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قرن های متمادی است که مخاطبان مسحور 
تابلو نقاشی به نام »مونالیزا«  شده اند. شاهکاری 
از »لئونــاردو داوینچی« اســتاد چیره دســت 
ایتالیایی و یک نمونه بی نظیر از تابلو نقاشــی 
رنسانس. این نقاشی مدت ها است که به یکی از 
مشهورترین آثار هنری جهان تبدیل شده است.
به گزارش ایســنا، تابلو نقاشی رنگ روغن 
»مونالیزا« از ســال ۱۸۰۴ میالدی تاکنون در 
موزه لوور پاریس نگهداری می شــود. ســاالنه 
میلیون ها نفر برای بازدید از این نقاشی به این 
موزه می روند و تالش می کنند با مشهورترین 
اثــر »داوینچی«  عکس بگیرنــد. »مونالیزا«  با 
آن نگاه گیرا و لبخنــد مرموز،  از همان زمانی 

که در اوایل قرن شــانزدهم میالدی خلق شد، 
مخاطبان را مجذوب خود کرد.

اما سوال اینجاســت چرا امروزه »مونالیزا« 
مشهور است؟ شــاید بهتر باشد با این پرسش 

آغاز کنیم که »مونالیزا«  چیست؟
به گزارش »مدرن مت«، »مونالیزا«  یک تابلو 
نقاشی رنگ روغن اســت که توسط هنرمند،  
مخترع و نویســنده ای به نام »داوینچی«  خلق 
شده است. این تابلو نقاشی که گمان می رود در 
سال ۱۵۰۶ خلق شده باشد، پرتره ای از یک زن 
را به تصویر می کشــد که در مقابل یک منظره 
غیرواقعی نشسته است. این تابلونقاشی عالوه 
بر اینکه یکی از شناخته شده ترین نقاشی های 

جهان به شــمار می رود، بســیار ارزشمند نیز 
محســوب می شــود. گمان می رود ارزش این 
نقاشی که به طور دائمی در موزه لوور نگهداری 

می شود به ۸۰۰ میلیون دالر برسد.
اما با تماشای این نقاشی سوالی که به ذهن 
اغلب مخاطبان خطور می کند این اســت که 

»مونالیزا«، سوژه این نقاشی کیست؟
گمــان مــی رود ایــن نقاشــی کــه بــه 
تصویرگری هــای رنســانس از مریــم مقدس 
بســیار شــباهت دارد، چهره زنی به نام »لیزا 
گراردینی« ،  همسر یک تاجر لباس و ابریشم به 
نام »فرانسسکو ژوکوندو« را به تصویر کشیده 
است. به نظر می رسد این نقاشی در اتاقکی به 
نام »لوجیا«  که دســت کم یک دیواره ندارد،  

خلق شده باشد.
در پشت ســر این زن منظره ای محو وجود 
دارد که با اســتفاده از روش »اسفوماتو«  خلق 
شده اســت. از این روش برای ایجاد تصاویری 
بدون خطوط و مرزهای مشخص، گویی اجسام 
در میان دود یا مه نشان داده می شوند، استفاده 
می شــود.  در این نقاشی، این زن درحالی که 
دستانش را روی هم گذاشته است به چشمان 
مخاطب خیره شده و لبخند محوی نیز بر چهره 
دارد. البته لبخند خاص این  شخصیت مدت ها 
نظر بینندگان را جلب کرده است؛ به نحوی که 

مخاطبان با تماشای این نقاشی نمی توانند به 
آســانی حس و حال این زن و یا قصد نقاش را 

تشخیص دهند.
نکته مهم دیگر این نقاشی نگاه خیره اوست. 
برخی با نگاه کردن به این نقاشــی احســاس 
می کنند چشمان او در نقاط مختلف اتاق آن ها 
را دنبال می کند؛ گویی او موجودیت زنده دارد. 
با این وجود و با این که شــاید به نظر برســد 
چشــمان این زن مخاطبان را دنبال می کند، 
آنچه که به اســم »تاثیر مونالیزا« مشهور شده 
است در این نقاشی اتفاق نمی افتد. درحقیقت، 
محققان آلمانی معتقدند چشمان این زن به ۱۵ 
درجه سمت راست افراد نگاه می کند که بیشتر 

به گوش افراد نزدیک است تا چشمان آن ها.
اما داستان شــهرت این نقاشی از کجا آغاز 

شد؟
پــس از درگذشــت »لئوناردو« در ســال 
۱۵۱۹،  »مونالیــزا« در فرانســه جایی که این 
هنرمند ســال های پایانی عمــرش را گذانده 
بود، باقی ماند. این نقاشــی برای چندین قرن 
در مالکیت خاندان سلطنتی باقی ماند تا اینکه 
در نهایت در ســال ۱۷۹۷ به طــور دائمی در 
لوور به نمایش درآمد. »مونالیزا«  در اوایل قرن 
بیســتم تقریبا هنوز برای افراد خارج از جهان 
هنر اثری ناشناخته محســوب می شد. اما در 

