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بیش از هر زمان دیگری به تئاتر نیازمندیم

پیام وزیر ارشاد به تئاتر فجر سی و هفتم

فرصتی برای تالقی
و ارتباط سلیقههای مختلف

جایزههــای شــصت و یکمیــن مراســم گرمــی ،مهمتریــن
آن سوی رویداد موسیقی جهان در حالی اعالم شد که نام یک ایرانی
مرز در میــان برندگان آن دیده میشــود ،عالوه بر این «کیســی
ماســگریوز» و «چیلیدیــش گامبینو» نیز برندگان بزرگ ایــن دوره از جوایز گرمی
بودند .آن طور که در خبر ایسنا به نقل از گاردین آمده ،در بخش موسیقی نیو ایج،
گروه «افیون ماه» برنده شده که «حمید سعیدی» نوازنده سنتور این گروه است.
این دومین مرتبهای اســت که یک ایرانی موفق به کســب جایزه گرمی میشــود.
پیش از این «کیهان کلهر» این جایزه را در قالب گروهی کسب کرده بود.

احتــرام برومنــد کــه ایــن روزهــا
برنامــه «رادیــو شــب» را در شــبکه
شــما اجــرا میکنــد ،دربــاره فضای
ایــن روزهــای تلویزیــون میگویــد و
اینکــه «اگــر پیشــنهاد خوبــی بــرای
بــازی در مجموعــه تلویزیونــی به او
شــود آن را رد نمیکنــد»« :برخــی
برنامههــا را کــه در تلویزیــون نــگاه
میکنــم برایم امیدوارکننده اســت،
امــا برخــی برنامههــا هم بــه نظرم

یکســویه و کمــی توأم بــا بیانصافی
اســت؛ بهعنوان مثال در رپرتاژهایی
کــه از مــردم میگیرند گاهــی اوقات
ایــن رپرتاژها با واقعیــت همخوانی
نــدارد .پیشــنهاد مــن بــه تلویزیــون
راســتی و صداقت اســت .اگر نقشی
هــم پیشــنهاد شــود و خوشــم بیاید
حتماً آن را میپذیرم».
برومنــد در ادامــه تصریــح کرد:
«اگر برنامــهای را ببینم که صداقت

داشــته باشــد حتمــاً آن را دنبــال
خواهــم کرد .فکر میکنــم تلویزیون
بایــد بــه مســائل اخالقــی جوانــان
و همچنیــن محیــط زیســت توجــه
بیشتری داشته باشد».
ایــن هنرمنــد در خصــوص
اجرایــش در برنامــه رادیــو شــب که
ایــن روزهــا منصــور ضابطیــان بــه
اتفاق محمــد صوفی بــه روی آنتن
بردهانــد ،میگوید«:بــه طــور مداوم

هــر سهشــنبه آیتــم چنــد دقیقــهای
را بــه همــراه آقــای فروتــن اجــرا
میکنیم .این آیتــم مرتبط به حوزه
اجتماعــی و خانوادگــی و در واقــع
مثل قصه اســت؛ البتــه آن را روایت
نمیکنیم و راجع به مســائلی است
کــه در خانــواده و بــه زوجهایی که پا
بــه ســن میگذارنــد و مســائلی کــه
پیــدا میکننــد میپردازد و مــا آن را
بــازی میکنیم .نویســنده ایــن آیتم

خانــم شــرمین نــادری اســت کــه
نوشتههایشان بسیار خوب است».
برومنــد همســر مرحــوم داوود
رشــیدی فعالیــت هنــریاش را
از ســال  46بــا برنامــه کــودک در
تلویزیون آغاز کرد و  11سال در حوزه
کــودک کار کــرد .او در فیلمهایــی
چــون «دیشــب باباتــو دیــدم
آیدا»« ،فروشــنده»« ،قشنگ و
فرنگ» بازی کرده است.

