
خبر

يكشنبه 15 بهمن 1391- سال دهم - شماره 2457تئاترتئاتر99

يادداشت

خبر

دكتر عليرضا سميع آذر بحران اصالت در هنر معاصر 
هنر  اصالت  و  كرد  ذكر  دنيا  در  هنر  كل  به  معطوف  را 
معاصر را در نوع ارتباطى كه با مخاطب برقرار مى كند، 

دانست.
 » موضوع  با  ايران  نقاشان  انجمن  هنر،  فلسفه   نشست 
عليرضا  دكتر  سخنرانى  با  معاصر»  نقاشى  در  اصالت  بحران 
سميع آذررييس اسبق موزه هنرهاى معاصر تهران، پنجشنبه 
شب گذشته در تاالر ناصرى خانه هنرمندان ايران برگزار شد. 

كه  هنر  اصالت  طرح  با  سميع آذر  دكتر  نشست  اين  در 
هنر  اصالت  گفت:  است،  معاصر  هنر  جهانى  دغدغه  امروز 
يك  شكل  به  مختلف  جوامع  در  امروز  ارجينالتى،  منظر  از 
بحران نگاه مى شود و ذهن عالقه مندان به هنر را به خود 
مشغول كرده است.  اين مسئله در هنر معاصر، پرسش ها ، 
و  آورده  وجود  به  را  نارضايتى هايى  و  اعتراضات  چالش ها، 
همين مسائل هنر معاصر را نسبت به معناى هنر در اعصار 
هنر  گذشته،  نگاه  با  كه  آنان  است.  كرده  متفاوت  گذشته 
در  اصالت  بحران  تلقى  احتماال  مى كنند،  بررسى  را  معاصر 

هنر معاصر را دارند.
وى در ادامه با اشاره به انگيزه چنين بحثى تصريح كرد: 
آنچه كه در اين مبحث اشاره مى شود، هنر معاصر از مبناى 
نظرى آن است، نه بخاطر اينكه زمان آفرينش اثر در دوران 
تصويرگرى  نوعى  معاصر  هنر  در  باشد.  افتاده  اتفاق  معاصر 
جديد مطرح است كه زياد برآمده از ذهنيت هنرمند نيست و 
پيشتر در رسانه ها و دستگاه هاى توليد تصويرى ارائه شده اند 
اثرش  خلق  براى  عاريتى  و  اقتباسى  تصاوير  از  هنرمند  و 

ترديد  اين  به  مى شود  راحت  خيلى  حال  مى كند.  استفاده 
اين  و  است  اصيل  غير  معاصر  نقاشى  تصوير  كه  كرد،  فكر 
مسئله تمام موجوديت هنر را به زير سوال مى برد، حتى اين 
را  هنر  ماركت  و  گالرى ها  همچون  هنرى  نهادهاى  شرايط 
نيز به زير سوال مى برد و به تبع آن حتى به بحران اصالت 

دامن زده  مى شود.اين پژوهش گر و تحليل گر هنرى با طرح 
پرسش اينكه اصالت در هنر چه معنايى دارد، افزود: اصالت 
در دنياى هنر به عنوان نو، خالقانه، ابتكارى و اصيل بودن، 
همواره در دنياى هنر مهم بوده است. اصالت هميشه معيارى 
بوده براى سنجشى هنرى از اشياى عادى؛ همين طور اصالت 

را  و پست  و هنر بى مايه  واال  رساند كه هنر  مى  مدد  ما  به 
كه  مى بريم  سر  به  زمانه اى  در  ما   اما  دهيم،  تميز  هم  از 
شى عادى به عنوان هنر ارائه مى شود و مورد استقبال هم 
قرار مى گيرد. كتاب هاى تاريخ هنر هم به آن توجه مى كنند 
نهايت  در  مى شود.  پرداخت  آن  براى  هنگفتى  پول  حتى  و 
غوغايى در پيرامون يك اثر شكل  مى گيرد كه روزگارى يك 
شى عادى و كاربردى بوده و حاال به عنوان هنر عرضه شده 
است. ما حتى به راحتى مى بينيم كه هنرى با ظاهر بازارى 
و نازل نيز در جايگاه هنرى پيشرو و آوانگارد قرار مى گيرد.  
اين مسئله موجب مى شود، افرادى كه به صورت سنتى اثر 
هنرى مى آفريند و به هنر عالقه دارند، چنين هياهو و توجه ى 

