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چهارمین «مهمانی هنر» برپا میشود
چهارمین دوره نمایشگاه «مهمانی هنر» در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،چهارمین دوره این نمایشگاه با نمایش نقاشیخط و خط نقاشی ،دوم تیرماه افتتاح میشود .در این
دوره حدود  100اثر نقاشیخط و خط نقاشی از  54هنرمند بهنمایش درمیآید .در این نمایشگاه ،آثار هنرمندانی مانند فرامرز پیالرام ،رضا مافی ،نصراهلل افجهای ،محمد احصایی ،جلیل رسولی ،عینالدین
صادقزاده ،احمد آریامنش ،احمد محمدپور ،فریدون امیدی ،مهدی فالح ،امیرصادق تهرانی ،هادی روشنضمیر ،اسماعیل رشوند ،بابک رشوند ،رضا رینهای ،مجتبی زمانی ،عذرا عقیقی ،صادق تبریزی،
ابوالقاسم عتیقهچی ،بهروز زیندشتی و  ...بهنمایش گذاشته شده است .چهارمین دوره نمایشگاه مهمانی هنر  2تا  11تیر در نگارخانههای خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.

کاوه میرعباسی :امیر عشیری از جیمز باند الهام میگرفت؛

اخبار

مرگ «رامین » در پاورقی

نکوداشت قاسمعلی فراست برگزار میشود
به مناسبت زادروز قاسمعلی فراست ،مراسم نکوداشت این نویسنده برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،در ادامه سلسله برنامههای هنری و ادبی محفل انس ،سهشنبه یکم تیرماه
به پاس قدردانی از زحمات قاسمعلی فراست ،نویسنده اولین رمان دفاع مقدس «نخلهای
بیسر» برنامهای با عنوان نکوداشت قاسمعلی فراست برگزار میکند .مصطفی رحماندوست،
ناهید طباطبایی ،غالمرضا امامی ،محمد حنیف ،بیوک ملکی ،مصطفی خرامان ،زهرا زواریان،
محمدجواد جزینی ،بلقیس سلیمانی ،مجید قیصری ،محمدمهدی رسولی ،محمدعلی گودینی،
یوسف قوجق ،کاظم اخوان ،محمدعلی گودینی ،علیاهلل سلیمی ،ابراهیم جعفری ،پیروز قاسمی،
سیداحمد نادمی ،اسرافیل شیرچی و  ...از مهمانان این مراسم نکوداشت هستند .این مراسم
سهشنبه اول تیرماه ساعت از ساعت  19:30در خیابان انقالب ،نرسیده به میدان فردوسی،
کوچه شهید براتی ،کوچه تمدن (غرب) ،بنبست اول ،پالک  ، 2محفل انس برگزار میشود.

تابلو فرش سردرود جهانی شد
رئیس اداره فرش سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجانشرقی گفت :به همت
مرکز ملی فرش ایران همزمان با  14منطقه جغرافیایی کشور مراحل ثبت جهانی
مالکیت فکری تابلو فرش سردرود به پایان رسید.
به گزارش ایسنا ،جعفر موذن گفت  :نشانه جغرافیایی ،نشانهای است که مبدا کاالیی را به
قلمرو ،منطقه یا ناحیهای از کشور منتسب میسازد ،مشروط براینکه کیفیت و مرغوبیت ،شهرت
یا سایر ویژگیهای کاال قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد .این ثبت به همت مرکز ملی
فرش ایران و با همراهی دفتر حمایت از مالکیت صنعتی ،معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با همکاری سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت و تشکلهای
فرش در این مناطق و نیز اداره کل ثبت مالکیت صنعتی ایران به انجام رسیده است .او ادامه داد:
با ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف مناطق ایالم ،سنقر و کلیایی کرمانشاه ،کردی
خراسان شمالی ،لرستان ،تابلوفرش سردرود ،ترکمن جرگالن و بجنورد ،سیستان و بلوچستان،
ورامین ،چهارمحال و بختیاری ،قشقایی فارس ،گبه فارس و اردکان ،قهستان و مود بیرجند در
سازمان جهانی مالکیت فکری(( ،WIPOاین کاالی هنری در کشورهای عضو معاهده لیسبون
برای ثبت و حمایت معرفی شد .پیش از این نیز  15منطقه جغرافیایی دیگر فرش دستباف ایران
به ثبت جهانی رسیده بودند.

