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فیلم های ایرانی جشنواره وزول فرانسه معرفی شدند
بیست و هشتمین جشنواره 
آســیایی  فیلم های  بین المللی 
میزبــان  فرانســه  وزول  در 
چنــد فیلــم بلند، مســتند و 
انیمیشــن از ســینمای ایران 
خواهد بود. به گزارش ایســنا، 
و هشــتمین جشنواره  بیست 
آســیایی  فیلم های  بین المللی 

در وزول فرانســه از تاریــخ ۱ تا ۸ فوریه )۱۲ تا ۱۹ بهمن( برگزار خواهد شــد 
و »مجبوریم« ســاخته رضا درمیشــیان در بخش رقابتی فیلم های بلند، »جاده 
خاکی« به کارگردانی پناه پناهی در بخش پیش نمایش، »آشــو« ساخته جعفر 
نجفی در بخش رقابتی مســتند، »موج سبز« به کارگردانی علی صمدی احدی 
در بخش تاریخ در پس زمینه به نمایش گذاشــته می شوند.  همچنین در بخش 
تمرکز بر ســینمای جاده ابریشــم نیز فیلم های »سفر قندهار« ساخته محسن 
مخملبــاف، »جزیره آهنی« به کارگردانی محمد رســول اُف و »۳ ُرخ« از جعفر 
پناهی به نمایش گذاشته می شوند.  »یک روز، یک کالغ« ساخته عبداهلل علیمراد، 
»کالغی که می خواست قوی ترین باشد« به کارگردانی محمدعلی سلیمان زاده و 
»گنجشک و پنبه دانه« ساخته مرتضی احدی سرکانی هم انیمیشن های ایرانی 
در بخش مخاطبان جشــنواره وزول فرانسه هستند.  امسال لیال حاتمی بازیگر 
ایرانی در راس هیات داوران بخش مســابقه فیلم های بلند بیســت و هشتمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی وزول در کشور فرانسه حضور دارد و 
در کنار »سوها عارف« فیلمنامه نویس فلسطینی، »زیگ دوالی« کارگردان اهل 
کشور فیلیپین و »یرالن نورموخامبتوف« کارگردان قزاقستانی فیلم های جشنواره 

را داوری خواهند کرد. 

احیاء خانه فروغ فرخزاد آغاز شد
با هدف حفاظت از میراث 
فرهنگــی کشــور خانه فروغ 
فرخزاد که مهر ماه امسال به 
تملک شهرداری منطقه ۱۱در 
آمده است؛ با حفظ اصالت بنا 
احیاء و به روی مردم گشوده 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
شهردار  موسوی  محمد  سید 

منطقــه ۱۱، تملک خانه فروغ فرخزاد را فرصتی برای حفاظت از میراث ادبی و 
فرهنگی کشــور بیان کرد و گفت: این ملک در مهر ماه امسال توسط شهرداری 
از مالک خریداری شده است و طبق نظرات مرتضی امیری اسفندفه، مشاور امور 
شعر و ادبیات شهردار تهران، بنای خانه با همان اصالت و هویت به جا مانده بدون 
تغییر، مرمت و حفظ خواهد شد. شهردار منطقه ۱۱ افزود: قرار است با همکاری 
مشــاور ادبی شــهردار تهران فرایند احیای خانه فروغ فرخزاد بررسی و اقدامات 
مرمت با رعایت حفظ هویت و اصالت بنا انجام شود. موسوی با بیان این که خانه 
فروغ فرخزاد در انتهای کوچه خادم آزاد واقع در محله امیریه با شماره ۳۲۱۰۸ 
در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است،  ادامه داد: مرمت ملک بر اساس 
نقشه اولیه انجام می شود و پس از احیاء با کاربری موزه برای بازدید عالقمندان و 

برگزاری نشست های ادبی بهره برداری خواهد شد. 