ســال ۱۹۱۱ یک ماجرای سرقت، این نقاشی 
را در مرکز توجه قــرار داد. »وینچنزو پروجا« 
یکی از کارمنــدان ایتالیایی موزه لوور با هدف 
بازگرداندن این نقاشــی به ایتالیا این نقاشی را 
از موزه دزدید. او دو ســال این نقاشــی را در 
آپارتمانش پنهان کرد و ســپس آن را به مدیر 
گالری »اوفیتزی«  نشــان داد که در نتیجه آن 
»مونالیزا«  دو هفته در »اوفیتزی« نمایش داده 
شد. »مونالیزا« در نهایت به »لوور«  بازگردانده 
شد و »پروجا« نیز به تحمل شش سال حبس 

محکوم شد.
این اتفاق باعث شد »مونالیزا« در مرکز توجه 
قرار بگیرد و مــردم آن را به عنوان نمونه ای از 
رنسانس واال مورد تحســین قرار دهند. از آن 
زمان تاکنون، این نقاشی هدف خرابکاری هایی 
از جمله پرتاب ســنگ و پرتاب رنگ قرمز قرار 

گرفت که البته به شهرت این نقاشی افزودند.
با توجه به گذشته پر هرج و مرج و شهرت 
چشمگیر »مونالیزا«، این شــاهکار این روزها 
در پشت الیه ای از شیشه ضدگلوله به نمایش 
گذاشته می شود. حتی با وجود چنین شرایط 
خاص و بحث برانگیز، »مونالیزا« همچنان یکی 
از محبوب ترین آثار نمایشی لوور است و بدون 
شــک یکی از پربازدیدترین تابلوهای نقاشی 

جهان محسوب می شود.

چرا همه می خواهند با »مونالیزا«  عکس بگیرند؟

حســن ذوالفقاری با دادن هشــدار درباره خطر نابودی 
بســیاری از مباحث فرهنگ عاّمه از لزوم تأســیس نهادی 
که تمام مواد فولکلوریــک ایرانی را گردآوری و حفظ کند، 
می گوید. به گزارش ایســنا، »سازمان ملّی فولکلور« نهادی 
بود که در خردادماه ۱۳۴۶ در تهران افتتاح شد اما بعدها که 

تعطیل شد چیزی جایگزینش نشد.
حاال هم فرهنگ و ادبیات عاّمه، موســیقی و رقص های 
محلی با بی ســامانی مواجه اند و بســیاری از آثــار ادبی و 

شنیده ها و قّصه ها در گذر روزگار محو می شوند.
در همین راســتا، حســن ذوالفقاری، اســتاد دانشگاه و 
پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی به ایسنا می گوید: وجود 
چنین نهــادی، به چند دلیل و برای چنــد کار حتماً الزم 
است؛ اول این که سیاســت ها، برنامه های کالن و رویکردها 
در آن جا پیش بینی شــده و فرهنگ عاّمه مطالعه و تقویت 
شــود. از این رو، رشــته تحصیلی »ادبیات عاّمه« تأسیس 
شــد. برنامه این رشته را خوِد من نگاشــتم و وزارت علوم 
تصویب کرد و هم اکنون در دانشــگاه ها، کارشناسی ارشــد 
زبــان و ادبیات عاّمه تدریس می شــود. در حال حاضر، در 
دانشــگاه تربیت مدرس، پنجمین دوره این رشــته در حال 
اجراســت. تأســیس مجله اقدام دیگری بــود که ما مجله 
 علمی-پژوهشی »فرهنگ و ادبیات عاّمه« را تاسیس کردیم 
)https://cfl.modares.ac.ir( کــه جایــگاه خوبــی در 
مجالت دارد. همچنین دانشنامه فرهنگ مردم ایران تدوین 
شــد که تاکنون شش جلد از آن منتشر شده است. هرکدام 
از این کارها، اقدامی موثر در توســعه علمی مباحث ادبیات 
عاّمه اســت. در انجمــن ترویج زبان فارســی هم کارگروه 
فرهنگ و ادبیات عاّمه مشغول به فعالیت است که برنامه ها و 
نشست هایی در این زمینه برگزار می کند. همه این فعالیت ها 
مستلزم این اســت که در یک انجمن واحد تجمیع شود و 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، جمع آوری، گردآوری و از همه 