به اعتقاد یک مترجم؛

قصهگویی و کتابخوانی به درمان کودکان بیمار کمک میکند
نویسنده و مترجم کتابهای کودکان و نوجوانان معتقد است کتابخوانی و
فعالیتهای فرهنگی که مربیان با ظاهرهای رنگی و شاد برای کودکان بیمار اجرا
میکنند به درمان آنها بسیار کمک میکند.
به گزارش ابتکار ،کیوان عبیدی آشتیانی که برای اهدای کتاب به تجهیز کتابخانههای
بیمارستانها در ویژهبرنامه مهمانی مهر و نیایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور
یافته بود ،با تاکید بر این موضوع گفت :بسیاری از بیماریهای جسمی کودکان با مباحث روانی
ارتباط دارد و با روحیهبخشی به بچهها میتوان به بهبود آنها کمک کرد .برنامهای با عنوان نذر
کتاب دارم که هرسال به مدت  2تا  3ماه به ایران میآیم و با هزینه شخصی خود کتابهایی
را خریداری و به کتابخانهها و بچههای مناطق محروم کشور اهدا میکنم .تالش میکنم
کتابهای خوب حوزه کودک را با ارتباطی که با نویسندگان دارم شناسایی و خریداریکنم تا
در اختیار کودکان و نوجوانان نیازمند در مناطق محروم قرار دهم .امسال که برای ادای نذر کتاب
خود به ایران آمدم به طور تصادفی متوجه شدم که «گروهسالمت و هنر» اقدام به جمعآوری
کتاب برای تجهیز کتابخانههای بیمارستانها کرده به همین خاطر امروز در این ویژهبرنامه
حضور یافتم تا کتابهای خود را در اختیار این موسسه قرار دهم .آشتیانی همچنین در زمینه
اینکه در سایر کشورها هم شاهد چنین برنامههایی بوده یا خیر اظهار داشت :شیوه فعالیت
در دیگر کشورها بسیار با ایران متفاوت است .در این کشورها این کار وظیفه کتابخانهها و
رسانههاست .غرفه گروه سالمت و هنر در ویژهبرنامهی مهر و نیایش کانون از عموم مردم به ویژه
نویسندگان کتابهای کودکان و نوجوانان دعوت کرده تا کتابهای اهدایی خود را در اختیار این
موسسه قرار دهند تا کتابخانههای بیمارستانهای کودکان را تجهیز کند .ویژهبرنام ه مهمانی
مهر و نیایش تا چهارم تیر 18 ،رمضان در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران با برنامههای متنوع فرهنگی ،هنری ،ادبی و ُجنگ
شبانه پذیرای خانوادهها و کودکان و نوجوانان است.

انتشار کتاب «سلطان سریر صبحخیزان»
اسرافیل شیرچی خوشنویس معاصر حاصل کار خود در  10سال گذشته را در کتابی
منتشر کرده است.
به گزارش هنرآنالین ،اسرافیل شیرچی خوشنویس معاصر درباره کتاب تازه خود که از سوی
خانه فرهنگ و هنر گویا منتشر شده و پس از ماه رمضان رونمایی میشود گفت :این کتاب
«سلطان سریر صبحخیزان» نام دارد و در قطع سلطانی منتشر شده است .این نخستین بار است
که یک خوشنویس معاصر کتابی در این ابعاد منتشر میکند .در این کتاب آثار  10سال اخیر من
منتشر شده است و مقدمه آن را استاد محمود فرشچیان و استاد حلیمی نوشتهاند .وی با اشاره
به اینکه این کتاب  300صفحه است افزود :این کتاب کل آثار من ،هم در زمینه خوشنویسی
مدرن و خوشنویسی سنتی و هم در زمینه نقاشیخط است .این آثار هرکدام حال و هوای
متفاوتی دارند و چون چاپ دوباره یک کتاب در ابعاد سلطانی مشکل است تالش کردم مجموعه
کاملی از همه آثارم را در آن جای دهم تا همه سلیقهها را پاسخگو باشد .نمایشگاه آثار من سال
گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد که بخشی از خوشنویسیهای آن نمایشگاه در این
کتاب منتشر شده است .با این حال این کتاب حاصل  10سال کار من در ساحت خوشنویسی
است که در اختیار مردم قرار میگیرد .این خوشنویس معاصر درباره روند شکلگیری این کتاب
نیز گفت :این کتاب دو سال و نیم زمان برده است و کاری دشوار بود.

