالي داشته باشيم».

ندا آلطيب
برگزاري جشنواره شعر نياوران فرصتي
ش��د تا محمد علي بهمني و عبدالجبار
كاكايي به عنوان دو ش��اعر و ترانهسرا ،انتقادات خود را
از وضعي��ت ترانههاي امروزي بيان كنند و از ترانههايي
بگويند كه با كيفيت پايين خود باعث اندوه ترانهسرايان
شدهاند .با رواج گرفتن موسيقي پاپ در چند سال اخير،
وضعيت ترانه و ترانهس��رايي هم به ناچار دس��تخوش
تغييراتي ش��د .اين تغيي��رات همان ان��دازه كه باعث
توجه بيش��تر به ترانه شد اين اش��كال را هم داشت كه
با رش��د قارچ گونه تع��دادي از خوانندگان موس��يقي
پاپ ،شاهد اجراي ترانههايي بسيار سطح پايين باشيم
كه اين وضعيت در كش��وري كه س��رزمين س��عدي و
حافظ و موالنا اس��ت ،بيش��تر دردناك است .به تازگي
محمدعلي بهمني و عبدالجبار كاكايي دو تن از شاعران
و ترانهس��رايان با سابقه كه هر دو داوري جشنواره شعر
ني��اوران را بر عهده دارند ،انتق��ادات خود را از وضعيت
كيفي برخي از ترانههاي س��خيف بيان كردند .بهمني
از رنج شنيدن اين گونه ترانهها گفت« :متاسفانه گاهي
آثاري ميش��نويم كه داراي ضعفهاي كالمي بس��يار
است كه ما را رنج ميدهد .برگزاركنندگان كنسرتها
از آنجا كه ميخواهند تنها نشاط در برنامه حاكم باشد،
تا كالم خوب ،آثاري بهشدت ضعيف را مورد حمايت قرار
ميدهند؛ از اين رو ،در حال حاضر به جز چند خواننده
كه خودشان تمايل دارند آثار و ترانههاي باارزش بخوانند،
بقيه كارها فاقد ارزشهاي الزم هستند ».او البته سطح
كيفي آثار رسيده به جشنواره ش��عر نياوران را ستود و
ابراز خوشنودي كرد كه در اين جشنواره ترانه سراياني
صاحب انديشه و خرد اثر داشتهاند .بهمني به اين نكته
نيز توجه داش��ت كه خوب اس��ت برگزاركنندگان اين
جش��نواره ،بعد از اعالم نتايج نهايي ،برگزيدگان را رها
نكنند بلكه از آنان حمايت و ش��رايطي را فراهم كنند تا

