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اجرای یک نمایش ایرانی در لیون
نمایش «آئینه» کار مشترک ایران و فرانسه در شهر لیون به صحنه می رود .به گزارش ایرنا ،جعفر مهیاری نویسنده و کارگردان نمایش «آئینه» در خصوص تولید این اثر در کشور فرانسه تصریح کرد« :به
تازگی تولید نمایش مشترکی را با دانشگاه لیون فرانسه با عنوان «آئینه» در این شهر آغاز کردیم که تمرینات آن به طور جدی در  27بهمن ماه در دانشگاه لیون شروع خواهد شد ».او خاطرنشان کرد:
«این نمایش با ترکیبی از بازیگران ایرانی و فرانسوی در قالب تئاتر دانشجویی با حمایت مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران از یکم مارس (دهم اسفند ماه) در تئاتر لیون فرانسه به صحنه می رود ».سرپرست
گروه تئاتر زندگی درباره فضای داستان نمایش خاطرنشان کرد« :داستان نمایش درباره درگیری یک زن و مرد فرانسوی است که این دو نفر به دلیل شراکت در کار با یکدیگر دچار اختالف میشوند و در
این میان هر دو به دلیل عدم سازگاری در کار خود به زندان محکوم میشوند ».گروه تئاتر زندگی تاکنون آثار مشترک مختلفی را با کمپانیهای تئاتری از کشورهای ،کانادا ،آلمان و فرانسه تولید کرده است.
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در دوران جشنواره تئاتر که گروههای بینالمللی برای
اجراهایی محدود به ایران دعوت میشوند ،برای مخاطبان
تئاتر مغتنم است تا بتوانند با نگاههای مختلف آشنا شوند.
فارغ از اینکه در تمام ادوار نقد و نظرهای زیادی در مورد
انتخاب گروههای خارجی شنیده میشود ،در هر دوره این
دست از نمایشها با استقبال زیادی همراه بود .کنجکاوی
تماشای اجراهای بینالمللی تا اندازهای است که در ساعات
اولیه بلیت فروشی تمام سالنها پر میشود .حتی میتوان
گفت این بخش از اجراهای داخلی با استقبال بیشتری
همراه است .گویی مخاطب ترجیح میدهد نمایشهای
داخلی را در طول سال دنبال کند و این فرصت کوتاه را
صرف بخش بینالملل کند .بنابراین این موضوع مطرح
است که به چه علت اجراهای بینالمللی برای عموم
در تمام سال مهیا نمیشود و اصال چه مشکالتی برای
برنامهریزیهای این طرح وجود دارد .در همین راستا با
ارمغان بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و
پیمان شریعتی رئیس مجموعه تئاتر شهر درباره چون و
چراهای شرایط الزم برای اجراهای عمومی بخش بینالملل
گفتوگوکردیم.
اولویت با اجراهای بینالملل در جشنوارهها
ارمغان بهداروند درباره شرایط الزم برای دعوت گروههای
تئاتری و اجرای نمایش در طول سال توضیح میدهد« :ارتباط
بینالمللی تئاتر با توجه به برگزاری چندین فستیوال به صورت
ساالنه به جشنوارههایی از جمله کودک و نوجوان ،فجر و
جشنوارههای غیر متمرکز خارج از تهران محدود شده است.
در این مدت با توجه به موضوع فستیوالها از گروههای تئاتر
دعوت میشود تا اهالی ،مخاطبان و دانشجویان تئاتر از آنها
استفاده کنند .در سال  95و  96اداره کل هنرهای نمایشی با
همکاری سازمانها و ادارات مرتبط برنامهریزیهایی کردهاند.
به عنوان مثال در جریان نشست مدیران تئاتری غرب آسیا
ی انجام شود .در جشنواره
توافقاتی صورت گرفت تا همکار 
تئاتر فجر امسال بخشی از این توافقات انجام شد .به دنبال