قدیمیترین نسخه خطی کلیات سعدی در افغانستان
آرشیو ملی افغانستان به دنبال آن است تا نسخهای از «کلیات سعدی» که قدمت آن
به  9سال پس از مرگ سعدی بازمیگردد و قدیمیترین نسخه «کلیات سعدی» است
را در برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت کند.
به گزارش ایرنا ،در جریان موضوع پیشآمده در زمینه ثبت نسخههایی از «مثنوی معنوی» در
برنامه حافظه جهانی یونسکو و مشکالت پیشآمده در افکار عمومی افغانستان ،رایزنی فرهنگی
ایران در این کشور با حضور فعال در فضای مجازی تالش کرد تا در راستای اطالعرسانی صحیح
به جامعه نخبه افغانستان ،اقداماتی را انجام دهد .اقداماتی که منجر به روشنگری مطلوب در
این رابطه شد و مسئوالن فرهنگی افغانستان را به اقدام برای تالش سازنده به جای متهم کردن
ایران و ترکیه واداشت.
بر همین اساس خانم نظری ،رییس آرشیو ملی افغانستان با رضا ملکی عبدل آبادی ،رایزن
فرهنگی ایران دیدار کرد .این دیدار در محل آرشیو ملی افغانستان انجام شد و طی آن
زمینههای همکاری مشترک شامل تمدید تفاهمنامه آرشیو ملی افغانستان با سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،برگزاری دورههای کوتاهمدت دانشافزایی برای کارکنان
آرشیو ملی افغانستان ،کمک به تجهیز کتابخانه این مجموعه به کتب مرجع مورد نیاز ،پیگیری
کمک برای ثبت سهجانبه «مثنوی معنوی» مورد بحث قرار گرفت.

گروه ادب و هنرـ الهام عدیمی :امیر عشیری ،نویسنده و
روزنامهنگارپیشکسوتکهبهعنوانیکیازپاورقینویسان
دهه  30تا  50شهرت داشت ،پنجشنبه گذشته به دلیل
سکته قلبی در  92سالگی درگذشت .مراسم خاکسپاری
او نیز  28خرداد ماه در بهشت زهرا(س) با حضور خانواده
و نزدیکانش و در سکوت خبری برگزار شد .نویسندهای
که گفته میشود ،محمدعلی جمالزاده پس از خواندن
نخستین اثر او «سیاهخان» ،به او لقب «الکساندر دوما»ی
ایران را داد.
امیر عشیری متولد  ۱۳۰۳کارمند مخابرات بود و نخستین
اثرش را در سال  ۱۳۲۸به صورت پاورقی در مجله «آسیای
جوان» چاپ کرد .به گفته کاوه میرعباسی ،نویسنده و مترجم،
او پاورقینویسی حرفهای محسوب میشد که در اطالعات هفتگی
مینوشت و داستانهایش الگوبرداری از داستانهای جیمز باند
بهشمار میآمد که این آثار الهام گرفته نیز در آن دوران شهرت
بسیاری به دست آورد .از معروفترین شخصیتهای داستانهای
او که در چندین اثرش نیز حاضر بود ،رامین نام داشت که عضو
پلیس بینالملل بود با این حال ،این کارآگاه با واقعیت پلیس
بینالمللیتطبیقنداشت.
میرعباسی درباره این نویسنده به «ابتکار» میگوید :عشیری
را با چند رمانی که از او خواندم ،میشناسم .این نویسنده ،از نوع
نویسندههای غریزی بهشمار میآمد و در ژانری که مینوشت
مطالعات عمیقی نداشت ،بلکه شیوه نوشتن او ،الهام گرفته از
فیلمهای سینمایی پلیسی مانند جیمز باند بود .او به واسطه تخیل
خوبی که داشت ،داستانهای سرگرمکنندهای مینوشت و بعدا
بخشی از این آثار به صورت کتابهای جیبی به چاپ رسیدند.
در سالهای اخیر هم یوسف علیخانی در کتابی با عنوان «معجون
عشق» گفتوگویی با نویسندگان رمانهای عامهپسند داشت که
بیشتر آنها زن بودند و در این میان نامهایی چون ر.اعتمادی و
عشیری هم دیده میشد که به نظرم به دلیل ضعف حافظه،
پاسخهای مناسبی از این نویسنده به دست نیامد.
«نویسنده هفت روز نحس» با اشاره به سبک آثار زندهیاد عشیری
توضیح میدهد :بخش عمده داستانهای عشیری قهرمانی به نام