را بحران تلقى كنند. 
مدير اسبق مركز هنرهاى تجسمى و موزه هنرهاى معاصر 
تهران در ادامه به تحليل هنر معاصر پرداخت و گفت: اگر 
آن  و  بپيچيم  معاصر  هنر  براى  سرسرى  نسخه اى  نخواهيم 
را تجزيه و تحليل كنيم بايد در نظر بگيريم كه هنر معاصر 
كمتر متوسل به اصالت مى شود و هنرمندان پيشرو در اين 
پس  ندارند.   خود  اثر  اصالت  مورد  در  ادعايى  نيز  عرصه 
مسئله  اين  پاسخ  است؟  گرفته  را  اصالت  جاى  چيزى  چه 
و   بازگرديم  عقب  به  اگر  دريافت.  هنر  تاريخ  از  مى توان  را 
نگاهى به ادوار كالسيك و مدرن داشته باشيم، مى بينيم در 
عصر كالسيسيسم، تنها نقاشان بودند كه تصوير مى ساختند 
و به خلق و بازتوليد اثر مى پرداختند و جهان سه بعدى را 
در دو بعدى تصوير مى كردند. طبيعى است كه در اين دوران 

اصالت در اثر هنرى از جايگاه بااليى برخوردار باشند.

عليرضا سميع آذر در نشست فلسفه  هنر انجمن نقاشان ايران: 
اصالت هنر معاصر در ايجاد ارتباط است

فرهنگي

برنامه ديدار با سيدحسام الدين سراج در قالب يكى از سرى  نشست هاى 
در  خواننده  اين  مخاطبان  حضور  با  بهمن   13 جمعه شب  هنر،  وگوى  گفت 

فروشگاه مركزى شهر كتاب برگزار شد.
عرصه  به  عالقه مندى اش  شروع  درباره  سخنان  ابتداى  در  سراج  مهر،  گزارش  به 
بود.  كسايى  حسن  استاد  نى نوازى  از  موسيقى  به  من  عالقه مندى  گفت:  موسيقى 
زمان قديم مثل امروز نبود و تك نوازى ها نيم ساعت به طول مى انجاميد. گاهى در 
تك نوازى يك دستگاه را به طور كامل مى شنيديم. من در جوانى قارى قرآن بودم. 
البته تجويد را به طور كامل بلد نبودم، اما در صف مدرسه، قرآن مى خواندم. صداى 

نى هم كه ديگر عامل ورودم به موسيقى بود.
اين كارشناس ارشد رشته معمارى در ادامه درباره موسيقى پاپ قبل و بعد از انقالب 
گفت: موسيقى قديمى پاپ ما، زالل تر بود. درست است كه فضاى قبل از انقالب با 
دوران بعد از انقالب متفاوت است، اما موسيقى آن دوره، بسيار سالم تر از بعد انقالب 
بود. از دوستانى كه امروز موسيقى پاپ كار مى كنند، عذر مى خواهم، ولى بسيارى از 
قطعات موسيقى پاپى كه امروز منتشر مى شود، آزاردهنده است. فرم صدا و ريتم امروز 
موسيقى پاپ مان به گونه اى است كه روان انسان را آزار مى دهد. ملودى هاى پيش از 

انقالب، جمله بندى درست داشتند و كالم خيلى حساب  شده بو.د
سراج ادامه داد: ترانه هاى پاپ پيش از انقالب قوت بيشترى داشتند و متاسفانه 
امروز حس مى شود ترانه ها، كالم روزمره را به گونه اى تبديل به تصنيف مى كنند كه 
اگر براى كسى آن را بخوانى موجب شرمندگى خواهد شد. يك نكته ديگر برنامه هايى 
بود كه در سال هاى پيش از انقالب از راديو پخش مى شد و اكثر موسيقيدان هاى 
بزرگى كه امروز مى بينيمشان، نتيجه همان برنامه ها هستند. مثال برنامه «گلچين 
هفته» هر جمعه پخش مى شد و آقاى ابتهاج مسئول آن بود. گل هاى جاويدان، برگ 
هم  و  داشتند  شناسنامه  هم  كه  بودند  ديگرى  برنامه هاى  هم  تازه  گل هاى  و  سبز 

فرمى حساب شده.

حسام الدين سراج:
رنو گارسيا فونس، نوازنده كنترباس در بخش بين الملل بيست و هشتمين موسيقى پاپ قبل از انقالب  زالل تر بود

مي  برنامه  اجراي  به  وحدت  تاالر  در  فجر  موسيقي  المللي  بين  جشنواره 
پردازد. 