رونمایی از »تنها در قاب« درباره کامران شیردل
مراسم رونمایی از چاپ جدید کتاب »تنها در 
قاب« درباره کامران شیردل مترجم، کارگردان 
و مستندســاز نوشــته علیرضا ارواحی برگزار 

می شود.
به گزارش ایســنا به نقل از  روابط عمومی 
خانه هنرمندان ایران، مراسم رونمایی از کتاب 
»تنها در قاب« درباره سینمای کامران شیردل 
و نوشــته علیرضا ارواحی روز پنجشــنبه، ۲۳ 
دی از ســاعت ۱۸ در سالن جلیل شهناز خانه 
هنرمنــدان ایران برگزار می شــود. این رویداد 
همزمان با تجدید چاپ ایــن کتاب به منظور 

گرامی داشــت و قدردانی از زحمات کامران شیردل برای سینما میزبان جمعی 
از هنرمندان، مدیران و چهره های فرهنگی و هنری خواهد بود.  کتاب »تنها در 
قاب« در ۳۹۲ صفحه به همت انتشارات خوب به بازار نشر عرضه شده است. در 
بخشی از این کتاب درباره کامران شیردل آمده است: »شاید اگر او فقط یکی از 
این ها یعنی »آئینه ها«، »قلعه«، »اون شب که بارون اومد« یا »صبح روز چهارم« 
را ساخته بود، برای اعتبار یک عمر فیلم ساختن کفایت می کرد، اما او همه  این ها 

را ساخت و بیشتر از این ها هم، همگی هم درخشان، زنده و نو...«.

نمایش تازه محمد حاتمی با بازی آشا محرابی
محمد حاتمی که به زودی 
نمایش »رادیکال هفت ممیز 
هفت« را با بازی خودش و آشا 
محرابی اجرا می کند، می گوید: 
عادت کنیم که به هر چیزی 
عــادت نکنیم. محمد حاتمی 
با وجود برنامه های زیادی که 
برای اجرای تئاتر داشــت، در 

دو ســال کرونایی اخیر، دست نگه داشت ولی حاال با بهتر شدن شرایط و انجام 
واکسیناســیون عمومی، تصمیم دارد جدیدترین نمایش خود را در سالنی تازه 
تاســیس روی صحنه بیاورد. حاتمی در گفتگو با ایسنا توضیحاتی درباره اجرای 
این اثر نمایشی ارایه می کند و تاکید دارد که نباید به عادت های گذشته بچسبیم 
بلکه باید جسارت تجربه های تازه را داشته باشیم. او می گوید: من و آشا محرابی 
طرحی داشــتیم با موضوع مهاجرت های اجباری و به پیشــنهاد خانم محرابی 
متن این نمایش را یکی از دوســتان ایشان نوشت که خیلی هم زود به سرانجام 
رســید و بنا داریم آن را از ۲۶ دی ماه روی صحنه بیاوریم. این کارگردان درباره 
درون مایه نمایش خود توضیح می دهد: نمایش ما قصه ای جهانی و اجتماعی دارد 
و درباره مهاجرت های اجباری است. در این نمایش موضوعاتی مانند نابرابری های 

اجتماعی و ظلمی که به بعضی جوامع می رود، مورد توجه قرار گرفته است.

سیدجواد هاشمی:
در تلویزیون سلیقه ای عمل می شود

ســیدجواد هاشمی تاکید 
کرد: اگر قرار باشــد تلویزیون 
دچار احساســات ســلیقه ای 
این  آن هم ســالیق مدیران 
رسانه باشــد، هرگز مردمی و 
ملی نخواهد بود. ســیدجواد 
بازیگر و کارگردان  ـ  هاشمی 
ـ در گفت وگویی با ایســنا در 

پاســخ به این ســوال که با وجود افزایش بودجه صداوسیما در سال های اخیر، 
دلیل افت کیفی تولیدات تلویزیونی چیست؟ توضیح داد: در تلویزیون سلیقه ای 