رامین است و البته او داستانهای دیگری هم دارد؛ به هر صورت
آثار این نویسنده ویژگی تمام عیار پاورقینویسی در دهههای 30
تا  50خورشیدی است که رواج بسیاری نیز داشتندو به عنوان
ادبیات تفننی از آنها یاد میشود .این دست نوشتهها مشخصا
داستانهایی بود که فرانسویها ،آنها را کتابهای ایستگاه راه آهن
میخوانند و ویژگی عمده آنها خاصیت مفرح و سرگرمکنندگی
است .از این نویسنده بیش از  ۵۰عنوان داستان منتشر شده است

یک باستان شناس پیشکسوت هشدار داد:

احتمال نابودی شهر تاریخی «تیس»
یک باستان شناس پیشکسوت ضمن هشدار درباره خطر نابودی شهر تاریخی
تیس خواستار تشکیل نشست اضطراری مقامهای عالیرتبه استان سیستان و
بلوچستان و منطقه آزاد چابهار برای نجات این شهر تاریخی شد.
به گزارش مهر ،سرپرست هیات بررسی شهر تاریخی تیس گفت :مداخالت انسانی،
جادهسازی ،تخریبهای محیطی،تسطیح ،خانهسازی ،بازسازیهای غی ر اصولی و
 ...عواملی هستند که آثار تاریخی به جای مانده از دوران سلجوقی ،صفوی و قاجار
شهر تاریخی تیس ،یکی از مهمترین بنادر تاریخی دریای عمان در دوران اسالمی
را تهدید میکنند .در بازدید هیات باستانشناسی از شهر تاریخی تیس چابهار ،کل
مجموعه تاریخی این منطقه شامل بندر تاریخی تیس ،قلعه پرتغالیها ،غارهای سهگانه
بانمسیتی ،محوطه شهر تاریخی و قبرستانهای ششگانه مورد بررسی کارشناسانه
قرار گرفت  .این باستانشناس ،نبود حفاظت و نگهداری را عمدهترین مشکل این
منطقه اعالم کرد و بیان کرد :روند تخریب آثار تاریخی موجود در شهر تاریخی تیس که

و به دلیل اینکه پاورقیهایی که مینوشت ،شبه جنایی ـ پلیسی
بودند ،بعضی از او به عنوان پایهگذار ادبیات پلیسی در ایران نام
میبرند .با این حال عدهای نیز این ادعا را رد میکنند .میرعباسی
در اینباره توضیح میدهد :نوشتههای عشیری در یک کاربرد غلط
به عنوان ادبیات پلیسی شناخته میشوند و اگر ژانری به نام رمان
جنایی ـ معمایی باشد قطعا آثار این نویسنده در ژانر جنایی ـ
معمایی نخواهد بود چرا که در این آثار معما دیده نمیشود و به