به گزارش ستاد خبري بيست و هشتمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر ، اين 
نوازنده فرانسوي  در اين دوره از جشنواره به تكنوازي قطعاتي از موسيقي كالسيك 

خواهد پرداخت.
بنابراين گزارش، فونس كه پسر  نقاش مشهور پير گارسيا فونس است. شهرت او 
در دنيا به ساز كنترباس 5 سيم اش است كه خود طراحى كرده و شيوه نوازندگى 

منحصر به فردى را مى طلبد.
او در اوايل دهه 80 ميالدى وارد كنسرواتوار موسيقى پاريس شد و زير نظر فرانسوا 
رابات با فنون نوازندگى آركو (تركيبى از ملودى نوازى توسط آرشه و پيتزيكاتو) آشنا 
شد.  از سال 1987 با گروه ترومپت نواز مشهور فرانسوى روژه گرين به نوازندگى 
پرداخت و سپس به عضويت اكستر بزرگ كنترباس نوازان فرانسه و اركستر ملى جز 
فرانسه درآمد. او عالوه بر انتشار بيش از 10 آلبوم مستقل كه آهنگسازى هايش از 
موسيقى كالسيك، فولكلور، جز، فالمنكو و موزت وام مى گيرد، با هنرمندان مطرح 
ديگرى چون ژان لويى متينيه، ميشل ريسلز، ان گوين له، ميشل گودار، ژراردو نونز، 

ظافر يوسف، شب مامى و كودزى ارگونر نيز همكارى داشته  است.
رسيتال كنترباس فونس 30 بهمن ساعت 21 در تاالر وحدت برگزار مي شود.

 1 لغايت  ماه  بهمن   25 فجر  موسيقي  المللي  بين  جشنواره  هشتمين  و  بيست 
اسفندماه به دبيري حسن رياحي در تهران و 4 استان ايران برگزار مي شود.

ارائه زيبايي هاي فراموش شده موسيقي ايراني در جشنواره 
محمد معتمدي خواننده گروه«اديب» ر گفت: گروه اديب در اين دوره از جشنواره 
موسيقي فجر قصد دارد به اجراي موسيقي اصيل ايراني بپردازد و طعم واقعي موسيقي 

ايراني را به مخاطبان عرضه كند.
اين خواننده جوان در ادامه افزود: آنچه در سال هاي اخير از سوي بسياري با عنوان 

موسيقي ايراني اجرا شده در اكثر مواقع فاقد ظرافت ها و ويژگي هاي مهم موسيقي 
واقعي  معناي  به  موسيقي  اين گونه  شنيدن  لذت  از  شنوندگان  و  اصيل ايراني بوده 
محروم مانده اند. محمد معتمدي گفت: گروه«اديب» در جشنواره امسال برنامه اي 
را در بيات ترك و شور آماده كرده است كه پيش از اين در كنسرت تبريز آن را به 
روي صحنه برده است. قطعات اين اجرا از ساخته هاي هادي آذرپيرا و بر اساس اشعار 
شعرايي چون موالنا و هوشنگ ابتهاج است و برنامه ما مبتني بر ساز و آواز و بداهه 

نوازي و بداهه خواني طراحي شده است. 
از  بقيه  نفر،  يك  از  غير  به  گروه  اين  اعضاي  داد:  ادامه  گروه«اديب»  عضو  اين 
دوستاني هستند كه در گروه شيدا همراه با استاد محمدرضا لطفي به فعاليت پرداخته 

اند و از نظر انديشه هاي هنري تا حدود بسياري به يكديگر نزديك هستند. 
وي تصريح كرد: در اين اجرا احمد مستنبط(تنبك)، هادي آذرپيرا(تار و سه تار)، 
هوشنگ عبادي(ني)، محمدباقر زينالي(عود) و خود من به عنوان خواننده گروه«اديب» 
را همراهي خواهيم كرد. برنامه ما نيز قرار است 26 بهمن در تاالر وحدت به روي 

صحنه برود كه اميدوارم مورد قبول مخاطبان قرار گيرد. 
اين خواننده جوان افزود: معموال جشنواره هايي كه با حمايت هاي دولتي در دنيا 
بخش  هاي  حمايت  از  كه  است  موسيقي  از  هايي  گونه  مخصوص  شود  مي  برگزار 
خصوصي برخوردار نيست. ما نيز انتظار داريم تنها جشنواره مهم موسيقي كشورمان با 