عمل می شود.
تلویزیون در ســطوح مختلف مدیریتی دچار مشــکل است. به هر حال این 
رســانه بهترین منبع ارسال پیام، تبلیغ و از همه مهمتر فرهنگ سازی است؛ اما 
اگر قرار باشــد دچار احساسات سلیقه ای آن هم سالیق مدیران تلویزیون باشد، 
هرگز مردمی و ملی نخواهد بود. هاشمی با تاکید بر اینکه »من به عنوان فرزند 
صداوســیما باید این توصیه و انتقاد را داشته باشــم، چراکه بقیه که این کار را 
نمی کننــد«، در توضیح انتقاد خود گفت: تلویزیون تا وقتی مدیران سیاســی و 
مدیران غیرهنری داشــته باشــد که چندان فضاهای فرهنگیـ  هنری را درک 
نمی کنند، دچار معضل و مشــکل خواهد بود. او با تقسیم سریال های تلویزیونی 
در سه گروه تاریخی، اجتماعی و سیاسی افزود: دسته اول سریال های تاریخی اند 
که اغلب فاخر هســتند. دسته دوم ســریال های اجتماعی که می توانند همه ی 
گونه های موضوعی را در خود جای دهند و ســوم ســریال های سیاسی؛ به نظر 
می آید تلویزیون در حال حاضر غرق در ساخت سریال های سیاسی شده است و 

این اصال شایسته مردم نیست. مردم ما به اندازه کافی سیاسی هستند.

اخبار کوتاه

گفت وگو 

امیر جدیدی در گفت وگویی بــا هالیوود ریپورتر درباره 
شــرایط انتخــاب به عنــوان بازیگر نقش رحیــم در فیلم 
ســینمایی »قهرمان« صحبت کرد. به گزارش ایسنا، اصغر 
فرهادی در ابتدا قصد داشــت فقط از بازیگران غیرحرفه ای 
برای فیلم جدیدش استفاده کند و این بخشی از تمایل او به 
حفظ هر چه بیشتر »فضای مستند و رئالیسم« در فیلم بود 
و توانست این کار را با اکثریت قریب به اتفاق استعدادهای 
روی پــرده برای فیلم »قهرمان« انجام دهد، اما وقتی نوبت 
به شخصیت رحیم رســید، متوجه شد که این امکان پذیر 
نیســت، چرا که به یک بازیگر باتجربه نیاز داشت که بتواند 

این نقش و ظرافت های آن را ایفا کند. 
فرهادی درباره شخصیت رحیم می گوید: »او شخصیت 
ساده ای اســت، اما در شرایط بسیار پیچیده ای قرار دارد. او 
خط بســیار باریک و باریکی برای راه رفتن داشت و اگر به 
درســتی انجام نمی شد، می توانست شخصیت را مانند یک 

فرد احمق و کسی که مردم دوستش ندارند، نشان دهد.«
او گرچه بازی های امیر جدیــدی را دیده بود اما قبال با 
این بازیگر کار نکرده بود. جدیدی پس از اولین فیلم بلندش 
که یک تریلر جنایی به نام »آفریقا« )۲۰۱۳( بود، بی سر و 
صدا در سینمای ایران نامی برای خود دست و پا کرده بود، 

اما نقشش در فیلم »عرق ســرد« در سال ۲۰۱۸ که برای 
او جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را جشــنواره فجر به 
ارمغان آورد، توجه فرهادی را جلب کرد.  اما انتخاب او برای 
نقش اصلی فیلم »قهرمان« تصمیم ساده ای نبود. جدیدی 
اخیرا برای ایفای نقشــی شــبیه به جیمز باند در یک فیلم 
عضالنی تر شده بود بعالوه این که خودش نیز فیزیک ورزشی 
دارد و تنیس باز نیمه حرفه ای اســت اما رحیِم »قهرمان« 
باید شخصیتی تقریباً مایوس و با ظاهری رقت انگیز باشد و 
به هر چیزی شبیه باشد جز قهرمان یک فیلم اکشن.  امیر 
جدیدی در این باره به هالیوود ریپورتر گفت: بعد از مصاحبه، 
]فرهادی[ گفت: »تو را انتخاب می کنم، اما شــما هیچ یک 
از ویژگــی های مورد نظر من را ندارید - ما باید بدن و  راه 
رفتنت را تغییر دهیم و باید با تغییر ظاهرت راحت باشی ... و 
به خصوص باید وزن کم کنی.« الغر کردن برای کسی که از 
پیش چربی خاصی در بدنش ندارد، آسان نبود و جدیدی به 
ترکیبی بسیار پیچیده از رژیم غذایی و ورزش و چیزی فراتر 
از رژیم تناســب اندام معمولش برای کاهش توده عضالنی 
نیاز داشــت، اما او متعهد شــد که این کار را انجام دهد و 
زمانی که بعد از یک مــاه نزد فرهادی رفت، حدود ۵ کیلو 
وزن کم کرده بود اما اصغر فرهادی خواست تا حتی بیشتر 