آثار منتخب خوانده ش��ود و به گوش مردم برسد .او بر
اين نكته ني��ز اصرار ورزيد ك��ه موضوعاتي مانند صلح
جهاني و محيط زيس��ت نبايد به ص��ورت تحميلي در
ترانهها نمود داشته باشد« :مسائلي اينچنيني اگر براي
يك ش��اعر به صورت يك دغدغه ذهني باشد ،حتما از
دل آن ،آثار خوب و تاثيرگ��ذاري به وجود ميآيد .ولي
اگر به نفر ،موضوعي تحميل شود ،نبايد انتظار اثر فاخر
داش��ت .تفاوت شعر ساختن با آفرينش ادبي در همين
جاس��ت .اگر ش��اعري اثري از آفرينشهاي خودش را
ثبت كند ،هر كسي آن اثر رابخواندقطعاتحت تاثير قرار
ميگيرد ».عبدالجبار كاكايي ،نويس��نده ،شاعر و يكي
ديگر از داوران بخش ترانه سومين دوره جشنواره شعر
نياوران نيز بر لزوم مداومت در برگزاري جشنوارههايي
از اين دست تاكيد داش��ت« :اين مداومتنتايجمثبت
زيادي به همراه خواهد داشت كه يكي از آنها توجه جدي
چهرههاي خاص و جدي به آن است .جشنوارههايي كه
به صورتجسته و گريخته برگزار ميشوند ،محل رجوع
عامه هستند .اما جش��نوارههاي جديتر باعث تغيير و
تح��ول در جامعه ادبي ميش��وند و صاحبانقل م به آن
جشنواره مراجعه ميكنند ».او از اين فرصت بهره برد و
يادي هم از زندهياد افشين يداللهي كرد؛ ترانه سرايي كه
در دوره گذشته اين جشنواره ،در تركيب هيات داوران
آن حضور داشت« :افشين يداللهي در آفرينش جمالت
شاعرانه و جمالت موس��يقيايي جزو سرآمدها بود .كم
داري��م آدمهايي كه جمالت ش��اعرانه را روي جمالت
موسيقيايي بگذارند .او دغدغههايي مثل عرفان و وطن
داشت كه تقريبا دغدغههاي جدي جامعه بود».
مراس��م پاياني سومين جشنواره ش��عر نياوران ديروز
برگزار ش��د .در سومين دوره جش��نواره شعر نياوران و
در بخش ترانه در مجموع  290قطعه اثر ارس��ال ش��د
كه  192قطعه در بخش آزاد و  98قطعه در بخش ويژه
توس��ط محمدعلي بهمني ،عبدالجبار كاكايي و سعيد
امير اصالني داوري شدند.

آنسوي آبها

كارگردان تئاتر و اپرا از دنيا رفت

پيتر هال در  86سالگي درگذشت

بهار سرلك
پيتر هال؛ كس��ي كه كمپاني رويال شكسپير
را در  29س��الگي پايهگذاري كرد ،جابهجايي
س��اختمان تئاتر ملي را بر عهده گرفت و به مدت  50س��ال بر
جهان تئاتر انگليس��ي زبانها تاثير گذاش��ت ،روز دوشنبه در
بيمارس��تاني در لندن و در  86س��الگي درگذشت .تئاتر ملي
بريتانيا خبر درگذش��ت او را ذاتالريه اعالم كرده است .سال
 1973و پ��س از اينكه هال مقام مدير تئات��ر ملي نام گرفت،
مسوول جابهجايي از س��الن تئاتر اولد ويك به ساختماني در

س��اوت بانك ش��د .به گفته تئاتر ملي برخالف ناآرامي مداوم
و ترديده��ا ،او اين كمپان��ي را با موفقي��ت در خانه جديدش
راهاندازي كرد .س��ال  1988تئاتر ملي را ترك و كمپاني پيتر
هال را راهاندازي كرد و در س��ال  2003مدير بنيانگذار سالن
رز تئاتر كينگستون ش��د .در مقام كارگردان او ساموئل بكت
را به مخاطبان انگليس��ي زبان معرفي كرد ،هشت نمايشنامه
هارولد پينتر را روي صحنه برد ،اصالحات و تغييراتي اساسي
در بازي نمايشنامههاي شكسپير داد و به عنوان مدير فستيوال
گليندبورن در انگلس��تان ،رئاليس��م نويي را به اجراي اپراي
كالسيك افزود .نمايشنامه «در انتظار گودو» بحثهايي را در

لندن پيش آورد و سوم آگوست  1955وقتي نخستين اجراي
آن روي صحنه رفت ،بكت يكي از بزرگترين نمايشنامهنويسان
معرفي شد و هال در كنار پيتر بروك نوآورترين نسل كارگردانان
جوان شناخته شدند .او از سال  1973تا  1988در مقام مدير
هنري تئاتر ملي بيش از  300نمايش روي صحنه برد 50 .اثر
در سالنهاي اپراي سراسر جهان اجرا كرد .در سال  1977ملكه
اليزابت دوم نشان شواليه را به او اهدا كرد .به هنگام كارگرداني
تنها دغدغهاش لحن زبان و حقيقت پشت كلمات بود .او خودش
را «كارگردان موزيكال نمايش��نامهها» ميناميد و دراينباره
گفته بود« :نتها را ياد ميگيري ،قدمها را ياد ميگيري ،اشكال