حمايت موسيقي اصيل ايراني كه مورد حمايت بخش خصوصي نيست، برگزار شود.
معتمدي ادامه داد: در بين جامعه موسيقي كشورمان نيز متاسفانه فرديت ها بر 
منافع اين قشر هنري غلبه پيدا كرده است؛ اميدوارم جامعه موسيقي نيز به خاطر 
موسيقي و به خاطر اعتالي اين هنر با نگرشي جدي تر به جشنواره موسيقي فجر نگاه 

كند تا خون تازه اي در رگ هاي جريان موسيقايي كشورمان تزريق شود.
در  ساعت 21  ماه  بهمن  معتمدي 26  محمد  خوانندگي  به  اديب  موسيقي  گروه 
بخش جنبي بيست و هشتمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر در تاالر وحدت 

روي صحنه مي رود..

نواي كنترباس فرانسوي ها در جشنواره موسيقي فجر شنيده مي شود

آيين پايانى سى امين دوره جايزه كتاب سال برگزار شد
سى امين دوره جايزه كتاب سال و بيستمين دوره جايزه جهانى كتاب 
تاالر  در  جمهورى  رييس  احمدى نژاد،  محمود  حضور  با  بهمن   14 سال 

وحدت به كار خود پايان داد..
به گزارش ايبنا، آيين پايانى سى امين دوره جايزه كتاب سال و بيستمين دوره 
جايزه جهانى كتاب سال با حضور سيدمحمد حسينى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
على اسماعيلى، سرپرست معاونت امور فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و 

مجيد حميدزاده، دبيرعلمى سى امين دوره جايزه كتاب سال برگزار شد.

معرفى برترين هاى مسابقه طراحى معمارى آرامگاه شمس تبريزى
خوى  در  تبريزى  شمس  آرامگاه  معمارى  طراحى  مسابقه  برندگان 
از  نمايشگاهى  گشايش  با  همزمان  مسابقه،  سوم  تا  اول  برگزيدگان 
ماه  بهمن  شانزدهم  مسابقه،  به  شده  ارايه  منتخب  طرح هاى  و  ماكت ها 

جارى معرفى مى شوند.
آثار  نمايشگاه  گشايش  و  جوايز  اهداى  مراسم  اكو،  فرهنگى  موسسه  گزارش  به 
برگزيده  مسابقه طراحى آرامگاه شمس تبريزى در خوى كه شامل معرفى 40 طراح 
و تقدير از 20 طرح منتخب و6 طرح برگزيده و نيز سه پروژه  حايز رتبه هاى اول تا 
سوم، دوشنبه 16 بهمن ماه جارى ساعت 16 در تاالر شمس  تهران برگزار مى شود. 
مراسم از ساعت 15  با گشايش رسمى نمايشگاه آغاز مى شود و پس از آن از ساعت 
16 تا 19 در تاالر شمس واقع در اقدسيه كوچه ناز پالك 10 برپاست. نشست نهايى 
داورى مسابقه  طراحى آرامگاه حضرت شمس، هفتم دى ماه 1391 در محل تاالر 

شمس موسسه فرهنگى اكو برگزار و سه طرح برنده انتخاب شده اند.

امروز در موزه امام علي (ع)
 بخش رقابتي جشنواره تجسمي فجر آغاز مي شود

هنرهاى  المللى  بين  جشنواره  پنجمين  رقابتي  بخش  آثار  نمايشگاه 
تجسمى فجر ساعت 18 روز يكشنبه 15 بهمن ماه در موزه امام علي(ع) 

با حضور مسووالن و هنرمندان گشايش مي يابد.
به گزارش روابط عمومى پنجمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر، 
آثار رقابتي رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، مجسمه سازي، تصويرسازي 
و كاريكاتور از يكشنبه 15 بهمن ماه در موزه امام علي (ع) به نمايش گذاشته مي 
جهان(كشورهاي  كشور  و 19  ايران  كاريكاتوريست  از 74  كاريكاتور  شود. 118 
اندونزي، آذرباايجان، اوكراين، ازبكستان، بلژيك، برزي ، بلغارستان ، تركيه، پرتغال، 
آنتيگوا  قبرس،  مكزيك،  كوبا،  فرانسه،  صربستان،  روسيه،  روماني،  گرجستان، 
وعراق)، 48 اثر تصويرسازي از 37 تصويرگر، 199 اثر خوشنويسي از 124 هنرمند 
خوشنويس،72 اثر نگارگري از 59 هنرمند،36 اثر نقاشي از 34 هنرمند،25 اثر 
مجسمه سازي از 25 هنرمند. پنجمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر 

14 بهمن تا 12 اسفند ماه در تهران و 11 استان برگزار مى شود.
 