مهم تر، آرشیو کردن در آن جا ساماندهی شود.
او در ادامه تاکید دارد:  بســیاری از مباحث فرهنگ عاّمه 
در خطر نابودی هســتند. اگر انجمنی توان و پشتوانه مالی 
نداشته  باشد، نمی تواند از این وظیفه خطیر پشتیبانی کند. 
نهادهایی مانند میــراث فرهنگی که بودجه های مخصوص 
برای این امور دارند، باید این کارها را انجام دهند. نهادهای 
مســتقل هم می توانند و باید اتاق فکر و بازوهایی باشــند 
برای گردآوری ســامانه  جامع و منســجم مواد فولکلوریک. 
دوره کاربرگ و فیش نویســی و... گذشته و همه  داده های ما 

باید الکترونیک و نرم افزاری باشــد. افراد زیادی هستند که 
عالقه مندند تا در شهرها و مناطِق خودشان، مواد فولکلوریک 
مانند رســوم، مثل ها، رقص، موسیقی، داستان، شعر،  ترانه، 
افسانه، چیســتان و غیره را جمع آوری کنند و در این بانک 
اطالعاتی ثبت کنند. در درس نامه رشته ادبیات عاّمه نحوه 
جمع آوری اطالعات فولکلوریک نیز آموزش داده می شــود. 
ذوالفقاری می گوید: تا پنج دهه قبل، اقدامات خوبی در این 
زمینه صورت گرفت و آرشیوهایی به جا ماند. اما شوربختانه 
بخش اعظمی از این آرشیوها اکنون گم شده و معلوم نیست 
کجاســت! تمام داده های تاریخی ما نیازمند سازمانی  است 
که تنها این وظیفه را بر عهده داشته  باشد و به صورت کاماًل 
اختصاصی، بــه رویدادهای فرهنگ عامه بپــردازد. وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی می تواند به 
این حوزه نزدیک باشــد، اما از آن جایی که هزاران دستورکار 
دارد و احیای ســّنت های فولکلوریک، در آخرین رده ها قرار 
می گیرد و جزو اولویت های نخستین نیست، بودجه ای به آن 
نمی رسد. استاد دانشگاه تربیت مدرس توضیح می دهد: به 
مقوله فرهنگ و هنر قومی، خصوصاً رقص و آواز و موسیقی، 
بی اعتنایی می شــود. ما تاکنون تعداد زیادی از نوازنده های 

محلی را از دســت داده ایم. اگر بنا باشــد تا به اندک افراد 
باقی مانده بی توجهی شود و ناشناخته بمانند و آثارشان ضبط 
نشود، این هنرها از دســت می روند. در گذشته، هنرمندان 
میراث هنری خود را به فرزندان شــان می سپردند تا حفظ 
شــود، اما امروزه و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی چنین 
کاری ممکن نیســت زیرا اکثر این هنرمندان در فقر و فاّقه 
زندگی می کنند و درآمدی ندارند. اغلب نوازندگاِن محلّی ما 
در ایران با تنگدســتی و بیماری روزگار می گذرانند و حتی 
از ضمانت بیمه نیز بهره مند نیســتند؛ بزرگانی که به اروپا 
رفته اند، مدال گرفته اند و در جهان شناخته شــده اند اما در 
ایران کسی به آن ها توجهی نکرده است. ما از این هنرمندان 
کــم نداریم؛ ده ها گروه نوازنده محلّی در ایران هســتند که 
کاماًل حرفه ای عمل می کنند ولی حمایت نمی شــوند. اگر 
تنها بخشــی از ابزار و آالت موسیقی مقامی و سنتی را در 
سراســر ایران به عنوان نمونه در یــک مجموعه گردآوری 
کنیم، موزه بزرگ و ارزنده ای از آالت موســیقی خاص ایران 
گردآورده ایم؛ با نام ها و کارکردهای خاص. رقص های محلی 
هم از گزند این آسیب ها در امان نمانده اند و رقص های جدید 
جای شان را گرفته اند. پیش از این در مجالس بزم و شادی 