نگاهی به بخش تئاتر ملل و مسابقه بینالملل جشنواره سی وهفتم تئاتر فجر

حضور پر رنگ اروپاییها بر صحنه فجر
زهرا شایانفر
خبرنگار

ســیوهفتمین دوره از جشــنواره
بینالمللــی تئاترفجر با حضــور دوازده
کشور اروپایی و آسیایی از دیروز  22بهمن
مــاه در  38ســالن و ســه فضــای بیرونی
تئاترشهر ،خانه هنرمندان و مترو میدان
ولیعصر(عــج) کار خــود را آغــاز کــرد.
در ایــن دوره از جشــنواره  142نمایــش
در بخشهــای مســابقه ایران ،1مســابقه
ایــران  ،2گرامیداشــت چهــل ســالگی
انقالب اسالمی ،مســابقه تئاتر خیابانی،
بخــش ملــل ،مســابقه بینالملــل،
نمایشنامهنویســی و نمایشــنامه خوانی
و مســابقههای پوســتر وعکــس تئاتــر و
پژوهش ارائه خواهند شد.
نگاهیکوتاهبهفهرستنمایشهایی
کــه در بخش تئاتر ملل این جشــنواره به
اجرادرمیآیندنشانمیدهدکهبیشترین
آثار این بخش از میان کشورهای اروپایی
هســتند .فرانســه بــا دو نمایــش ،فنالند،
نــروژ ،ســوئد ،بلژیــک ،آلمــان ،رومانی و
مجارســتان در کنــار آثــاری از کشــورهای
جمهوری آذربایجان ،گرجستان ،لبنان و
سوریه با یک نمایش در جشنواره امسال
حضــور دارنــد .غیر از نمایشهایــی که از
کشــورهای ســوئد ،جمهوری آذربایجان،
آلمان و یکی از نمایشهای کشور فرانسه
بقیــه آثــار در بخش مســابقه بینالملل
و درکنــار هفــت نمایــش از کشــورمان به
رقابتخواهندپرداخت.
«ëëدو سر و یک دست» نمایشی از لبنان
لبنــان با نمایشــی بهنــام «دو ســر و
یــک دســت» کــه کاری از کمپانــی تئاتر
زوکاک معرفی شده در جشنواره حضور
دارد .ایــن نمایش را المیا آبی آزار ،عمر
آبی آزار ،جونید ســاریالدین ،مایا زبیب
نوشــته و کارگردانــی کردهاند .نمایشــی
 50دقیقهای که قدرت و پدرشاهی را در
کنکاش با دیدگاههای شکسپیر دستمایه
مضمونی اثرشان قرار دادهاند.
در خالصــه نمایــش ایــن کار آمــده
اســت :نگاه سیاسی ظالمانه شکسپیر او
را بــه یــک متفکر بزرگ سیاســی تبدیل
کــرده و مشــخص اســت کــه مســائل
سیاســی در هســته نمایشــنامههای
او قــرار دارنــد .مــا امــروز میخواهیــم
ســؤال شکسپیر را بپرســیم تا به پاسخ و
تحلیل طرحهای اولیه قالب پدرشاهی
(پادشاهی) در نمایشمان بپردازیم.
ëëسوئدونمایشنامهایازویلیامشکسپیر
آنمار طاها کارگردان عراقی ،از کشور

ســوئد با نمایش «ترحم :قسمت یک»
به جشــنواره تئاتر فجر آمده اســت .این
اثــر نمایشــی نوشــته ویلیــام شکســپیر
اســت .نقطــه شــروع ترحــم :قســمت
یک ،شخصیت یاگو در نمایشنامه اتللو
اســت .مرد جوانــی که ایمان خــود را به
غــرب از دســت داده اســت و تصمیــم
میگیرد به نقطهای دورافتاده سفر کند
تــا آرمانی عاشــقانه از جنــگ را محقق
ســازد .آنمــار طاهــا کارگــردان ،بازیگــر
و طــراح نــور .آثــار او در جشــنوارههای
تانــک پــراگ ،جشــنواره بینالمللــی
حــرکات مــوزون کاالماتــا ،مادریــد و
حــرکات مــوزون ،جشــنواره بینالمللی
تئاتــر فجــر ،جشــنواره آتــاکاالری هنــد،
جشنواره کنستانت کامبیومنتو ،جشنواره
بینالمللی تئاتر معاصر و تجربی قاهره
و جشــنواره بینالمللی دیوادلنــا نیترا و
روز تئاتر کارتاژ دیده شدهاند.
ëëادای احترام فرانســویها به مهاجران
در «گذرگاه»
گــذرگاه ،راهرویــی اســت کــه بــه
خاطرات جهــان اختصاص داده شــده
و در آن صــدای موســیقی بــه گــوش
میرسد .این چیدمان راهرویی  10متری
اســت و بازدیدکنندگان با فضایی مملو
از نور و صدا روبهرو میشوند و موسیقی
سنتی کشــورهای مختلف را میشنوند.
این نســخه از گذرگاه ،به احترام خاطره
کســانی اســت که مجبور شــدهاند کشور
خــود را تــرک کننــد .پیــر جودلووســکی
نویســنده و کارگــردان و ایــن اثــر کاری از
اســتودیو اولــه اســت و دو مســئول فنی
آن ماریــن بونــازی ،کلیر ســنتبالنکت
بهعنــوان بازیگــر نیــز معرفی شــدهاند.
پیر جودلووســکی متولد  -1971فرانســه
و آهنگســاز حرفــهای و کارگــردان هنری
اســتودیو اولــه و جشــنواره نوولوم شــهر
تولــوز اســت کــه در زمینــه بازیگــری
نمایشهای تجربی ،جــاز و الکترونیک
نیز فعالیت دارد.
ëëآذربایجانیها با «یادداشــتهای یک
دیوانه»
جنت ســلیم آوا کارگردان جمهوری
آذربایجانــی این بار با «یادداشــتهای
یک دیوانه» نوشــته نیکــوالی گوگول در
جشــنواره تئاتر فجر حضــور دارد .او نیز
اثــری بــا یک بازیگــر را به این جشــنواره
آورده اســت .شووگی حســینوف در این
نمایش به ایفای نقش میپردازد.
ایــن نمایــش  50دقیقهای داســتان
تالشــی اســت دیوانــه وار بــرای از بیــن
بردن نابرابریهای اجتماعی در جهانی