را ياد ميگيري و س��پس بايد آن را از آن خود كني و اجرايش
كني ».او همين قواع��د را در اپرا پي��اده ميكرد ،به خصوص
قطعات موتزارت .همچنين خوانندهها را تش��ويق به كش��ف
احس��اس موس��يقي ميكرد .هال حقيقيترين كوشش را در
ن ميدانست .از نظر او تمرين سفري به دنياي كشفنشده
تمري 
و غيرمنتظره با خودش به عنوان «راهنما ،فيلس��وف ،دوست،
توطئهچين ،روانكاو ،بازيگر ،پژوهشگر ،موزيسين ،تدوينگر،
مرشد ،سياس��تمدار و عاشق» بود .او گفته بود« :تعريف من از
بهشت جايي است كه در آنجا هميشه تمرين ميكني .بعد از
تمرين نمايشي از شكسپير سراغ اپراي موتزارت ميروي».

ديوار

تالش كميسيون فرهنگي مجلس براي حل مشكالت حوزه تجسمي

كنند
هنرمندان تجسمي با وزير ارشاد ديدار مي

علي مطلبزاده
«كميس��يون فرهنگي بنا ب��ه وظيفهاش
اتفاقات و چالشه��اي همه هنرها را رصد
ميكند و به آنها توجه دارد .چندي پيش حاش��يههايي
در رس��انهها بازتاب يافت كه احساس كرديم هنرمندان
تجسمي با نوعي س��وءتفاهم و دلنگرانيهايي دست به
گريبانان��د ،به همين دلي��ل با اعضاي انجمن نقاش��ان
و نماين��دگان ديگ��ر انجمنهاي تجس��مي نشس��ت و
جلس��ه صميمانه مش��تركي برگزار كرديم و در جريان
درخواس��تها و دغدغههايش��ان قرار گرفتي��م ».اين
گفتههاي حجتاالس�لام احمد مازني ،عضو كميسيون
فرهنگ��ي مجلس را ميتوان مروري دانس��ت بر اتفاقات
حوزه تجسمي و حاشيههاي دولتي آن در طول شش ماه
اول امسال؛ حاشيههايي كه با ادامه واكنشها به برگزاري
نمايشگاه گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در برلين
و رم از ابتداي امسال شروع شد و تا آنجا پيش رفت كه در
نهايت تصميم گرفته شد تا جلسه مشتركي بين اعضاي
كميس��يون فرهنگي مجلس با نماين��دگان انجمنهاي
تجسمي در تيرماه امسال برگزار شود .برگزاري جلسات
بيشتر با اعضاي انجمنها قولي بود كه اعضاي كميسيون
فرهنگي در همان جلسه به اعضاي انجمنهاي تجسمي
دادند تا با فاصلهاي كه به خاطر راي اعتماد به وزراي دولت
دوازده��م در اين ميان افتاد همهچيز به ش��روع فعاليت
س��يدعباس صالحي به عنوان وزير جديد ارشاد موكول
شود .اين طور بود كه در طول دو روز گذشته احمد مازني
به عنوان رييس كميته فرهنگ ،هنر و رسانه كميسيون
فرهنگي از تصميمهاي جديدي گفت كه درباره همكاري
با نمايندگان انجمنها در اين كميس��يون گرفته ش��ده
اس��ت .او روز دوش��نبه از ارس��ال نامهاي به سيدعباس
صالحي ،وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي به منظور دعوت
از نمايندگان انجمنهاي صنفي هنرهاي تجسمي براي