بیشــتر رقص های محلّی رایج بود و حاال دیگر نیست. بنده 
در شــعر عامه نیز تاکنون بیش از ۷۰۰ نــوع و گونه و آواز 
محلی، به صورت شــفاهی، یافته ام که اغلب ناشناخته اند. 
به رغم تالش های گذشتگان در گردآوری افسانه ها و متل ها 
و اســطوره ها، هنوز بسیاری از روایت ها ضبط و طبقه بندی 
علمی نشده اند. بنده با وجود گردآوری صدهزار َمَثل و انتشار 
آن هنوز معتقــدم همین مقدار مثل زنــده در زبان مردم 
هســت و این گنجینه بی  نظیر ایرانی انتهــا ندارد. در حوزه  
هنرهای قومی همین مشــکل وجود دارد و این یعنی این 
رشته ســِر دراز دارد که اگر این ها گردآوری و شناسنامه دار 
بشــوند و مطالعات علمی روی آن ها انجــام گیرد و به طور 
دقیق ریشه یابی شوند، می توان گفت کمی به غنای فرهنگ 
شفاهی نزدیک شــده ایم. تنوع فرهنگی، هنری و اقلیمِی 
ایران میراِث ارزنده و نایابی ســت که به ده ها دلیل به آن بی 
توجه بوده ایم. وارد هر مقوله ای بشویم، همین قدر درازا دارد. 
پس بایستی یک سازمان بزرگ با بودجه ای کافی و وافی از 
این پروژه ها حمایت کند. این نهاد نمی تواند و نباید دولتی 
باشد. بخش خصوصی با حمایت دولت قادر به این کار است.
او ادامه می دهد: یکی از مشکالت این است که انجمن هایی 
که می توانند در زمینه احیای هنرهای فولکلوریک شــکل 
بگیرند، یــا می توانند انجمن های علمی باشــند، از وزارت 
علوم مجوز می گیرند. ما در حال حاضر تعداد زیادی از این 
انجمن ها داریم، مثل انجمن استادان زبان و ادبیات، انجمن 
نقــد ادبی و... که اغلب در حــوزه ادبیات فعالیت می کنند. 
بخشــی از کار »انجمن انسان شناســی« نیز به این حوزه 
مربوط می شود. بخش دیگر انجمن ها و نهادهای خودجوشی 
مانند NGOها هســتند که فعالیت ایــن بخش مهم تر از 
دیگر نهادهاســت و تمرکز و تکیه بیشتری می طلبد، وگرنه 
انجمن های دولتی با رفتن یا آمدن های متعدد مســئوالن و 
تغییر سیاست ها و مشکالت اداری که می دانید و می دانیم، 
نمی توانند موثر باشــند. به هرترتیب، نهاد حمایتگِر فرهنگ 
عاّمه باید از دِل عاّمه مردم بلند شــود و گردانندگانش باید 
از دِل همین فرهنگ باشند. انجمن فولکلورِ ایران می بایست 
زیر نظر بخش خصوصی باشــد. حسن ذوالفقاری می گوید: 
بنده با جمعی از اهالی فرهنگ عامه و متخصصان حدوداً ۲۰ 
سال پیش اســاس نامه ای را هم تنظیم کردیم، اما این نهاد 
مکان و اعتباری می خواهد، از وزارت ارشاد و میراث فرهنگی 
پاســخ گوی ما نبودند و ما امیدواریــم افرادی که به مبحث 

فولکلور عالقه مندند، از چنین مجموعه ای حمایت کنند.

حسن ذوالفقاری:

ایران به »سازمان مّلی فولکلور« نیاز دارد
یادبودی برای اسالمی ندوشن

مراسم یادبود محمدعلی اسالمی ندوشن برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، در این مراسم که در روز یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت 
از ساعت ۱۷:۱۵ تا ۲۰ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان ورشو 
برگزار می شود، حسن بلخاری - رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی-، فریدون 
مجلســی،  اصغر دادبه و محمود اسعدی سخنرانی می کنند. همچنین در این 
مراســم پیام رضا داوری اردکانی  رئیس فرهنگســتان علوم  و مهران اسالمی 
فرزند دکتر اســالمی ندوشن خوانده می شــود. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
موسسه اندیشه روشن ندوشن، بنیاد اندیشه و احسان توحید، و کانون یزدتبار 

این مراسم را تدارک دیده اند.

برگزاری نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی 
دبیر علمی نخســتین همایش ســایه روشن ارکســتر ملی توضیحاتی را در 
خصوص روند شــکل گیری این همایش ارائه کرد. بــه گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل بنیاد رودکی، نخســتین همایش ســایه روشن ارکستر ملی 
)برداشت ها از چیستی و جایگاه این ارکستر( در سه پنل با موضوع »تبارشناسی 
اصطالح ملی، ورود این اصطالح به ادبیات موســیقی ایران و داللت های آن«، 
»سازبندی و کارگان )رپرتوار( ارکســتر ملی« و »ارکستر ملی، گذشته، حال 
و آینده« ســوم و چهارم خرداد ماه در تاالر رودکی برگزار شد. بابک خضرائی 
دبیر علمی همایش درباره روند شــکل گیری این همایش گفت: در تابســتان 
سال ۱۴۰۰ در شورای هنری ارکستر ملی ایده ای مطرح شد که برای ادامه ی 
کار ارکســتر ملی و نگارش اساسنامه جدید، نیازمند مطالعات و آگاهی از نظر 
صاحب نظران هستیم و بر این اساس اعضای شورا پیشنهاد برگزاری همایشی 
به این منظور را مطرح کردند.  او در ادامه افزود: ســپس از من، به عنوان دبیر 
علمی این همایش دعوت بعمل آمد و این افتخار را یافتم که در جلسات شورا 
شرکت کنم و مباحثی را با یکدیگر دنبال کرده و پنل هایی را طراحی کنیم و 
صاحبنظران این حوزه را شناســایی و از آن ها برای برگزاری این پنل ها دعوت 