آن هستیم که تورهای تئاتری بین ایران و کشورهای عموما
مسلمان و همسایه آغاز شود و به این ترتیب ارتباط مستمر
و مثبتی را ایجاد میکنیم .از سویی دیگر بخشی از کارهای
حرفهای تئاتر و بخشی از کارهای دانشجویی در فستیوالها و
رویدادهای بینالملل شرکت میکنند که مرکز هنرهای نمایشی
از آنها حمایت کرده است .در واقع با اعزام گروههای تئاتری به
کشورهای دیگر برای ما به نوعی تجربه اندوزی شکل میگیرد.
ضمن اینکه حق جامعه تئاتری است که در طول سال به شکل
حرفهای از تئاترهای خارجی استفاده کنند .نکته مهم این است
که اعتبار اندکی که به تئاتر اختصاص پیدا میکند که اتفاقا به
موقع هم تخصیص نمیدهند ،باعث ایجاد مشکالتی شده است.
چراکه مواجه مستقیم مالی با گروههای خارجی باید بر اساس
قوانین بینالملل انجام میشود .از نظر مالی باید به درجهای
برسیم که بتوانیم بخش هزینهساز بینالملل را مدیریت کنیم».
بهداوری درباره ظرفیت تخصیص بودجه به اجراهای بینالملل
توضیح میدهد« :شورای حمایت تئاتر اداره هنرهای نمایشی از
سال  94به صورت مجدد حمایتهای مالی از اجرای عمومی
تئاترها آغاز کرده است .در این چند سال نزدیک  7الی  8میلیارد
هزینه حمایت از گروههای داخلی و خارجی شده است .عموما

با پیشنهاد سالنهای تئاتر به مرکز هنرهای نمایشی و کارهایی
که برای اجرای عمومی در تهران و شهرستانها تولید شدهاند
بر اساس هزینههای عوامل ،سالن اجرا و درجه کیفی مورد
حمایت قرار گرفتند .مرکز هنرهای نمایشی تا شهریور  96به تمام
تعهداتش عمل کرده است .در مورد  6ماه دوم سال با توجه به
اینکه بعضی از تئاترهای در شرف اجرا هستند و بعضی دیگر هنوز
آماده نشدهاند با تامین اعتبار تا پایان سال تسویه خواهیم کرد».
مدیرعامل مرکز هنرهای تجسمی درباره روش معرفی تئاترهای
خارجی برای اجراهای عموم بیان میکند« :از آنجایی که اولویت
اجراهای بینالملل در جشنوارهها است ،ستاد اجرایی جشنواره به
صورت ارسال فیلم و بازدید حضوری از تئاترهای مد نظر دعوت
کردند .در جشنواره  36مدیر امور بینالملل با هماهنگی دبیر
جشنواره و اداره کل هنرهای نمایشی به دعوت از گروهها اقدام
کردند».
مشکل ما خط قرمزها نیست
پیمان شریعتی رئیس مجموعه تئاتر شهر از مشکالت موجود
برای اجرا نمایشهای خارجی میگوید« :در جریان برگزاری
فستیوالهای تئاتری یکی از سنگینترین پروداکشنها و پیش
تولید به خصوص در حوزه بینالملل وجود دارد .به هر حال باید

گروهی را برای یک پروسه زمانی محدود دعوت کرد و هزینههای
زیادی را متقبل میشویم تا آن کار به بازتولید برسد .بنابراین
تمام مراحل و هماهنگیها با بازیگران ،دکور و  ....باید انجام شود
تا یک گروه به جشنواره روی صحنه بیاید .در این میان گروههایی
که پروداکشنها سنگینتری دارند نظیر «هملت» آلمانها که در
فجر امسال بود به سادگی هماهنگ نمیشوند .بین یک تا دو سال
در حال رایزنی با کمپانی هستیم تا در برنامهاش گنجانده شود.
در جریان اجرای عمومی که بسیار خوشایند است ،هماهنگی
با کمپانیها سختتر میشود .در نهایت بتوانیم برای  5الی 6
روز این اجراها را هماهنگ کنیم .کمااینکه سال گذشته نمایش
«درخت» را تالش کردیم از باکس جشنواره خارج کنیم و به
زمان دیگری در اجرای عمومی موکول شود .گرچه نمایشهای
تجربی هستند که پروداکشنها و نیروی انسانی محدودتری دارند
که میتوان شرایط اجرا را فراهم کرد .در سالهای اخیر نمونههایی
نیز وجود داشتند .ولی نمیتوانیم انتظار کارهای بسیار قوی داشته
باشیم .از آن مهمتر تامین بودجه الزم است .فضای جشنواره به
گونهای است که از سوبیسیت دولتی برخوردار هستیم تا از گروهها
دعوت کنیم .همچنین هزین ه بلیتها برای مخاطب کمتر از اجرای
عموم در نظر گرفته میشود .در صورتی که اگر بودجه جشنواره
پرداخت نشود ،هزینه بلیتها کفاف تامین گروهها دعوت شده
را نمیدهد.
شریعتی درباره خط قرمزهای اجرایهای خارجی در ایران
میگوید« :مشکل اصلی ما خط قرمزها نیست ،مسئله تامین
بودجه و هماهنگی گروهها است .ضمن اینکه در کشورهای
دیگر هم اجراهای بینالملل را برای رویدادها دعوت میکنند.
البته گروههایی هستند که کارشان سفر است و در سیرکهای
مختلف اجرا دارند .آنها به تمام کشورها سفر میکنند و مورد
استقبال هم قرار میگیرند اما سیاستهای ما بر این اساس
نیست».
بازتاب نظرات مخاطبان درباره اجراهای بینالملل در جشنواره
تئاتر فجر اینگونه بیان میکند« :بازتابها متفاوت بود .در
فستیوالها باید دید مخاطبان از چه جنسی هستند .مخاطب
حرفهای یا دانشجوی تئاتر از بعضی از کارها استقبال میکند و
بعضی دیگر در سلیقهشان نمیگنجد .با این همه این بخشی از
تئاتری است که در سراسر دنیا اجرا میشود .طبیعی است در
جشنوارههای مختلف اجراهایی انتخاب میشود که در تورهای
مختلف شرکت کرده و موفق بودهاند .فکر میکنم در این جشنواره
به نسبت استقبال خوبی داشتیم».
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اخبار
نامه عوامل «زنانی با گوشوارههای باروتی»
به دبیر جشنواره