حضور در جلس��ات ش��وراهاي راهبردي و برنامهريزي
وزارت ارش��اد خبر داد .مازني با اش��اره به اينكه منتظر
پاسخ نامه ارس��الي به وزير ارشاد هستم اظهار اميدواري
كرده بود كه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي با تدوين
دستورالعملهاي الزم ،رويكرد مناسبتري را در خصوص
بهبود وضعيت هنرمندان به ويژه هنرمندان پيشكسوت
و اساتيد حوزه هنرهاي تجسمي در نظر بگيرد .اما مازني
روز گذشته خبر ديگري هم براي نمايندگان انجمنهاي
تجسمي داشت .او با اشاره به پيگيري مسائل مطرح شده
در همان جلسه تيرماه از جلس��ه ديگري خبر داد كه به
زودي با حضور س��يدعباس صالحي ،وزير ارش��اد براي
بررسي دغدغههاي جامعه تجسمي برگزار خواهد شد« :به
هنرمندان عزيز قول دادم ظرفيتهاي واال و كمبودهاي
اين عرص��ه را از طريق وزير فرهن��گ پيگيري كنم كه با
توجه به تغيير دول��ت و جابهجاييهاي صورت پذيرفته،
اكنون درخواس��تها و مس��ائل هنرمندان تجسمي به
آقاي س��يدعباس صالحي منتقل و قرار شد جلسه بعدي
را با حضور ايشان برگزار كنيم كه اين ديدار در نخستين
فرصت محقق خواهد شد ».مازني با اشاره به صحبتهاي
مطرح ش��ده در همان جلس��ه تيرماه از اقدامات ديگري
صحبت ك��رد كه در راس��تاي قول اعضاي كميس��يون
فرهنگي به انجمنهاي صنفي هنرهاي تجس��مي انجام
شده است« :يكي از اقداماتي كه اخيرا در اين راستا صورت
گرفت و طي نامهاي به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم
ش��د ،موضوع حض��ور انجمنهاي صنفي در ش��وراهاي
راهبردي و برنامهريزي وزارت فرهنگ ارش��اد اس�لامي
است ».به گفته او انگيزه و ظرفيت انجمنهاي صنفي به
ويژه در حوزه هنرهاي تجسمي باال و مفيد است و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ميتواند از اين ظرفيت در جهت
برنامهريزيهاي كالن و تنظيم اس��ناد باالدستي حوزه
فرهنگ به خوبي بهره ببرد .برگزاري جلس��ات مشترك
و ادامهدار با هنرمندان و طرح مش��كالت آنها قول جديد

احمد مازني است .او با اشاره به اينكه نشستها با حضور
نمايندگان انجمنهاي تجس��مي ادامه خواهد داش��ت
توضيح داد« :هم ما به ديدار جامعه هنري ميرويم و هم
از دوستان دعوت خواهيم كرد تا به كميسيون فرهنگي
تشريف بياورند ،اما خوب ميدانم حاصل اين جلسات با
اجرايي شدن درخواس��تهاي هنرمندان ميتواند طعم
ديگري نزد جامعه هنري داش��ته باش��د .ما تالش خود
را خواهيم كرد؛ ب��راي ما اصل بر تعام��ل ميان مجلس،
دولت و هنرمندان اس��ت تا اعتال و پيش��رفت هنر ايران
سرعت يابد » .با اين قول آخر بايد منتظر چند ماه آينده
و اخبار دولتي مربوط به حوزه تجسمي ماند تا اين حوزه
هميشه در حاش��يه فرهنگ و هنر در كنار برطرف شدن
نگرانيهايش از وضعيت م��وزه هنرهاي معاصر تهران و
سرنوشت گنجينه و شكل مديريتي موزه گرفته تا بودجه
ناچيز حوزه تجسمي چش��مانتظار آمدن روزهايي باشد
كه به انجمنهاي تخصصي تجسمي اختيارات بيشتري
در تصميمگيري و برنامهريزي براي فعاليتهاي دولتي
داده ميشود.