نمایش «پسران تاریخ» به کارگردانی اشکان خیل نژاد و «مالنکولی» ازفرانسه به کارگردانی فیلیپ کن؛ تئاتر برگزیده جشنواره سی و ششم

خیالــی و غیرواقعــی .جنــت ســلیمآوا
متولد  1940جمهوری آذربایجان است.
کارگردان اصلی تئاتــر کمدی موزیکال.
مؤســس و کارگــردان اتــاق تئاتــر باکــو.
کارگردان اصلی تئاتــر دولتی جمهوری
آذربایجــان بــرای تماشــاچیان جــوان
عناوینی است که در رزومه فعالیت این
هنرمند دیده میشود.
ëëرومانی و ماجراهایی در یک آسانسور
نمایش «آسانســور ،پســرها پسرند»
ِهــر اســت کــه
عنــوان اثــری از فرنــک ف ِ
طراحــی حــرکات و موســیقی را بــرای
حضور سه بازیگردر یک آسانسور فراهم
آورده اســت .آسانســور فضــای کوچکی
اســت که مردم آن را ســوار و از آن پیاده
میشــوند ،بــاال و پایین میرونــد ،بدون
آنکه با هم در ارتباط باشــند .اگر یک بار
به طور ناگهانی در وسط راه گیر کند ،هر
چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
ایــن نمایــش  40دقیقــهای از کشــور
رومانــی در جشــنواره تئاتــر فجر حضور
ِهــر کــه متولــد  1975در
دارد .فرنــک ف ِ
مجارســتان است طراح حرکت کمپانی
تئاتــر فینیتــا ال کمدیا و اســتودیوام بوده
و جوایــز رادولف البــان و بهترین اجرای
حــرکات مــوزون معاصر (مجارســتان،
 )2010را در پرونده کاری دارد.
ëëزندگی احمقانه در اثری از گرجستان
تئاتر دولتی موسیقی و درام تفلیس،
اثــری بــا کارگردانــی دیوید دیوآشــویلی
را بــا عنــوان «زندگــی احمقانه» نوشــته
ریونوســوکه آکوتاگاوا در جشنواره امسال
روی صحنه میبرد .در خالصه داســتان
ایــن نمایــش  120دقیقهای آمده اســت:
همهچیز در هم برهم است ...تعصبات
اخالقی نامشــخص اســت ...معیارهای
ارزیابی مبهم اســت .ارزشهــا بازنگری