تهیهکننده و کارگردان مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی» گفت« :آیا
سینمای مستند این کشور آنقدر یتیم شده که حتی هیاتداوران ،ورود به
داوری آن نداشته و تأسف آورتر آنکه در همان برنامه پیشنهاد میشود که
از دو فیلم مستند حاضر در جشنواره تقدیر به عمل آید!!»
مرتضی شعبانی تهیه کننده و رضا فرهمند کارگردان مستند «زنانی با گوشوارههای
باروتی» در نامهای خطاب به دبیر جشنوار ه فیلم فجر نوشتند« :مستند سازان این
کشور ،سالهاست به کمبودها و بیمهریهای سازمانی و ساختاری عادت داشته و
دارند ،تنها به این دلیل که در کشف حقیقت و بازنمایی آن لذتی را تجربه میکنند
که هرگز با سرخوشی کوتاه جایزهها و جشنوارهها قابل قیاس نیست .اما سوء استفاده
از نجابت سینمای مستند هرگز قابل تحمل نبوده و از این روی این نامه در اعتراض
به آنچه در سی و ششمین جشنوارۀ فیلم فجر به دبیری حضرتعالی رخ داد نوشته
شده است».
جناب آقای داروغهزاده ،الزم است یادآوری کنم که تصمیم ورود فیلمهای مستند و
رقابت آنها در بخش سودای سیمرغ بسیاری از مستندسازان را امیدوار کرد که شاید
زحمات آنان اینگونه دیده شود .و البد جنابعالی به عنوان دبیرجشنواره از این تصمیم و
دالیل آن مطلع بودهاید .اما آنچه داوران محترم دربرنامه هفت و روی آنتن زندۀ شبکۀ
سوم سیما بیان کردند یکی از تلخترین لحظات سینمای مستند بود .آنجا که داوران
به صراحت اعالم کردند دو فیلم مستند راه یافته به بخش سودای سیمرغ را اصال
داوری نکردهاند! جناب آقای دبیر آیا سینمای مستند این کشور آنقدر یتیم گردیده
که حتی هیئت داوران ،ورود به داوری آن نداشته و تأسف آورتر آنکه در همان برنامه
پیشنهاد میدهند که خوب است از دو فیلم مستند حاضر در جشنواره تقدیر به عمل
آید! آیا این جزئی از سیاست جشنواره بوده است؟ اگر به جای این دو فیلم مستند
داوران دربارۀ دو اثر سینمایی چنین تصمیمی گرفته بودند ،جنابعالی و هنرمندان این
گونه سکوت اختیار میکردید؟ اگر هیئت داوران به صالحدید خود و بدون در نظر
گرفتن آئیننامه جشنواره اقدام به این عمل نموده ،از شما به عنوان دبیر جشنواره
خواهان بیان شفاف دلیل این موضوع هستیم ».آقای دبیر ما به عنوان عضوی از جامعۀ
سینمای مستند این سرزمین ،نگاه هیئت داوران به نمایندگان این سینما را توهینآمیز
و برخالف آییننامۀ جشنواره میدانیم و از جنابعالی میخواهیم که با شفافیت و
صراحت این موضوع را بررسی و نتایج آن را به جامعۀ سینمای مستند اعالم فرمایید».