وزنش را کم کند. تقریباً در همین زمان در اوایل سال ۲۰۲۰ 
بود که ویروس کرونا به عنوان یک بحران رو به رشــد - که 
ایران یکی از کانون های اصلی اولیه آن بود - نمودار شــد و  
آغاز برنامه ریزی شــده فیلمبرداری را چندین ماه به تعویق 
انداخت و جدیدی نیز از این فرصت بهترین استفاده را کرد 
و در مجموع ۱۰ کیلو وزن کرد.  برای جدیدی، اولین تجربه 

کار با یکی از مشــهورترین مولفان سینمای جهانی فراتر از 
آن چیزی بود که انتظار داشــت. این بازیگر می گوید: »من 
فقط از لحاظ هنری چیزهای زیادی به دســت نیاوردم. من 
در سطح انسانی چیزهای زیادی یاد گرفتم. آنچه برای من 
مهم است انسانیت است و واقعاً از نظر اخالق و نگرش به من 

درس های انسانی داده اند.«

امیر جدیدی در گفت وگو با هالیوود ریپورتر:

برای من انسانیت مهم است

فیلم سینمایی »دشــت خاموش« به کارگردانی احمد 
بهرامی در جشــنواره فیلم های ایرانــی در موزه هنرهای 
زیبای واشنگتن دی سی و جشنواره فیلم ترومسا ی نروژ 

نمایش داده می شود.
به گزارش ایســنا، فیلم سینمایی »دشت خاموش« به 
کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری که 
هم اکنون در ســینماهای هنروتجربه روی پرده است، در 
جدیدترین حضور بین المللی خود در جشــنواره فیلم های 
ایرانــی در موزه هنرهای زیبای واشــنگتن دی ســی و 
جشــنواره بین المللی فیلم ترومســا ی نروژ به نمایش در 

می آید.

بیست و ششمین جشــنواره فیلم های ایرانی در موزه 
هنرهای زیبای واشنگتن دی سی از ۱۴ تا ۳۰ ژانویه )۲۴ 
دی تا ۱۰ بهمن ماه( در کشــور آمریکا برگزار می شود و 
فیلم »دشــت خاموش« در کنار هفــت فیلم بلند و چند 

فیلم مستند و کوتاه از ایران نمایش داده می شود.
»پوست« ســاخته بهمن و بهرام ارک، »مردن در آب 
مطهر« ساخته جمشید محمودی، »جاده خاکی« ساخته 
پناه پناهی، »گوزن ها« ســاخته مسعود کیمیایی، »مرد 

حلزونی« ســاخته مزدک میرعابدینی، »پســر« ساخته 
نوشین معراجی، »خورشــید« از مجید مجیدی، مستند 
»بالورا« ســاخته عبدالقادر خالدی، »فرزندان شــب« از 
بهــروز نورانی پور، »گنجینه های گوهر« ســاخته ابراهیم 
گلســتان، »غیبت سبز« ساخته احسان گودرزی، »نهنگ 
سفید« به کارگردانی امیر مهران، »آخرین نفس« ساخته 
فرشــید ایوبی نژاد و »زاغچی« ســاخته سروش حسین 
جانی دیگر فیلم های ایرانی حاضر در این رویداد هستند.

همچنین ســی و دومیــن جشــنواره بین المللی فیلم 
ترومســا از ۱۷ تا ۲۳ ژانویــه )۲۷ دی تا ۳ بهمن ماه( در 
شهر ترومسا در کشور نروژ برگزار می شود و فیلم »دشت 
خاموش« در بخشــی با عنوان »بهــای نابرابری« در کنار 
هفت فیلم دیگر از کشورهای انگلیس، فرانسه، مکزیک و 

اسپانیا به نمایش در می آید.
این فیلم ســینمایی که به زندگــی و کار چند خانواده 
کارگری با کارفرمــای خود می پردازد، تاکنون در بیش از 

۳۰ جشنواره بین المللی حضور داشته است.
پخــش بین المللی »دشــت خامــوش« برعهده علی 

قاسمی است. 