اغلب آنها ثبتی نیز هستند ،تداوم دارد .مداخلهها در بندر تاریخی تیس و بخش جنوبی
منطقه که آثاری از تمدن گذشته دریانوردی ایرانیان را در خود نهفته دارد به چشم
می خورد .قلعه تاریخی تیس ،موسوم به قلعه پرتغالی ها که بعد از بندر تاریخی به سمت
شرق قرار دارد از یک سو مورد بازسازی های بسیار ناقص ،غیراصولی و غیرعلمی قرار
گرفته و از سوی دیگر تعریض جاده چابهار به کنارک به آن آسیب رسانده است .او ،ایجاد
دکل مخابراتی در سمت دیگر قلعه ،ایجاد آبنما در بخش ورودی و نبود ساماندهی
را از دیگر تهدیدهای مخرب این اثر ثبتی اعالم کرد .وی وضعیت غارهای سهگانه
بخش شمالی شهر تاریخی تیس که به غارهای بانمسیتی مشهورند را بسیار بد توصیف
کرد و گفت :نبود ساماندهی ،تخریب محیطی و مداخلههای انسانی سالهای اخیر بر
نابودی این آثار سهگانه  ،شامل دو غار تاریخی و یک غار طبیعی سرعت بیشتری داده
است .او با اشاره به وضعیت نامناسب محوطه و قبرستانهای این شهر تاریخی اظهار
کرد :این محوطه که از بافت مرکزی شهر تاریخی شروع و به سمت غرب ادامه دارد
پیش از این تسطیح و خانهسازی شده است .صدرایی با بیان اینکه که در سالهای
اخیر از  6قبرستان ثبتی 4 ،قبرستان تسطیح و یک قبرستان نیز در حال تسطیح
و تقسیمبندی برای خانهسازی است گفت  :اگر بهصورت اضطراری به قبرستانهای

معنای دقیق کلمه این آثار ،رمان حادثهای ـ پلیسی (تریلر) است
که حداقل حدود نیم قرن پیش حسابش را از ادبیات پلیسی جدا
ن آنها
کرده است .تریلرنویسهای معروفی داریم که معروفتری 
جیمز پترسون است و داستانهای او ،ماجرهایی هیجانانگیزند
که در خواننده شوق ایجاد میکند اما معما ندارد .در این میان
داستانهای پرویز قاضیسعید که کم و بیش همدورهای امیر
عشیری نیز بود و بیشتر مخاطبان آثارش نیز نوجوانان بودند،
نیز بیشتر از جیمز باند و داستانهای او تقلید میکرد و محل وقوع
ماجراهای آثارش مانند رمانهایعشیری در ایران نبود.
میرعباسی اعتقاد دارد که اگر چه داستانهایی که عشیری
مینوشت حاصل تخیل سرشار او بود ،با این حال این نویسنده را
نمیتوان بنیانگذار ادبیات پلیسی ایران دانست .در این میان آثار
افرادی چون امیر مجاهد و محمد دلجو را میتوان نام برد که آنها
را هم نمیتوان به عنوان پدر ادبیات پلیسی نام برد .این دو نفر
نیز از همدورهایهای امیر عشیری بودند و داستانهای معمایی
ـ جنایی مینوشتند که اسم کارآگاهی به نام «مایک هامر» را
که مخلوق میکی اسپیلین بود ،برداشتند و فقط هم از اسمش
استفاده کردند چون مایک هامر داستانهای آنها ارتباطی با مایک
هامر میکی اسپیلین نداشت.
این مترجم در پایان سخنانش میگوید :به هر صورت هیچ کدام
از این نویسندگان آثار ارزندهای در ادبیات پلیسی ندارند و اگر
بخواهیم حرمت ادبیات پلیسی را نگه داریم ،بهتر است اثر قاسم
هاشمینژاد را با عنوان «فیل در تاریکی» راهگشای ادبیات پلیسی
قلمداد کنیم که البته این اثر هم با معما همراه نبود.
به هر حال با درگذشت امیر عشیری ،پرونده یکی دیگر
از پاورقینویسان مشهور ایرانی بسته شد اما به نظر میرسد
برای شناخت و گسترش ادبیات پلیسی ـ جنایی ایران نیاز به
سرمایهگذاری و مطالعه بیشتری است چرا که امروز نویسندگان
اندکی در ایران هستند که در این ژانر پرطرفدار قلم میزنند.
البته دوستداران این نویسنده میتوانند دوشنبه  31خردادماه از
ساعت  14:30تا  16در مسجد حجت بن الحسن العسکری(عج)
واقع در خیابان سهروردی شمالی در مراسمی که به مناسبت
گرامیداشتش برگزار میشود ،شرکت کنند.