 تجديد چاپ كتاب «زنان شاهنامه» 
و  با  صفى  حسين  نجارى-  محمد  دكتر  نوشته  شاهنامه»  كتاب«زنان 

يرايش جديد،تجديد چاپ شد.
كتاب زنان شاهنامه در چاپ دوم با ويرايش جديد به پاس تالش ها و رنج ها 
فريدون  استاد  معاصر   پژوهان  شاهنامه  به  فردوسى  شاهنامه  بازشناسى  در 
مير  دبيرسياقى،دكتر  محمد  سيد  مطلق،دكتر  خالقى  جالل  جنيدى،دكتر 

جالل الدين كزازى  پيشكش شده است.
كتاب زنان شاهنامه كه پژوهشى در معرفى شخصيت هاى زن شاهنامه فردوسى 
و قابليت هاى دراماتيك اين زنان در خلق آثار نمايشى است، نوشته دكتر محمد 
نجارى- حسين صفى است كه چاپ دوم آن با ويرايش و افزوده هاى جديد توسط 

نشر كتاب آمه منتشر شده است.

سرآشپز پيشنهاد نمى كند! 
شهاب الّدين حسين پور *
پيرو درج مطالب خالف واقع در چند مصاحبه  با كارگردان نمايش «سرآشپز 
پيشنهاد مى كند» كه در برخى از رسانه ها درج شده است، اينجانب به عنوان 
خود  گروه  شأن  از  دفاع  در  را  نكاتى  ذكر  «پاركينگ»،  هنرى  گروه  مدير 

ضرورى مى دانم: 
1- برخالف نظر آقاى سينا نورايى كه اجراى فعلى خود را در تماشاخانه پارين 
«سرآشپز  كه  مى رسانم  اطالع  به  مى داند،  «پاركينگ»  گروه  از  مستقل  كامالً 
پيشنهاد مى كند» عنوان نمايشنامه اى است به قلم رضا شفيعيان كه از افراد ثابت 
و عضو هيات مديره  گروه هنرى «پاركينگ» است. همچنين شهروز شبسترى 

(بازيگر نقش آشپز) در نمايش مذكور از اعضا ثابت گروه «پاركينگ» هستند.
2- در تابستان 89 نمايش «سرآشپز پيشنهاد مى كند» به كارگردانى مشترك 
اينجانب و شفيعيان، پس از كسب جوايز متعدد در جشنواره هاى معتبرى چون 
جشنواره  تئاتر دانشگاهى، جشنواره  آيينى سنتى، جشنواره  ملى جوان و ... 
به مدت 30 شب در تماشاخانه  سنگلج روى صحنه رفت كه آقاى سينا نورايى 
صرفاً در بخشى از اين مسير (اجراهاى سنگلج) به عنوان دستيار دوم كارگردان 

قبول زحمت فرمودند و هرگزسمتى تحت عنوان مشاور كارگردان نداشته اند.
و  شده  نوشته  مقفى  و  موزون  صورت  به  مذكور  نمايشنامه  كه  آنجا  از   -3
بسيارى از اشعار موجود در متن مبتنى بر ملودى هاى فولكلور ايرانى است، 
معرض  در  سنگلچ  تماشاخانه   اجراهاى  در  قبًال  (كه  ملودى ها  اين  بازآفرينى 
به  آشكار  تعّدى  نورايى  آقاى  گروه  توسط  است)  گرفته  قرار  تماشاچى  ديد 

حقوق معنوى گروه هنرى «پاركينگ» است.
4- بيش از 80 درصد از ميزانسن هاى به كار رفته در اجراى آقاى نورايى، 
كپى بردارى غير حرفه اى از اجراى گروه «پاركينگ» در سنگلج است. اين در 
حالى است كه ميزانسن هاى مذكور در متن نمايشنامه وجود ندارد و حاصل 

اِتودهاى كارگاهى و زحمات چندين ماهه  گروه هنرى «پاركينگ» است.
  *مدير مؤسسه  گروه هنرى «پاركينگ»