»دشت خاموش« در دو جشنواره نروژ و آمریکا

مراسم اهدای جوایز اسکار که در سه سال 
گذشــته بدون مجری بود، به سنت پیشین و 
همیشــگی خود بازمی گــردد و در دوره نود و 

چهارم با حضور یک مجری برگزار می شود.
بــه گــزارش هنرآنالیــن، رئیس شــبکه 
تلویزیونی ABC اعــالم کرد دالبی تیه تر بار 
دیگر میزبــان میهمانان، نامزدهــا و برندگان 
جوایز اسکار می شــود و قرار است پس از سه 
سال، یک ســتاره سرشناس مسئولیت اجرای 
آن را بر عهده داشــته باشــد. آخرین بار سال 
۲۰۱۸ بود که جیمی کیمل مجری مراســم 
اسکار بود و اجرای کوین هارت در سال بعد از 
آن به دلیل افشا شدن توییت ها و شوخی های 

زننده این چهره رنگین پوست منتفی شد.
ســال ۲۰۱۹ که مراســم اهــدای جوایز 

اسکار بدون مجری برگزار شد، آمار بینندگان 
تلویزیونی آن رشــدی نسبی داشت و از ۲۶.۶ 
میلیون نفر ســال پیش تر بــه ۲۹.۵ میلیون 
نفر رســید اما در دو ســال پس از آن با افتی 
چشــمگیر روبه رو شد و ســال ۲۰۲۱ به رقم 
شــگفت انگیز ۱۰.۴ میلیون نفر سقوط کرد؛ 
پایین تر آمار در تاریخ پخش تلویزیونی مراسم 
اسکار. سال گذشته این مراسم در قالب جشنی 
خودمانی و کوچک در یونین استیشن برگزار 

شد و مهمان نداشت.
گفته می شــود پس از ابراز عالقه تام هالند 
برای اجرای مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۰۲۲، 
تهیه کنندگان پخــش تلویزیونی این برنامه با 
این بازیگر جــوان و محبوب تماس گرفته اند. 
نام هالند در ماه های اخیر برای بازی در »مرد 

عنکبوتی: راهی به خانه نیســت« سر زبان ها 
افتاده و فروش خیره کننده این فیلم ابرقهرمانی 
و ورود آن به باشگاه فیلم های میلیارد دالری، 
بخت ستاره ۲۵ ساله انگلیسی را برای مجری 
شدن در مهم ترین رویداد سینمایی سال بسیار 

باال برده است.
پس از آنکه مراســم اهــدای جوایز گلدن 
گلــوب ۲۰۲۲ به عجیب ترین شــکل ممکن 
بدون حضور ستاره ها و پخش تلویزیونی برگزار 
شــد، حاال همه چشم ها به مراسم اسکار نود و 

چهارم دوخته شده است. 
نامزدهای اســکار ۲۰۲۲ روز هشتم فوریه 
معرفی می شــوند و مراســم اهدای جوایز به 
برگزیدگان هــم ۲۷ مــارس در دالبی تیه تر 

برگزار می شود.

بازگشت مجری به مراسم اهدای جوایز اسکار پس از سه سال غیبت

ســال ۲۰۲۲ بســیاری از رویدادهای مهم 
معمــاری در گوشــه و کنار جهان به شــکل 
فیزیکــی برگــزار خواهد شــد. بــه گزارش 
هنرآنالین، همه گیری ویروس کرونا در مقیاس 
جهانی چرخه معمول جشنواره ها و فستیوال ها 
را مختل کرد و بیشتر رویدادهای سال ۲۰۲۰ 
و حتــی برخی از رویدادهای ســال ۲۰۲۱ به 
تعویــق افتاد. با این وجود، امســال نوید یک 
تقویم کامــل از فرصت های هیجان انگیز برای 
به اشتراک گذاری دانش و تحقیق را می دهد. 
مــوارد زیر برخــی از مهم تریــن رویدادهای 
معماری اســت که باید منتظر آنها در ســال 