با نمایش فیلمهای جدید و خبرساز اوزون ،کوت و آکین شکل گرفت

برلیناله  2019فراتر از تصور

«ایران»:شصت و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین
که از پنجشــنبه گذشــته و با نمایش فیلــم «مهربانی غریبهها»
ســاخته لون شــرفیگ آلمانی بهعنــوان اثر افتتاحیــه آغاز بهکار
کرد ،در چهار روز بعدی نیز محل شــکلگیری وقایعی جالب و
پخش فیلمهایی خبر ساز بوده است .این روند شاید بیش از هر
کس به سود دیترکاسهلیک مدیر آشنا و قدرتمند جشنواره برلین
باشــد که پس از  18ســال احراز این سمت اعالم کرده که امسال
آخرین دوره حضور او در این سمت است و جایش را به نیروهای
جوانتــر خواهد داد .آنچه بدرقه وی را شــیرینتر کرده ،پخش
آثــاری عمیــق و معناگرا مانند «بــا وقار خدا»« ،آنتولوژی شــهر
شــبح آسا» و «دستکش طالیی» در روزهای جمعه تا یکشنبه و
سپس ضمیمه شدن «یک ثانیه» فیلم درخشان تازه ژانگ ییمو
چینی طی روز دوشنبه در بخش مسابقه جشنواره بوده است.
ëëیک موضوع خطیر در لیون
«با وقار خدا» را فرانســوا اوزون فرانسوی ساخته که پیشتر
در سالهای  2000و  2009نیز پای به برلین گذاشته بود ،اما حاال
با یک قصه جدیتر و خطیرتر به صحنه اصلی بازگشته است.
موضوع این فیلم پیرامون اتهامات کودک آزاری توســط چند
کشــیش فرانســوی در شــهر لیون و تبعات تلخ و بزرگ آن در
جامعه این کشــور اســت .اوزون در سال  2009با فیلم «ریکی»
نیــز بهســوی خــرس طالیی ونیــز خیز برداشــت امــا آن فیلم
فانتزی و نرمکجا و کار جدید و تند و هشدار دهنده امروز او کجا؟
ëëیک قاتل زنجیرهای
«دستکش طالیی» کار جدید فاتح اکین ترک تبار و متولد

میشوند .بنابراین ،هیچ عجیب نیست
کــه اگــر یــک انســان باهــوش را احمــق
صدا کنند ...دیوید دیوآشویلی کارگردان
گرجســتانی متولــد 1964و کارگــردان
نمایشهای «شاه لیر»« ،سالومه»« ،سه
خواهر»« ،محاصره»« ،خانهای در مرز»،
«جدایی» و «خشک مقدس» است.
ëëنروژیها با «من دیگریاست -رمبو در
آفریقا» در فجر
نمایــش «مــن دیگریاســت -رمبو
در آفریقــا» ،بــه نقــش هنــر در جامعــه
میپــردازد .رمبــو چــه چیــزی از فروش
قهــوه و اســلحه پیــدا کــرده اســت کــه
شــعرهایش نمیتواننــد آن را بــه او
بدهند؟ آیا پاسخ به این سؤال ،ارتباطی
بــا زندگــی امــروزه مــا دارد؟» این متنی
اســت کــه در خالصــه داســتان ایــن
نمایــش بیــان شــده اســت .الرس کینو
کارگــردان ایــن نمایش بازیگــر آکادمی
تئاتــر تروندالگ و مدیــر تئاتر زیرزمینی
گروســئتنز نیــز هســت .کارگردانــی
نمایشهــای «پیامهــای انقالبــی»،
«آمازون»« ،چه روز باشکوهی» و «تئاتر
و علم» از دیگر کارهای اوست.
ëëیک تئاتر عروسکی از فرانسه
«یــک تئاتر کوچــک از انتهــای دنیا،
قطعــه  »2عنــوان نمایشــی از کشــور
فرانســه اســت که توســط کمپانــی تئاتر
ماسســی در جشــنواره تئاتر فجر شرکت
کــرده و کارگردانــی آن را گارســیا رمئــو
ازکوییــل برعهــده دارد .در ایــن نمایش
 35دقیقــهای همه چیــز در فضایی رخ
میدهــد که منظــره بیابــان را بــه ذهن
متبــادر میکند .در خالصه داســتان آن
آمــده اســت :ایــن مــکان یــک انتخاب
سیاســی اســت که خبر از جهــان مادون
امــروز و ابرجهان فردا میدهد .گارســیا