کنیم. براین اساس این همایش شکل گرفت.
دبیر علمی نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی یادآور شد: ما از مهرماه 
سال گذشــته تا فروردین ماه سال جاری، جلسات متعددی را با اعضای شورا 
تــدارک دیدیم  و بــه مرور مباحث پرداختیم. البته برخــی از این مباحث به 
دالیلی عملیاتی نشــد اما بخش بیشتر آن  برای برگزاری پنل ها آماده شد. به 
صورت کلی طراحی این پنل ها بســیار زمانبر بود و بسیار به آن ها فکر شد. او 
اضافه کرد: ســپس فراخوانی به منظور ارسال مقاله ها منتشر شد وعده ای نیز 
مقاالت خود را برایمان ارسال کردند و تعدادی از آن ها را انتخاب و ویرایش و 

صفحه آرایی شد و امیدوارم در نخستین فرصت منتشر شوند.
او درباره استقبال مخاطبان از برگزاری این سه پنل گفت: از آنجا که این پنل ها 
جنبه تخصصی داشتند، طبیعتاً مخاطبان خاصی را در بر می گیرند. با توجه به 
اینکه در دو روز برگزاری این پنل ها با شرایط تعطیلی تهران در پی آلودگی هوا 
مواجه بودیم، از سوی متخصصان و دانشجویان مقاطع مختلف رشته موسیقی 
استقبال خوبی از این همایش انجام شد. او ضمن اشاره به اینکه مباحث مطرح 
شده در ســه پنل برگزار شده، ضبط شده اســت، تصریح کرد: تصمیم گیری 
بر آن اســت تا فیلم های ســه پنل برگزار شده، تدوین شده و در اختیار عموم 
قرارگیرد تا عالقه مندان بیشــتری امکان بهره مندی از مباحث مطرح شده در 

این همایش را داشته باشند.

علیرضا قربانی »با من بخوان« را در شیراز اجرا می کند
علیرضا قربانی از برگزاری کنسرت در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش ایســنا، این خواننده آواز ایرانی با اعالم خبر برگزاری کنســرت در 
شهر شــیراز در صفحه اینستاگرامش چنین نوشت: »با افتخار اعالم می داریم 
کنســرت »با من بخوان« را از تاریخ چهارشــنبه ۱۸ الــی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ 
در شــهر رویایی شــیراز در جوار حضرت حافظ و در حضــور مردم مهربان و 
هنردوستش به روی صحنه خواهیم برد. مشتاق دیدارتان هستیم.« آهنگساز 

قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود حسام ناصری است.
آلبوم با من بخوان تابســتان ۹۹ منتشر  شد و شامل ۱۰ قطعه موسیقی است 
که برخی از قطعات آن »روزگار غریب«، »اهلل مزار«، »بوی گیسو« و »پل« نام 
دارند. قربانی اردیبهشــت ماه امسال کنسرت با من بخوان را در شهرهای یزد 

و تبریز روی صحنه برد.

کیومرث پوراحمد فیلم جدید می سازد؟
کیومرث پوراحمد برای ساخت فیلم جدیدش درخواست تمدید پروانه ساخت 

خواهد داد.
کیومرث پوراحمد که ســال گذشــته برای فیلم جدیدش با نــام »پرونده باز 
است«، پروانه ســاخت گرفته بود، درباره سرنوشت ساخت این فیلم به ایسنا 
گفت: به تازگی بخشی از سرمایه  فیلم تامین شده و اگر نقدینگی کافی باشد، 
آقای علی قائم مقامی )تهیه کننده( درخواســت تمدید پروانه ساخت خواهد 
کرد. این کارگردان که ســاخت فیلم های چــون »خواهران غریب«، »اتوبوس 
شب« را در کارنامه دارد، سال گذشته تاکید کرده بود که فیلم جدیدم برخالف 
آنچه این روزها منتشر می شود،جنایی نیست و همان طور که در پروانه ساخت 
آن در ســایت وزارت ارشاد نوشته شده اســت، یک ملودرام اجتماعی است و 

نمی دانم چرا نوشته اند، من می خواهم فیلم جنایی بسازم!