۲۰۲۲ باشیم.
 سیزدهمین دوساالنه بین المللی 

معماری سائوپائولو
این دوساالنه با موضوع اصلی »گذرگاه ها« 
بــه رابطه بین ســازمان ها و مناطــق، درگیر 
شدن با موضوعاتی مانند استعمار، جابه جایی 
و حافظه جمعی می پردازد. بر اســاس مفهوم 
گذرگاه هــای ماریا بئاتریز ناســیمنتو، برنامه 
دوســاالنه بر روی محورهــای متمایز مانند 
دموکراسی، بوم شناســی، حافظه، اطالعات و 
محیط زیست متمرکز است. فضاهای شهری 
که فرآیندهای دموکراتیک را تحریک می کنند، 
کدامند؟ ایجاد یک حافظه جمعی مستلزم چه 

چیزی است؟ چگونه بین فعالیت های تولیدی 
و محیط زیســت تعادل برقــرار کنیم؟  این 
موضوعات تنها برخی از خطوط تحقیقی است 
که توسط دوســاالنه پیشنهاد شده است. این 
دوساالنه از ۲۱می تا ۱۰جوالی ۲۰۲۲ برگزار 

می شود.
 دوساالنه در شهر شنژن و هنگ 

کنگ
برگزاری دوساالنه شهر شنژن و هنگ کنگ 
یک رویکــرد نوآورانه برای برگزاری مراســم 
سنتی معماری اســت که همزمان در این دو 

شهر برگزار می شود.
موضــوع دوره هشــتم ایــن دو ســاالنه 
»بازاندیشــی و بازسازی« اســت در حالی که 
برگزارکننده آن هنوز اعالم نشده است. اهداف 
و تمرکز ایــن دوره مانند دوره هــای قبل بر 
روی شهرنشینی و ایده های نوآورنه است. این 
دوساالنه از ماه آگوست در شنژن و هنگ کنگ 

برگزار خواهد شد.
سه ساالنه معماری اسلو

مدیریــت ســه ســاالنه ۲۰۲۲بــر عهده 
کریستین پاگ است که فضای عمومی و قلمرو 
جمعی را در کانون توجــه قرار می دهد. ارائه 
خدمات در مقیاس محلی به عنوان نقطه شروع 
برای تجدیدنظر در شــهرها و چارچوب های 

زندگــی روزمره، براســاس مفاهیمــی مانند 
شهر ۱۵ دقیقه ای و نیز دغدغه های اجتماعی 
ناشــی از همه گیر شــدن برای کیفیت های 
زیرساخت شهری، ایجاد شده است. این رویداد 
به عنوان یک آزمایشــگاه باز بــرای افزایش 
پرسشگری انتقادی و سازنده در مورد امکانات 
محله)همسایگی( عمل خواهد کرد. این برنامه 
از ۲۱ سپتامبر تا نوامبر میزبان مخاطبان است.

دوساالنه معماری تالین
موضوع دوســاالنه معمــاری ۲۰۲۲ تالین 
»معماری متابولیســم« است که رابطه جهان 
طبیعــی با حوزه شــهرها و ســاختمان ها را 
برجســته می کند. هدف اصلی این دوساالنه 
تجدیدنظر و تجســم مجدد منطــق اقتصاد 
دایره ای و ورود در زمینه های طراحی، معماری 

و تولید محیط های شهری است. 
رویدادهای اصلی برنامه، نشســتی دو روزه 
شامل ســمپوزیوم و مسابقه چشم انداز تالین، 
اهــدای جوایز، نمایشــگاه بین المللی مدارس 
معمــاری و برنامه های اینستالیشــن اســت. 
دوساالنه معماری تالین یکی از برجسته ترین 
رخدادهای منطقه اروپا شرقی است که تبادل 
ایده ها را در خارج از مرزها تشــویق می کند. 
این رویداد از ۷ســپتامبر تا ۳۱ اکتبر میزبان 

بازدیدکنندگان است.