رمئــو ازکوییل کــه متولد  1961در کشــور
آرژانتیــن اســت بهعنــوان نویســنده،
کارگــردان و متخصص تئاتر عروســکی
فعالیت میکند.
« ëëجادویت میکنم»
احســان همت هنرمند ایرانی ساکن
بلژیــک با نمایــش «جادویت میکنم»
یاســن وایلِو در جشــنواره امسال
نوشــته ِ
حضــور دارد .جادویت میکنم ،اجرایی
اســت درباره سه شــخص که در فضایی
بســته محبــوس شــدهاند ،جاییکه یک
ناظر قدرتمنــد آنها را تحــت نظر دارد.
بدنهای شکننده آنها در تمنای داشتن
حریم شخصی است.
احســان همــت متولــد  ،1359در
نمایشهــای «رقــص روی لیوانهــا»،
«روز تولــدت را بــه یــاد آر»« ،انســان
مینویســد»« ،انقــاب بــدن» و «اپرای
اورفه و مجنون» بهعنوان بازیگر حضور
داشــته و همــکاری بــا داویــد زامبرانــو،
اریــک کائل ،مخلــد رأس و فلیکس ِون
گرونینگن را در پرونده کاری دارد.
ëëمیکروفیزیکالیازکشورفنالند
نمایــش «فقط اســتخوانها» عنوان
کاری از کمپانــی کالــو کشــور فنالنــد
اســت که یکــی از کوچکترین گروههای
خارجــی جشــنواره امســال را تشــکیل
میدهد .این اثر نمایشــی با نویسندگی،
کارگردانــی و بــازی تومــاس مونکتــون
روی صحنــه مــیرود .ایــن نمایــش 45
دقیقــهای در فضایــی یک متــری اتفاق
میافتــد .اجــرا ســاده و با کمتریــن ابزار
فناوری است و با پیچ و خم بدن بازیگر،
دستهای سرگردان و صورت غیرقابل
کنترل بازیگر ،قطعهای بیبدیل از تئاتر
میکروفیزیکال خلق میشود.
تومــاس مونکتــون متولــد  1985در

نیوزیلند اســت .هنرمند سیرک ،بازیگر،
کارگــردان و مــدرس تئاتــر فیزیــکال.
اجــرای نمایــش در فنالنــد ،بلژیــک،
انگلیــس ،نیوزیلنــد ،فرانســه ،چیــن،
جمهوری چک و مکزیک.
«ëëســوارم» مجارســتانیها در فجر سی
وهفتم
ســوارم ( )swarmعنوان نمایشــی از
کشور مجارستان اســت که با کارگردانی
و طراحی گوبار گودا به فجر آمدهاســت.
این اثر نمایشی کاری از کمپانی آرتوس
– کمپانــی گوبار گودا اســت .در خالصه
داســتان این نمایش  70دقیقهای آمده
اســت :آیا میتوان سوارم را یک موجود
زنــده منفــرد و منحصــر به فــرد در نظر
گرفت؟ آیا میتوان همه بشریت را یک
موجــود زنده و پیچیــده در نظر گرفت و
آن را با سوارم مقایسه کرد؟
گوبار گودا متولد  -1960مجارستان و
کارگردان و طراح حرکت است.
«ëëخورشید از حلب طلوع میکند» کار
مشترک ایران و سوریه
داعــش بــه بهانــه تحریــف دیــن
پیامبــر اســام و بــا ادعــای تأســیس
دولت امت اســامی ،دست به تحمیل
تفکر متحجرانه خــود میزند .آنچه که
اکنــون اتفــاق میافتد ،همان اســت که
در ســال  ۶۱هجری قمــری در صحرای
کربــا ،یزیدیــان بــا حســینابنعلی و
اهل بیتــش کردند .مــدت زمان اجرای
ایــن نمایــش  75دقیقه اســت .کورش
زارعــی کارگــردان ایــن نمایــش ،آثاری
همچون «مسافران کوفه»« ،یکی از آن
هزاران»« ،فال»« ،پرنیان هفترنگ»،
«زنــان مهتابی مــرد آفتابــی» و ...را در
رزومه دارد.
کوشک جاللی از آلمان «دیالوگ در
ســرزمین عجایب» را در جشــنواره دارد
کــه آن را براســاس کتــاب «مــن نفــرت
نمــیورزم» اثرعزالدیــن ابوالعیــش
نوشــته اســت .ایــن نمایــش تنهــا یــک
بازیگــر دارد .مدت زمان اجرا  70دقیقه
اســت .روایت زندگی ســخت و تلخ یک
کــودک فلســطینی اســت کــه پــدرش
بهعنــوان یــک کشــاورز زحمتکــش در
جریان توسعهطلبیهای اسرائیل زمین
و خانه خود را از دست داده است.
علیرضــا کوشــک جاللــی ،مؤســس
گروه تئاتر علی جاللی آنسامبل در کلن،
نویسنده ،مترجم و کارگردان تئاتر است
بــا آثــاری همچــون «رعنــا»« ،مســخ»،
«پابلــو نــرودا»« ،موســیو ابراهیــم و
لهای قرآن».
گ 

 7جایزه به «محبوب» رسید اما...