نمایش »ایوان مخوف« پس از ۴ سال مرمت
شاهکار مشهور »ایلیا رپین« که در آن »ایوان مخوف«  به تصویر کشیده شده 

است،  پس از مرمت بار دیگر در گالری روس به نمایش گذاشته می شود.
به گزارش ایســنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، تابلو نقاشی مشهور »ایوان مخوف 
و پســرش ایــوان« اثر »ایلیا رپیــن«  نقاش نامدار روس که در ســال ۲۰۱۸ 
هدف حملــه مردی قرار گرفته بود، بار دیگر در گالــری »ترتیاکوو«  واقع در 
مسکو به نمایش گذاشــته می شود. این شاهکار متعلق به سال ۱۸۸۵ پس از 
گذشت چهار سال پروژه مرمت به طور مختصر در بیست و سوم مه در گالری 
»ترتیاکوو«  به نمایش گذاشــته شد. این نقاشــی در سال ۲۰۱۸ توسط یک 
مهاجم با میله فلزی دچار صدمه شــد. به دنبال این اتفاق،  سه پارگی بر روی 
سطح این نقاشی ایجاد شد و فرد مجرم به دو سال و نیم حبس محکوم شد.

این نقاشــی در ۱۶ نوامبر ۱۸۷۰ توســط نقاش معروف سبک رئالیسم روس 
»ایلیا رپین« تکمیل شده و تصویرگر یکی از تزارهای امپراطوری روس معروف 
به »ایوان مخفوف« اســت که پســرش را که ضربه ای مرگبار خورده را روی 

دست هایش قرار داده است.
این تابلو نقاشــی ۱۹۹.۵ در ۲۵۴ سانتی متری مرمت شده، پیش از این که در 
جایگاه اصلی اش نصب شود برای مدتی در سالن »ایلیا رپین«  این گالری برای 
رســانه به نمایش گذاشته شد و تا زمانی که محفظه محافظتی مخصوص آن 
آماده شــود به نمایش عموم گذاشته نخواهد شد. این اثر هنری در مجموع دو 
بار هدف حمله قرار گرفته است. این نقاشی نخستین بار در سال ۱۹۱۳ توسط 
یک بیمار روانی با ســه ضربه چاقو صدمه دید. مســووالن گالری »ترتیاکوو«  
امیدوارند افزایش تدابیر امنیتی این نقاشــی را از ارتکاب ســومین حمله در 

امان نگه دارد.

جایزه بین المللی بوکر به نویسنده هندی رسید
»گیتانجالی شــری« با رمان »مقبره شن« به عنوان نخستین نویسنده هندی 
موفق به کسب جایزه بین المللی بوکر شد.  به گزارش ایسنا به نقل از سی ان 
ان، »مقبره شن« نوشته »گیتانجالی شری« نویسنده هندی با ترجمه »دیزی 
راکول« در حالی برنده جایزه ادبی بین المللی بوکر شد که این نخستین باری 
است که این جایزه به نویسنده ای از آسیای جنوبی می رسد.  این رمان داستان 
پیرزن ۸۰ ساله ای را دنبال می کند که پس از مرگ همسرش، زندگی جدیدی 
به دســت می آورد. داستان در سایه تقسیم هند در سال ۱۹۴۷ می گذرد و به 
موضوعاتی چون آســیب، مادرانگی و فمینیسم پرداخته است. جایزه ۵۰ هزار 
پوندی )۶۳ هزار دالری(  بین المللی بوکر به طور برابر میان نویسنده و مترجم 
تقسیم می شــود.   »کتاب های جیکوب« نوشته »اولگا توکارچوک« نویسنده 
لهســتانی برنده نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۸ با ترجمــه ای از »جنیفر کرافت«، 
»بهشــت« از »میکو کاواکامی« نویسنده ژاپنی و ترجمه »ساموئل بت«، »النا 
می داند« نوشته »کلودیا پینیرو« نویسنده جنایی نویس اهل کشور آرژانتین با 
ترجمه »فرانســس ریدل«، »نام جدید« نوشته »جان فاس« نویسنده نروژی 
با ترجمه »دیموین ســریلز«، »خرگوش نفرین شــده« نوشته »بورا چانگ« و 
ترجمه »آنتون هور« از زبان کره ای به انگلیســی دیگر نامزدهای امسال جایزه 
بوکر بین المللی، مهم ترین جایزه ادبی جهان در عرصه آثار داستانی ترجمه شده 

به زبان انگلیسی بودند.