مسافرآستانه دبير احتمالى سى و دومين جشنواره تئاتر فجر!   
براى  اصلى  گزينه  مسافرآستانه  حسين  است  اين  از  حاكى  شنيده  ها 

دبيرى سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر است.
جشنواره  سى و يكمين  اختتاميه  از  روز  دو  گذشت  از  پس  فارس،  گزارش  به 

بين المللى تئاتر فجر همچنان دبير دوره سى و دوم معرفى نشده است.
شنيده ها حاكى از آن است كه گزينه اصلى براى دبيرى سى و دومين جشنواره 

تئاتر فجر حسين مسافرآستانه است، اگر چه خود اين موضوع را رد كرد.

پرداخت كمك هزينه گروه هاى پذيرفته شده در جشنواره تك نفره 
هيات انتخاب سومين جشنواره سراسرى تئاتر تك نفره پس از ديدن 76 

اثر نمايشى ، 16 گروه را براى حضور در بخش مسابقه اين جشنواره پذيرفت.
به گزارش روابط عمومى فرهنگسراى نياوران ،16 گروه پذيرفته شده در بخش مسابقه 
سومين جشنواره سراسرى تئاتر تك نفره  تا روز 20 بهمن ماه كمك هزينه خود را به 
منظور حضور در دور نهايى، دريافت خواهند كرد. گفتنى است ،هيات انتخاب سومين 
جشنواره سراسرى تئاتر تك نفره با حضور منيژه محامدى ،زهرا صبرى و عليرضا دريابيگى 
پس از بررسى 76 اثر نمايشى در مرحله ديدن آثار  16 گروه را براى حضور در مرحله 
نهايى و مسابقه جشنواره انتخاب نمودند. همچنين در اين مرحله 14 گروه نمايشى به 

صورت مشروط پذيرفته شده اند كه آثار اين گروه ها مورد بازبينى قرار مى گيرد.
،تماشاخانه  تئاترشهر  مجموعه  هاى  برنامه  جدول 
ايرانشهر  تماشاخانه  حافظ،  تاالر  هنر،  ،تاالر  سنگلج 
المللى  بين  جشنواره  يكمين  و  سى  برگزارى  از  پس 

تئاتر فجر مشخص شد.
به گزارش ايران تئاتر، پنج اثر نمايشى از 15 بهمن ماه، 
ترياى  كافه   ، قشقايى  تاالر  چهارسو،  تاالر  اصلى،  سالن  در 
تاالر اصلى، سالن انتظار تاالر اصلى مجموعه تئاتر شهر روى 

صحنه مى رود.
نمايش «پلكان» كارگردانى هادى مرزبان از 15 بهمن ماه، 
نمايش  تئاترشهر،  مجموعه  اصلى  سالن  در   18:30 ساعت 
«داستان هاى ناتمام» كارى از اسماعيل خلج ساعت 19 در 

تاالر چهارسو، نمايش «ملى» كارى از افسانه زمانى ساعت 19 
در تاالر قشقايى، نمايش محيطى «پروانه هاى غمگين من در 
ساعت  قالتيان  سوگل  از  كارى  بهارى»  انگيز  دل  صبح  يك 
16:30 در كافه ترياى تاالر اصلى و نمايش «دكلره» كارى از 
مهدى كوشكى ساعت 17 در سالن انتظار تاالر اصلى از 15 

بهمن ماه، ميزبان عالقه مندان به هنر نمايشى خواهند بود.
اجراى نمايش «داستان هاى ناتمام» نوشته و كارگردانى 
ادامه  چهارسو  تاالر  در  ماه  بهمن   25 تا  خلج  اسماعيل 
خواهد داشت و در روزهاى پايانى هفته در دو نوبت 17 و 
19 به اجرا در مى آيد. اين در حالى است كه  با به پايان 
رسيدن زمان اجراى نمايش «داستان هاى ناتمام» ، نمايش 

در  ساعت 19  شب  هر  دلخواه   مسعود  از  كارى  «ارخش» 
تاالر چهارسو روى  صحنه خواهد رفت.

همچنين اجراى دو نمايش در تاالر سايه و كارگاه نمايش 
تا پايان هفته جارى مشخص و اعالم مى شود.

ايوب  از  وكارى  نوشته  نشده»   رام  «روياى  نمايش  اجراى 
آقاخانى نيز از هفته جارى در تماشاخانه سنگلج آغاز مى شود.