«روما»؛ فاتح اصلی «بافتای »2019
وصال روحانی
خبرنگار
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حضور یک ایرانی
در میان برندگان جوایز گرمی ۲۰۱۹

پیشنهاد احترام برومند به تلویزیون راستی و صداقت است

آلمان بر اســاس رمان پرفروشــی از هاینز استرونک و عرضه
شده در سال  2016ساخته شده و زندگی سرشار از تیرگی یک
قاتــل زنجیرهای واقعــی بهنام فریتز هونکا را شــرح میدهد.
نقطــه ممتــاز این فیلم بــازی عالــی یوناس داســلر در نقش
فریتز هونکا اســت که ســال پیش بــا فیلم «انقالب ســاکت»
حضوری شیرین در برلین داشت.
ëëتایکشنبهآینده
تــا پایــان روز دوشــنبه از  17فیلم بخش مســابقه برلین 8
فیلم پخش شــدهاند و بقیه نیز تا یکشنبه آینده که روز پایانی
جشــنواره اســت به نمایــش در خواهند آمد و چــون در میان
کارهای باقیمانده آثاری از ایزابل کویزت اســپانیایی ،اگنیژکا
هولند لهستانی و کلودیو جیووانه ،سی ایتالیایی هم مشاهده
میشود و این قطعاً برای جشنوارهای که بعد از کن فرانسه و
همپا با ونیز ایتالیا دومین جشــنواره بزرگ سینمای جهان به
حساب میآید ،مسألهای به غایت مهم است.

هفتادودومیــن دوره اهــدای جوایــز بافتــا (اســکار بریتانیــا)
یکشــنبه شــب در تاالر مشــهور رویال البرت شــهر لندن و با
ی زن انگلیســی
مجریگــری جووانــا الملی هنرپیشــه قدیم 
برگزار شد و «روما» ساخته سیاه و سفید ونوستالژیک و فیلم
زندگینامهای اخیر آلفونسوکوارون مکزیکی جوایز اصلی و کالً
چهار جایزه بافتا را ربود ،ولی بیشترین مجسمههای بافتای
امســال بــه «محبــوب» رســید کــه کار یورگــوس النتیموس
یونانــی اســت و  7جایزه را تصاحب کرد .کــوارون که «روما»
را با مشــارکت شــرکت نت فلیکس ساخته ،پریشب نه تنها
«بافتا»ی بهترین فیلم ســال را به دســت آورد ،بلکه جایزه
بهترین کارگردانی را نیز مال خود کرد.
ëëیک فیلم کامالً بریتانیایی
امــا گذشــته از رومــا ،از آغــاز هــم مشــخص بــود کــه
«محبــوب» بــا کارگردانی یورگــوس النتیمــوس یونانی در
«بافتــا»ی امســال با اقبــال بزرگی مواجه خواهد شــد زیرا
راجــع بــه دربار لــرزان بریتانیــا در زمان حاکمیــت «ملکه
آن» در مقطعــی از قرن هفدهم اســت و بهتبع آن رنگ و
بــوی کامالً بریتانیایی دارد و اولیویا کولمن هم که بهخاطر
ایفای نقــش «ملکه آن» برنده بافتــای بهترین بازیگر زن
نقش اول سال شد ،یک هنرمند پر سابقه انگلیسی است.
«محبوب» که کاندیدای  12بافتای امســال شــده بود ،در
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سیدعباس صالحی ،وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی
بــه ســی و هفتمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی تئاتر فجر
تئــاتــر برپایی این رویداد بینالمللی هنری را فرصتی خواند که از
طریق آن امکانی برای تالقی و ارتباط میان سلیقههای مختلف فراهم میشود.
در بخشی از پیام صالحی آمده«:هویت فرهنگی ملتها با هنر آنها پیوند خورده
است؛ جشنواره تئاتر فجر فرصتی مغتنم است تا تالقی و ارتباط میان سلیقهها
و پیرنگهــای مختلــف به بار نشــیند و هویت کالن فرهنگی ایران اســامی را به
نمایش گذارد.در جشــن چهل سالگی انقالب شــکوهمند اسالمی ایران و سی و
هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ،سپاسمند هنرمندان این سرزمینم که
جمال و کمال هنر را با مفاهیم انسانی و آرمانی آمیختهاند ».بنا برخبر دیگری،
نــادر برهانی ،دبیر ســی و هفتمین دوره جشــنواره بینالمللــی تئاترفجر هم در
پیام جداگانهای برگزاری این رویداد بینالمللی را حاصل کاری طوالنی و طاقت
فرسا دانسته و گفته« :عمیقاً باور داریم جشنواره فقط آثاری نیست که بر صحنه
پایانی آن دیده میشود ،نه ،جشنواره آن کل فراگیری است که از همآوایی تمام
آثار متقاضی تشکیل میشود ،دست تک تک متقاضیان و راهیافتگان به مرحله
نهایی را میفشاریم و به احترامشان بر پا میایستیم».