اخبارکوتاه

نمایش »میز« نوشته شایان شهرابی با نگاه 
و برداشتی از نمایشــنامه »میز« بهار کاتوزی 
با طراحــی و کارگردانی شــایان شــهرابی و 
دراماتورژی امیر  ابراهیم زاده از ۲۱ اردیبهشت 
ســاعت ۱۹ در ســالن اســتاد انتظامی خانه 
هنرمندان روی صحنه اســت و امیر  احمدی، 
زهرا  حیدری، مرجان شــاکری، پارسا شاهین، 
محمد  عباســی و حســین نیکزاد در آن بازی 
می کنند. شــهرابی در گفت وگو با هنرآنالین، 
درباره این نمایش گفت: نمایشنامه اولیه این اثر 
اوریجینال است که توسط بهاره کاتوزی نوشته 
شــده بود که او به ما لطف داشت و متناسب 
با فضای ایــن روزهای تئاتر  و ممیزی های آن، 
این نمایشــنامه را در اختیار ما قرار داد. حدود 
۸ ماه پیش تمرینات را شــروع کردیم البته در 
این مدت به این نقطه رســیدیم که باید اجرا 
را به سمت ســکوت ببریم، بنابراین آن فضا و 
اتمسفر را از فضای نمایشــنامه خانم کاتوزی 
وام گرفتیــم. در طراحی صحنــه و کل کار از 
مشــاوره عباس جمالی استفاده کردیم و طبق 

نقاشی های فرانسیس بیکن به این طرحی که 
االن داریم، رسیدیم. یعنی یک خانه ۶ متری را 
با تمام جزییات طراحــی کردیم و ۶ نفر را در 

نظر گرفتیم که در این خانه زندگی می کنند.
شــهرابی ادامه داد: در واقع یک میز در این 
خانه وجود دارد که اعضای خانواده یعنی پدر، 
عمو، مادر، دختر، پسر و... در این خانه زندگی 
می کننــد و کارگری که اتفاقــاً در این اثرنماد 
کارگری اســت که در این خانه حضور دارد اما 
هیچ برخوردی با ایــن خانواده ندارد و مدام با 
چرخ خیاطی خــود کار می کنــد. گویا فقط 
می خواهد ســقفی باالی سرش باشد، حتی از 
خوردن غذا هم محروم اســت و صرفاً فقط کار 
می کند. در واقع می خواستیم مناسبات قدرت 
را در خانه نشــان بدهیم کــه اعضای خانواده 

چگونه توسط پدر سرکوب می شوند.
او بــا اشــاره به اینکــه در بخشــی از این 
نمایشــنامه یک روزمرگی روتین  را می بینیم 
که این روزها همه ما درگیرش هستیم، مطرح 
کرد: من در این نمایش نمی خواســتم چیزی 

را نقد کنم. بلکه می خواســتم خود زندگی را 
نشان بدهم، یعنی آن وضعیتی که این روزها بر 
زندگی همه ما حاکم است. نه پیشنهادی و نه 
نقدی نداشتم، در واقع با »میز« یک بازنمایی 
از زندگی و شرایط حال حاضر خودمان داشتم.
شهرابی با اشاره به نظرات مخاطبان درباره 
این نمایــش بیان کرد: همه نظــرات تاکنون 
مثبت بوده است آن چیزی را که در تالش بودم 
نمایش بدهم، محقق شــده است. به طور کلی 
به نظرم مخاطب امروز مخاطب آگاهی اســت. 
نمایش »میز« هــم زندگی اجتماعی خودمان 
را نشان می دهد، مخاطب کاماًل متوجه ماجرا 

می شود و برداشت درستی دارد.
ایــن کارگردان مطرح کــرد: وقتی نظرات 
این نمایش را در سایت های مختلف می خوانم 
می بینم یکی از پرنظرترین کارهایی اســت که 
در حال حاضر روی صحنه است اما با این حال 
تعداد مخاطبانش آنچنان که باید باشد، نیست.

او گفت: فکــر می کنم شــرایط اقتصادی 
فعلی روی مخاطبان تئاتر تاثیر گذاشــته و در 

دوره ای که بسیاری غم نان دارند، سخت است 
وقت بگذارند، هزینه  بدهند و به تماشای تئاتر 
بنشینند. البته ما در قیمت بلیت سعی کردیم 
هزینه  پایین باشد اما در حال حاضر به هیچکس 
نمی شــود خرده گرفت چون شرایط مساعدی 
نداریم و مردم بیشــتر درگیر نان هستند. این 
کارگردان در بخش دیگر صحبت هایش با بیان 
اینکه این روزها دیگر کرونا معضل اصلی تئاتر 
نیست، توضیح داد: ما مسائل زیادی داریم که 
شــاید باید آنها حل شــود تا دوباره مخاطب، 