تاریخی این شهر رسیدگی نشود این روند ادامه خواهد داشت و در زمان بسیار کوتاه از
آنها آثاری باقی نخواهد ماند .وی خواستار برگزاری جلسات اضطراری در سطوح باالی
مدیریتی استان با حضور مسئوالن منطقه آزاد چابهار و تصمیم گیری جدی برای نجات
آثار تاریخی شهر تیس شد .

پروژ ه «هنر کوچرو آفریقای جنوبی  »۲۰۱۶برگزار میشود؛

یک تجربه چالشبرانگیز هنری
 ۹هنرمند محیطی بینالمللی با حضور در پروژ ه «هنر
کوچرو آفریقای جنوبی  »۲۰۱۶تجرب ه متفاوتی را به
عالقهمندان این هنر عرضه میکنند.
به گزارش ایسنا ،پروژ ه «هنر کوچرو آفریقای جنوبی »۲۰۱۶
با انتخاب هنرمندان بینالمللی این پروژه ،کار خود را آغاز کرد.
 ۹هنرمند بینالمللی از کشورهای سوئد ،آلمان ،هند ،کره
جنوبی ،مجارستان و ایران در این برنامه در کنار هنرمندان بومی
آفریقای جنوبی در مدت یکماه کار خواهند کرد .این هنرمندان
در چهار گروه مختلف ،سفرهای متفاوتی را به شهرها و مناطق
طبیعی کشور آفریقای جنوبی خواهند داشت و در این سفرها،
ورکشاپهای مشترکی در زمینهی هنر محیطی با هنرمندان
آفریقای جنوبی برگزار میکنند .در پایان این پروژه نیز نمایشگاهی
از عکسها ،ویدئوها و آثار چیدمان هنرمندان شرکتکننده در

برنامه برگزار خواهد شد.
محمود مکتبی ،یکی از هنرمندان بینالمللی دعوت شده به
این پروژه دربار ه حضور در این پروژ ه بینالمللی گفت :باعث
افتخار است که به این پروژه دعوت شدهام و بیش از هر چیز
از این موضوع خوشحال هستم که هنرمندان ایرانی در این
سالها ،وجههی خوبی در دنیا پیدا کردهاند و در بیشتر برنامههای
بینالمللی در این زمینه ،هنر و هنرمندان ایرانی حضور تأثیرگذار
دارند .هنرمندان خوبی به این برنامه دعوت شدهاند .با برخی از
این هنرمندان در پروژهها و کشورهای دیگر همکاری داشتهام
و بسیاری از آثار این هنرمندان در ایران شناخته شدهاند و در
گروههای تلگرامی دست به دست میچرخند ،بدون اینکه نام
هنرمند مشخص باشد .این برنامه شاید فرصت مناسبی باشد تا
معرفی بهتری از این هنرمندان انجام شود .امیدوارم این برنامه نیز