 سه ساالنه معماری لیسبون 
ششمین دوره از سه ساله معماری لیسبون  
بــه چالش هــای اقلیمــی، کاهــش منابع و 
نابرابری های زیست محیطی در زمینه جهانی 

شدن می پردازد. 
ایــن برنامه که شــامل چهار نمایشــگاه، 
چهار کتاب، ســه جایزه، سه روز کنفرانس و 
مجموعه ای از پروژه های مســتقل است. سه 
ســاالنه لیسبون از ۲۹ســپتامبر تا ۵ دسامبر 

برگزار می شود.

دوساالنه معماری ایبرو
دوازدهمین دوساالنه معماری و شهرسازی 
ایبروآمریکایی ســال آینده در مکزیک برگزار 
می شــود و راه حل هایی بــرای چالش های 
اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی خارج از 
گفتمان جریان اصلی معماری بررسی می کند. 
دوســاالنه بافت شــهری خاص سرزمین های 
ایبروآمریکایی را برجسته می کند و در فضای 
خصوصی و جمعی منعکس می شود. این دوره 

از این دوساالنه در سپتامبر برگزار می شود.

رویدادهای معماری سال ۲۰۲۲ 

از دو ساالنه بین المللی سائوپائولو تا سه  ساالنه اسلو

»می خواســتم اسب باشم« نوشته محمد چرم شــیر و کار عباس 
غفــاری به تهیه کنندگــی مریم نراقی از ۱۹ دی ســاعت ۲۰:۳۰ در 
عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه است و مریم  معینی، مژده  دایی، دریا 

 یاسری و ریحانه  گنجی در آن بازی می کنند. 
عباس غفاری در گفت وگو با خبرنگار هنرآنالین درباره جذابیت های 
انتخاب نمایشنامه »می خواستم اسب باشم« و اجرای آن گفت: محمد 
چرم شیر این نمایشنامه را سال ۱۳۸۳ براساس کتاب »خاطرات یک 
دختر جوان« نوشته است. این کتاب خاطرات و یاداشت هایی است از 

آن فرانک. او زنی بود که در جنگ جهانی دوم به دست آلمانی ها کشته شد. »خاطرات یک دختر جوان« ترجمه های 
بســیار خوبی دارد و آقای چرم شیر بازخوانی از این کتاب داشــته است. او در ادامه افزود: این اثر روایت چهار زن 
یهودی است که چهار سال است از ترس کشته شدن توسط سربازان آلمانی در زیرزمینی حبس شده اند. برخی از 
آن ها به دلیل اتفاقاتی که برایشان رخ داده، دچار بی ایمانی شده اند و آندر گفت وگوها و چالش هایی که میان خود 
دارند به دنبال ایمان از دست رفته شان می گردند و می خواهند که آن را دوباره بیابند. در طول این نمایش بیشتر 
از آنکه بخواهیم به اتفاقات جنگ جهانی دوم بپردازیم با این چالش و موضوع روبرو هســتیم. غفاری ضمن بیان 
اینکه نمایش »می خواستم اسب باشم« را سال ۱۳۸۳ در بخش مهمان جشنواره تئاتر بانوان روی صحنه آورده ام، 
عنوان کرد: از آن زمان عالقمند بودم تا این نمایش را روزی به صحنه آورم تا اینکه امسال شرایط اجرای آن مهیا 
شد. داستان این اثر و چالش میان شخصیت های آن برایم جذابیت  دارد و به اعتقاد بسیاری این نمایشنامه یکی از 
بهترین آثار چاپ شــده آقای چرم شیر است. اتفاقات میان این چهار زن در زیرزمین که در آن محبوس شده اند به 
امروز ما بسیار مرتبط است. نزدیک به دو سال که با بیماری کرونا روبرو هستیم بسیاری از تعاریف از جمله ایمان، 

عشق و ... در جوامع بشری تغییر کرده است. 
به اعتقاد من نمایشنامه »می خواستم اسب باشم« بسیار نزدیک به زندگی جوامع بشری است. همواره عالقمند 
به رویکرد اجتماعی در کارهایی که تاکنون به صحنه آورده ام، بوده ام و این اثر دور از دیگر کارهایم نیســت. این 
کارگردان تئاتر با اشــاره به اینکه اتفاقات نمایش »می خواهم اســب باشم« در کشور هلند و در جنگ جهانی دوم 
می گذرد، اظهار کرد: این نمایش ضدجنگ اســت و این موضوع یکــی دیگر از جذابیت های این نمایش برای من 
اســت. او درباره میزان وفاداری اش در اجرا به نمایشــنامه تصریح کرد: من هیچ تغییری در متن نداده ام و حتی 

کلمه ای از آن جابه جا نشده است.