تاالر هنر نيز از 15 بهمن ماه، ميزبان دو اثر نمايشى جديد 
خواهد بود. نمايش «قصه تاج عروس، خاله و خروس» براساس 
قصه اى از محمدرضا كوهستانى و كار احمد سليمانى ساعت 
كارگردانى  و  نوشته  جويبار»  مثل  «جارى  نمايش  و   17:30
منصور خلج هم ساعت 19 در تاالر هنر به صحنه خواهند رفت.

نمايش «تن تن و راز قصر مونداس» كار آروند دشت آراى 
هم ساعت 19:30 در سالن شماره يك تماشاخانه ايرانشهر 

اجرا خواهد شد.
در  كه  هم  گوران  رضا  كارگردانى  به  «هملت»  نمايش 
جشنواره بين المللى تئاتر فجر اجرا شده بود ساعت 19 در 

سالن استاد سمندريان ميزبان عالقه مندان است.
و  بوشنر  گئورك  نوشته  براساس  «ويتسك»  نمايش 
بين  جشنواره  يكمين  و  سى  در  كه  ثروتى  رضا  كارگردانى 
المللى تئاتر فجر در بخش مسابقه بين الملل اجرا و جوايزى 
را هم كسب كرد از 17 بهمن ماه در تاالر حافظ به اجراى 

خود ادامه مى دهد.

نمايش «گيلگمش»، اثري است كه با نگاهي متفاوت و 
آزاد به اسطوره نام آشناي بين النهرين يك ماه در خانه 
آو روي صحنه رفت و با استقبال اهالي تئاتر روبرو شد. 
«گيلگمش» حدود دو ماه با نزديك به 35 بازيگر تمرين 
جاودانگي)  راز  (كشف  جهانشمولش  موضوع  خاطر  به  و 
كشورهاي  از  مختلف  افراد  نظرات  از  بهره گيري  براي  و 
شد.  اجرا  خارجي  كارگردان  چند  مشاركت  با  ديگر، 
اهداي تنديس سي و يكمين جشنواره تئاتر فجر در بخش 
موسيقي به اين نمايش باعث شد به سراغ بابك مهري و 
فريد يوسفي برويم و از چند و چون اجرا و آهنگسازي 

اين كار از آنها بپرسيم كه مي خوانيد. 
بابك مهري دليل پرداختن به حماسه گيلگمش را عالقه خود 
و گروهش به متدولوژي و كار روي اسطوره ها دانست و گفت: 
داستان  هرگونه  از  كه  است  اين  اسطوره  مشخصه هاي  از  يكي 
فضا  و  اتمسفر  اسطوره،  در  جداست.  معلولي  و  علي  روابط  و 
اهميت بيشتري نسبت به داستان دارد و آن چيزي كه كار را 
مهري،  است.  حسي  و  ارتباطي  انساني،  فضاي  مي كند  جذاب 
اين نمايش را نخستين تجربه اين گروه در اين زمينه ندانست 
و افزود: ما پيش تر هم روي الهه ها و اسطوره ها كار كرده ايم. كار 
قبلي، «آناهيتا» هم در همين رابطه بود. كارگردان «گيلگمش» 
درباره برداشت آزادانه از اين حماسه نيز گفت: اساساً وقتي شما 
سراغ اسطوره  مي رويد ديگر داستان محور نيست. هدف ما نقل 

داستان خطي نبود، بلكه براي ما انتقال حس جاودانگي و به سراغ فضايي حسي 
رفتن اهميت داشت. 

بابك مهري به حضور يك راوي در نمايش اشاره كرد و افزود: قصه در كار ما 
به شكل كانسپچوال نقل مي شود كه تماشاگر را از قيد و بند زبان و داستان رها 
مي كند وي در ادامه درباره مشاركت چند كارگردان بين المللي نيز توضيحاتي داد 
و گفت: ما به هر حال دوست داريم ارتباطات فرهنگي  با ساير كشورها داشته 
براي  است  بين المللي  و  جهاني  اسطوره اي  گيلگمش  اينكه  به  توجه  با  و  باشيم 
ديگر  كشورهاي  از  افرادي  سراغ  به  مختلف  ديدگاه هاي  و  نظرات  از  بهره گيري 
رفتيم. به همين خاطر از چهره هايي چون خانم الپيدا، خانم دي كنون، ميخاييل 