تام هاردی مجسمه مومی شد
در حالی که مجسمه تام هاردی در موزه مادام توسو رونمایی شد ،از این
بازیگر به عنوان محتملترین گزینه برای ایفای نقش جیمز باند یاد میشود.
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس ،تام هاردی جدیدترین چهره هالیوودی
است که مجسمه مومیاش در موزه مادام توسو رونمایی شد .بازیگر «مدمکس» در
حالی مجسم شده که روی یک مبل چرمی نشسته است .با رونمایی این مجسمه
جمعی از طرفداران این بازیگر که در موزه گرد آمده بودند ،بالفاصله شروع به گرفتن
عکسهای یادگاری با مجسمه وی کردند.
ماه پیش نیز مجسمه ادی ردمین به این موزه اضافه شد .تام هاردی  ۴۱ساله در
همین حال به عنوان مورد پسندترین بازیگر برای ایفای نقش جیمز باند مطرح شده
است .جیمز نورتون دیگر بازیگری است که اکنون در مکان دوم برای جایگزینی دنیل
کریگ از او نام برده میشود .در مکان سوم نیز جک هوستون جای دارد .ادریس آلبا
و ایدن ترنر بازیگر نقش پولدارک نیز مکانهای بعدی را در فهرست جایگزینهای
احتمالی جیمز باند اشغال کردهاند .جالب این که از دیوید بکهام نیز با احتمال یک به
 ۱۵۰برای ایفای این نقش یاد شده است .نورتون بازیگر درام جاسوسی بیبیسی با
عنوان «مک مافیا» تا چندی پیش گزینه نخست این فهرست بود.
در حالی که بازار شایعات برای انتخاب جایگزین بعدی دنیل کریگ بسیار داغ بود،
پس از این که وی پذیرفت در فیلم پنجم هم در نقش جیمز باند ظاهر شود ،این
شایعات اندکی فروکش کرد.

هدیه تهرانی با دو فیلم در سینماها

سه فیلم جدید در حالی از امروز ( 25بهمن ماه ) بر پرده سینماها اکران
میشوند که دو فیلم از این سه فیلم با بازی هدیه تهرانی به روی پرده میرود.
به گزارش ایسنا ،پس از پایان جشنواره سیوششم فیلم فجر قرار بود از چهارشنبه
 25بهمنماه چهار فیلم تازه روانه اکران شوند که در بین آنها فیلم «آن سوی ابرها»
ساخته مجیدی به دوم اسفندماه موکول شد« .بدون تاریخ بدون امضا» به کارگردانی
وحید جلیلوند یکی از فیلمهایی است که از امروز (چهارشنبه) در سینماهای تهران و
چند شهرستان اکران میشود .این فیلم که جوایز متعددی را از جشنوارههای خارجی
کسب کرده برای نوید محمدزاده ،بازیگر این فیلم هم جوایزی همچون سیمرغ بلورین
جشنواره فیلم فجر ،جایزه بهترین بازیگربخش افقهای نو از جشنواره ونیز به ارمغان
آورده است .امیر آقایی و هدیه تهرانی دو بازیگر سرشناس دیگر این فیلم هستند که در
کنار نوید محمدزاده داستان یک پزشک پزشکی قانونی را روایت میکنند که در حین
کار با جسدی روبرو میشود که او را قبال میشناخت .این فیلم در سیوپنجمین دوره
جشنواره فیلم فجر در چند بخش نامزد جایزه شد که در نهایت سه سیمرغ بهترین
کارگردانی ،بهترین نقش مکمل مرد و بهترین صداگذاری را گرفت .فیلم «اسرافیل» به
کارگردانی آیدا پناهنده هم از فردا اکران میشود که در آن هدیه تهرانی ،پژمان بازغی،
مریال زارعی ،هدی زینالعابدین ،پوریا رحیمی سام ،سهیال رضوی و علی عمرانی بازی
کردهاند .این فیلم هم در چند جشنواره خارجی شرکت داشته و جوایزی را هم کسب
کرده است .نکته جالب توجه در اکران این دو فیلم حضور هدیه تهرانی است که پس
از مدتها دوری از سینما و ایفای نقشهای کوتاه همزمان دو فیلم «اسرافیل» و «بدون
تاریخ بدون امضا» را روی پرده دارد.