رضا کوچک زاده از برگــزاری کارگاه »بازخوانی متن های ادبی 
برای اجرا« یا »به صحنه بردن ادبیات« خبر داد. رضا کوچک زاده، 
نویســنده و کارگردان، با اعالم این خبر به هنرآنالین گفت: گاهی 
شعر، رمان، داســتان یا اثر تاریخی خوانده ایم که به نظرمان آمده 
چــه خوب بود اگر می توانســتیم آن را روی صحنه هم ببینیم. یا 
خبر و حادثه ای را شــاهد بوده ایم که عالقه داشته ایم تجربه  خود 
را با دیگران به شــکلی درک شدنی به اشتراک بگذاریم. این نگرش 
فقط برای هنرمندان تئاتر نیســت که دغدغه اجرا دارند. هر فردی 

که کتاب می خواند گاهی به این لحظه ها رسیده که کاش می توانست در قالب و مدیوم دیگری آن نوشته را ببینید تا 
موقعیت را به شکلی دیگر یا سه بعدی هم دریافت کند. خیلی وقت ها این اتفاق برایمان افتاده ولی در حد ایده در ذهن 
مانده است و به کار یا پدیده ای تبدیل نشده است. کارگردان نمایش های »راشومون«، »جهان انزوا« و »می خواستم 
اســب باشــم«، کارگاه »بازخوانی متن های ادبی برای اجرا« یا »به صحنه بردن ادبیات« را انگیزه ای آغازین دانست 
که به عالقه مندان امکان می دهد از جهان گسترده ادبیات، مواد و مصالح الزم را برای ساخت یک نمایش صحنه ای 
خوب فراهم آورند و افزود: افراد زیادی هستند که فکر می کنند چون نمایشنامه ای  مناسب ندارند باید از صحنه دور 
باشــند یا به صحنه بازنگردند. این شکل کالسیک پدیدآوری در جهان نمایش، تنها راه ممکن نیست. گاهی ممکن 
است نمایشنامه ای کارآمد نداشته باشیم ولی یک سری ایده داریم که از کتاب یا کتاب هایی در ذهن ما مانده است. 
بسیاری از نمایش های کنونی جهان بر مبنای همان ایده ها شکل می گیرند و نمایشنامه گاه همزمان با آغاز تمرین ها 
و با گروه اجرایی نگاشته می شود.  این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که چه متونی قرار است در کارگاه به متن 
نمایشــی تبدیل شوند، اظهارداشت: کتاب ها با عالقه و تجربه  خوانده ها و زیست هنرجویان مطرح می شوند و سپس 
سیر آماده سازی را برای رسیدن به جهان نمایش می پیمایند. چیزی از پیش تعیین نشده که چه آثاری را به نمایشنامه 
تبدیل کنیم. از خاطره جمعی، تجربه زیســتی، کتاب های تاثیرگذار و دیگر عناصر، مطرح می شوند تا به شکل دقیق 
و درســتی بازخوانی شــوند و به زبان صحنه ترجمه شوند. این فعالیتی که در کارگاه شکل می گیرد، نوآوری نیست؛ 
زیرا در تمام دنیا ردپای نمایشنامه نویسان را می توان در ادبیات دید. مثل شکسپیر که بسیاری از کارهایی که نوشته، 
ریشه در آثار ادبی و تاریخی پیش از او دارد. کوچک زاده همچنین درباره اهمیت برگزاری این کارگاه، گفت: می توان 
این گونه به آن نگاه کرد در دوره کنونی این کنش ها برای کســانی مهم اســت که به تئاتر به عنوان جهان آفرینش 

گسترده نگاه می کنند.

رد پای نمایشنامه نویسان جهان در ادبیاتچالش های چهار زن محبوس در یک زیرزمین