امكان  آنها  همگي  براي  البته  كه  كرديم  دعوت  طينت  قدس  سهيال  و  يولفيك 
حضور در ايران وجود نداشت، اما به صورت اينترنتي و فضاي آنالين نظراتشان را 

براي نمايش جويا شديم.
مهري درباره اجرا در حمامي با قدمت يكصد ساله و سيستم صوتي آن نيز گفت: 
تصور اينكه به دليل كاركرد قديمي اين مكان، صداي بازيگران شرايط مساعدي 
ما  دارد.  تفاوت  حمام  با  كنوني  فضاي  و  است  اشتباهي  برداشت  داشت،  نخواهد 

اينجا در فضايي صميمي كار تئاتر مي كنيم. 
وي درباره انتخاب موسيقي اين نمايش به عنوان كار برتر جشنواره تئاتر فجر نيز 
توضيحاتي داد و افزود: جايزه اي كه من براي آهنگسازي اين كار گرفتم در واقع 
به موسيقيايي اجرا مربوط مي شود. اين جايزه در حقيقت متعلق به گروه بوده و 

با جايزه موسيقي و كارگرداني متفاوت است. ملودي ها توسط 
من و فريد يوسفي تنظيم شده، اما تنظيم ملودي ها براي صحنه 
بهره گيري  به  فقط  كار  اين  موسيقي  شد.  انجام  خودم  توسط 
صداهاي  و  ديالوگ گويي  شيوه  بلكه  نمي شود  مربوط  سازها  از 
صحنه نيز جزوي از آن هستند. فريد يوسفي كه در طراحي و 
داشته  همكاري  مهري  بابك  با  «گيلگمش»  موسيقي  ساخت 
آهنگسازي  زمينه  در  نمايشي  گروه  يك  با  كه  است  بار  اولين 
كار كرده. وي كه ساز تخصصي اش پيانو است آشنايي با مهري 
و گروه آو را دليل اصلي اين مشاركت دانست. يوسفي در اين 
ارتباط گفت: تفكر موسيقي من و دغدغه هاي موسيقايي مهري 
كارگردان  است.  بوده  «گيلگمش»  آهنگ  گرفتن  شكل  باعث 
طراحي  هم  كنار  را  صحنه ها  من،  ملودي هاي  شنيدن  از  پس 
اتودهاي  بود.  بازيگران  صداي  كار  اين  اصلي  ساز  مي كرد. 
بازيگران مسير موسيقي نمايش را مشخص مي كرد و باعث خلق 
ملودي هاي اريژينال مي شد. وي در ادامه به تحقيقات دو ماهه 
در زمينه موسيقي هاي گسترده و جهاني اشاره كرد و گفت: در 
فالمنكو،  موسيقي  دور،  شرق  ملودي هاي  از  كار  اين  موسيقي 
سازهاي كليسايي و حتي يكي دو دستگاه ايراني مثل همايون 
استفاده كردم. در اين كار از حضور و مشاركت آيدين شفايي 
(سازهاي كوبه اي)، معين الدين خورشيدي (گيتار) و سه آوازه 
خوان (عليرضا گرگاني، ماه پري صفار اول و نرگس بهروزيان) 
و  زنده  صورت  به  موسيقي  تمام  داد:  ادامه  يوسفي  بردم.  بهره 
آن  از  قسمتي  توانايي اش  به  توجه  با  هركس  و  مي شد  اجرا  اجراگر  گروه  توسط 
را بر عهده داشت. ميزانسن ها براساس ملودي  و اتود بازيگران و فضاسازي هم بر 
اساس ميزانسن ها شكل مي گرفت. شعري هم كه در بخش فالمنكو خوانده مي شد 
سروده اي از شاعر اسپانيايي فدريكوگارسيا لوركا بود. البته دو موسيقي كاور هم 
باستاني  موسيقي  يك  ديگري  و  روسي  فولكلور  موسيقي  يكي  داشتيم،  كار  در 
يوناني. يك موسيقي بودايي هم در كار وجود داشت كه با ارگ آن را تنظيم كردم 
كه به صورت مونوتون خوانده مي شد. جهانشمول بودن بحث اسطوره باعث شد 
كه مرزي براي موسيقي «گيلگمش» قائل نباشم و از ملودي هاي مختلف جهاني 

استفاده كنم. 

گفت و گو با كارگردان و آهنگساز نمايش «گيلگمش»

سازهاي جاودانگي
علي رستگار

پس از پايان جشنواره تئاتر فجر
5 اثر نمايشي از امشب روي صحنه مي روند