editorial@iran-newspaper.com

عکس :هنرآنالین

پــس از تثبیــت انقــاب اســامی و تدویــن سیاســتهای
فرهنگــی ،در نظــرگاه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از
یادداشت تئاتــر بهعنوان مقوم فرهنگ یاد میشــود و دولت مکلف
بــه توســعه و تعالــی ایــن هنــر و حمایــت از هنرمنــدان
میشــود .تقویــت ســاختار اداری و ایجــاد مرکــز هنرهــای
نمایشــی در ســاختار معاونت امور هنــری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،منبعث از همین دیدگاه است .تشکیل
مهدی شفیعی انجمن نمایش و ایجاد شــعب آن در سراسر کشور (حتی
مدیر کل پیشین شهرهای کوچک) ،برگزاری جشنواره سراسری تئاتر فجر و
هنرهای نمایشی
جشــنوارههای تئاتر استان ها اتفاقاتی بود که ساختار تئاتر
را در دهه ابتدایی انقالب شــکل داد و جوانان عالقهمند را
بــه تئاتر جلب کرد .ضرورت تقویت زیرســاختها و آموزش در ســال های بعد
منجر به ســرمایهگذاری در ســاخت ســالنها و مجتمعهای فرهنگی ،هنری در
سراســر کشور شــد .در همین راســتا در برنامههای توسعه ســوم و چهارم کشور،
مشــوقهایی همچون معافیــت از پرداخت عوارض و واگــذاری زیربنای تجاری
معــادل فرهنگــی باعث شــد کــه زیربناهــای فرهنگی و هنری در سراســر کشــور
رشــد قابل توجهی داشــته باشــد ،هرچند در این زمینه نقدهایی همچون عدم
واگــذاری ایــن اماکن به گــروه های نمایشــی و هنرمندان قابل طرح اســت ،ولی
طبق آمار و ارقام افزایش صندلی های تئاتر و ســینما ،طی دو برنامه مورد نظر
غیر قابل انکار اســت .مدیریت تئاتر بواســطه همین توسعه جمعیتی فعاالن و
دانــش آموختگان و همچنین افزایش مخاطبان و تعدد اماکن تئاتری ،ســختی
و صعوبــت دو چندانــی پیدا کرد و این توســعه کمی اگرچه بــا اعتبارات تأمینی
و بودجههــای تخصیصــی مناســبی مواجــه نبوده اســت اما مجمــوع اتفاقات و
جریانهای ایجاد شده ،اثبات فرضیه تئاتر سرمایه اجتماعی را رقم زده است و
انکار ماهیت و ضرورت وجودی تئاتر ،ناشدنی و ناممکن شده است.
تعداد دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی در دهه ســوم انقالب به بیش از ۶۴
مرکز رسید که محصول آن نسل تازهای از مولدان هنری بود که تقریباً همه آنها
تحصیــات دانشــگاهی دارند.برخــی از آنــان از طریق حضور در جشــنوارههای
تئاتری خود را بیشتر معرفی کردهاند.این هنرمندان با وجود عدم بهرهمندی از
حمایت های حداکثری دولتی با میانگین سن زیر  ۴۰سال در تولیدات خود تنوع
مضمونی و گونهای بیشتری را بویژه در تئاتر تهران به وجود آوردهاند و با استفاده
از ظرفیت رســانههای مجازی ،مخاطبان بیشتری را به تماشای آثار خود راغب
کردهاند .حضور و ظهور این نسل مقارن شد با تقاضا و ضرورت ایجاد مؤسسات
تخصصی تئاتر و ایجاد تماشــاخانههای غیر دولتی در تهران و تعدادی از مراکز
استان ها که از مختصات سال های اخیر است.
گســترش اجراهای عمومی تئاتر در تماشــاخانههای دولتــی و غیردولتی که
محصول افزایش تحصیالت عمومی و آکادمیک پس از انقالب اســامی-بویژه
 ۱۵ســال اخیر -در کنار گسترش فضاهای مجازی ،ایجاد بانکهای اطالعاتی از
مخاطبان و ایجاد ســایت های تبلیغات و در نهایت فروش بلیت تئاتر منجر به
تشکیل طیفی از مخاطبان جدید برای تئاتر شده است .از این رهگذر ،نگاه غالب