کارگردانان بزرگ و افراد تأثیرگذار و جریان ساز 
بــه این فضا بازگردند. او در پایان با اشــاره به 
اینکــه کرونا بهانه ای برای ایــن وضع موجود 
است، توضیح داد: این تبعات شرایط اقتصادی 
اســت که تئاتر را به این وضع انداخته اســت، 
حتی نمایش های ســالن های دولتی هم دچار 
ضرر شده اند، معلوم اســت که با این وضعیت 
اقتصادی قشــری از مردم تئاتر   و سینما را در 
اولویت برنامه های خود قرار نمی دهند و ترجیح 
می دهند پول بلیت آن را صرف امور دیگر کنند.

روایت شهرابی از نمایش »میز« 

تاثیر شرایط اقتصادی بر مخاطبان تئاتر

نمایشــگاه آثار ســمیه بیات با عنوان »زیر 
پوســت« در نگارخانه نگر برپاســت. بیات در 
گفــت و گو با هنرآنالین با بیــان اینکه ۲۱ اثر 
در این نمایشگاه وجود دارد که با تکنیک راپید 
و روان نویس روی مقوا کار شــده اند، گفت: این 
مجموعه از ســال ۹۸ به صورت آرتیست بوک 

آغاز شد و شــامل کار هایی به هم پیوسته بود 
که از جایی شــروع می شد و صفحه به صفحه 
ادامــه پیدا می کرد.  آثار این نمایشــگاه نیز در 
ادامه همان رویکرد هستند و کار های روی دیوار 
اگرچه جدا از یکدیگر هستند اما پیوستگی در 
آن هــا وجود دارد. بیات ادامه داد: کار های قبلی 

من فیگوراتیو یا طبیعت بود و کار های جدیدم 
ترکیب فیگور و طبیعت است. در بعضی از کار ها 
این ترکیب به شــکل کلی دیده می شــود و در 
بعضی دیگر جزییات بیشتری وجود دارد. اما در 
نهایت سوژه اصلی کار های من زن است که حاال 
در قالب طبیعت آمده و جزییاتی که در طبیعت 
هســت به من کمک کرد تا به تصویری که در 
نظر دارم برســم. او با بیان اینکه کار های اخیر 
این مجموعه بیشــتر به سوی انتزاع رفته است 
افزود: اگرچه سوژه من فیگور و طبیعت بود اما 
از آن هم فاصله گرفتم تا ســیالیت در کار هایم 
به وجود آید. در همین راســتا استفاده از رنگ 
را هم به حداقل رساندم و فقط از یک فام رنگی 
اندک اســتفاده کردم. رنگ های اکر و الجوردی 

در کار هایم دیده می شــود و با این حداقل رنگ 
تالش کردم بیشــتر کار هایم را به سمت انتزاع 
ببرم. نقطه حرکت برایم بسیار پر معنا بود، یعنی 
کار را از جایی شروع می کنی و در حین حرکت 

اتفاقاتی می افتد که قابل پیش بینی نیست. 
این هنرمنــد افزود: فــرم در طراحی نقش 
مهمی دارد و من هم به این مسأله توجه داشتم. 
همچنیــن بازی با ابزار برایم پر رنگ تر شــد و 
اگرچــه قباًل با رنگ روغن و اکریلیک نقاشــی 
می کردم امــا رفته رفته رنگ ها حذف شــد و 
احساس کردم با راپید راحت تر می توانم کار کنم 
و به آن فرمی که دلخواهم هست می رسم. با این 
ابزار حضور خط بسیار پر رنگ می شود و درهم 
تنیدگــی خط ها نکته مهمی برای من اســت. 

خط ها مســیر و حرکت را نشان می دهند و این 
بــه نمایش حرکت در آثارم کمک می کند. او با 
اشاره به اینکه ر هایی و سیال بودن در این کار ها 
برایش جذاب بوده اســت گفت: سعی کردم در 
لحظه خلق اثر تا جایی که می توانم حس خود را 
درباره کارم بنویسم و از هر چیزی که در اطرافم 
باشــد الهام می گیرم. با وجود اینکه سوژه های 
اصلی آثارم زن و طبیعت هســتند اما هر اتفاق 
و جریانی تأثیر خودش را بر کار من دارد و این 
نیــز به همان ویژگی در مســیر و جریان بودن 
برمی گردد. نمایشــگاه آثار سمیه بیات با عنوان 
»زیر پوســت« تا ۱۰ خرداد در نگارخانه نگر به 
نشانی زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، 

پالک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول برپاست.

سمیه بیات از نمایشگاه »زیر پوست« در گالری نگر می گوید 

حضور در مسیر