پیش از انقالب اســامی و اوایل انقالب کــه تئاتر را هنری برای مخاطبان خاص
قلمداد میکرد ،کم معنی شده است .در عرصه بینالملل نیز جمعیت جوان و
تحصیلکرده فعال در حوزه تئاتر ،شرایط را بیش از پیش برای جهانی شدن تئاتر
ایران فراهم کرده اســت.در قیاس با جمعیت ،وسعت و شاخصهای فرهنگی
ســایر کشورهای منطقه و آســیا ،جایگاه تئاتر در ایران تثبیت یافتهتر و روبه رشد
اســت .تمرکز بر داخل ،کمبود توجه به برجستهســازی فعالیت های این عرصه
در بعــد بینالمللــی و عــدم ترجمه آثار نمایشــنامه نویســان برجســته معاصر
ایــران باعث شــده دیگــر کشــورها از ظرفیت هــا و فرصت های کم نظیــر ایجاد
شــده در تئاتر ایران آگاه نشــوند.این مهم در شــرایطی اســت که حضور مدیران
جشنوارههای معتبر جهانی و کمپانی های تئاتری دیگر کشورها در جشنوارههای
بینالمللی برگزار شده در کشورمان غالباً با ابراز حیرت از توان کم نظیر و متنوع
تئاتر کشــور همراه بوده اســت و حضور گاه و بیگاه آثار هنرمندان تئاتر کشــور در
رویدادها و مجامع بینالمللی با استقبال زیاد مخاطبان و آگاهان تئاتر کشورهای
میزبــان مواجه شــده اســت.به طور مثــال در اولین نشســت مدیران کشــورهای
غرب آســیا کــه در پاییز  ۹۵در تهران و با هدف معرفــی ظرفیتهای تئاتر ایران
و افزایش همکاری ها با کشــورهای منطقه و مســلمان برگزار شد ،کم اطالعی و
تعجب نمایندگان این کشورها از میزان و گستره فعالیت های تئاتر در کشورمان
آشــکار بود .به جرأت میتوان گفت تئاتر ایران در منطقه غرب آســیا بینظیر و
در آســیا کم نظیر است .ســرمایههای مولد و گروه های نمایشی در سراسر کشور
در صورت در اختیار داشــتن زیرساخت های مناسب و حمایت های ساختاری،
ظرفیتهای ارزشــمندی هســتند که برای بهرهمندی از تولیــدات هدفمند آنها
میتــوان بــا تعریــف مدیریــت و ســاختار بــه روز و متناســب و برنامهریزی های
متداوم تورهای تئاتری در داخل و حتی کشــورهای همسایه ،از این پتانسیل کم
نظیر بهره مناســب برد و اســتمرار فعالیت های گروه های نمایشــی را تضمین
کرد .اکنون پس از گذشــت چهار دهه از اســتقرار نظام جمهوری اســامی ایران،
ضمن پاسداشــت داشتههای ارزشمندمان در حوزه هنرهای نمایشی ،وقت آن
رسیده است که بگوییم بیش از هر روز و روزگاری باید به تئاتر توجه کرد و از این
ظرفیت برای تعالی فرهنگ بهره برد.
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نهایــت  7تــای آنها را تصاحب کرد و یکــی از آنها مربوط به
شــاخه بهترین فیلم بریتانیایی سال میشد که سند روشنی
از تأمیــن بودجــه ســاخت ایــن فیلــم توســط بریتانیاییهــا
اســت« .محبوب» در قســمت بهترین بازیگر زن نقش دوم
نیز توســط راشــل وایز امریکایی به یک بافتا دســت یافت و
در بخشهــای طراحی لبــاس ،طراحی صحنــه ،آرایش مو
و گریــم چهره نیز به لطف کار طوالنی و بزرگی که به ســبب
درباری و پرتجمل بودن فضای فیلم صورت پذیرفته بود ،به
پیروزیهایی رسید که از قبل هم برایش پیشبینی میشد.
ëëاز مالک تا کوپر
همچنیــن گفتنی اســت که جایــزه بهتریــن بازیگر مرد
نقــش اول بــه رامــی مالک آفریقایــی تبار رســید که نقش
فــردی مرکــوری خواننــده اصلــی گــروه موســیقی کوییــن
انگلیــس را در فیلم زندگینامهای «راپســودی بوههمیان»
ایفا کرده است.