یک نشریه اروپایی تخصصی معماری خبر داد؛

موج نو معماری در ایران
یک نشریه تخصصی معماری و طراحی داخلی از شناسایی موج جدیدی از
طراحی معماری در ایران گزارش داده است.
به گزارش هنرآنالین ،مجله معماری «دیزین» ( )Dezeen Magazineدر
گزارشی نوشت ایران در آستانه دوره جدیدی از معماری نوین همزمان با رفع
تحریمهای اقتصادی فلج کننده قرار گرفته است.
یک اقتصاد در حال گسترش ،رشد تقاضای داخلی برای سبک زندگی مدرن و
سرمایهگذاری پر رونق در زیرساختهای گردشگری ،فرصتهای جدیدی را برای
فعاالن معماری مدرن در این کشور منزوی پدیدار کرده است .رضا مفاخر ،کارشناس
ارشد معماری و مؤسس دفتر طراحی «زما» در تهران به مجله معماری دیزین گفته
است :ایران درهای خود را به روی جهان باز کرده است .به گفته این مهندس ایرانی
پس از روی کار آمدن حسن روحانی و انجام توافق هستهای طرحهای معماری که به
شرکت او سفارش میشود هم از نظر مقیاس و هم از نظر کارگرد تفاوت چشمگیری

با توجه به زمان یک ماههاش ،بستر مناسبی برای کار و گفتوگو
باشد .البته با توجه به گروهبندی شدن هنرمندان ،در بیش از نیمی
از پروژه ،همه هنرمندان در کنار هم نیستند و در گروههای دو و
سه نفره به مناطق مختلف سفر میکنند ،اما کار با هنرمندان بومی
نیز ویژگیهای خود را دارد .این هنرمند دربارهی پروژهی «هنر
کوچرو» و فلسفهی شکلگیری آن ،توضیح داد :ایدهی برگزاری
این پروژه هنر محیطی بر این اساس است که هنرمندان از نقاط
مختلف دنیا گرد هم آمده و در طبیعت بهشکل کوچرو به سفر
و انجام کارهای هنری میپردازند و فلسفهی آن نیز خلق آثار
هنری با کمترین تغییر و بدون هیچگونه آسیب زدن به طبیعت
است .هنرمندان مانند مردم کوچرو هر آنچه را که برای خلق
آثار هنری الزم دارند ،از همان محل انتخاب میکنند و با آن به
کار میپردازند .پس از اتمام کار و سفر به منطقهی دیگر ،آن اثر

هنری طی یک روند طبیعی به طبیعت باز خواهد گشت .این
پروژه یادآور نوع ارتباط انسان و طبیعت است و آثار خلقشده در
آن برای مخاطبان و حتی هنرمندان دیگر رشتهها ،چالشبرانگیز
خواهد بود .پروژهی «هنر کوچرو آفریقا» از  ۱۷شهریور تا ۲۵
مهرماه در کشور آفریقای جنوبی اجرا خواهد شد .ایروش ایشتوان
از مجارستان ،اولریکا اسپاره و ماریا گایاتری از سوئد ،ایمکه روست
از آلمان ،محمود مکتبی از ایران ،اتول بال از هند ،سونیم کیم،
جاسمین لی و کو سونگ هیون از کره جنوبی بهعنوان هنرمندان
بینالمللی در کنار هنرمندان آفریقای جنوبی مانند آنی اسنایمن
و استیردم وندرمره به کار خواهند پرداخت .این پروژه از سال
 ۲۰۱۴در کره جنوبی آغاز شده و سال  ۲۰۱۵در کشور هند
برگزار شد .این پروژه پس از آفریقا ،در ایران برگزار خواهد شد
و تا سال  ۲۰۱۸در قارههای اروپا و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.

با گذشته دارد که نشاندهنده رونق در صنعت معماری و طراحی است .او بر این
باور است که ایران و صنعت معماری آن در آستانه دوره جدیدی از رونق قرار دارند.
به نوشته مجله دیزین صنعت معماری در حال ظهور ایران را میتوان از چند پروژه
در سالهای اخیر ایران حس کرد.
برای مثال پل طبیعت در تهران که طراح آن «لیال عراقیان» مهندس معمار
زن ایرانی است که هنگام طراحی این اثر تنها  26سال داشته است .پل طبیعت
بزرگترین پل پیادهروی در ایران است که در شمال تهران واقع شده است .مجله
دیزین در ادامه به شکلگیری نسل جدیدی از مهندسان معمار و طراحان در ایران
اشاره کرده و در گفتوگو با آنها برخی ساختمانهای مسکونی جدید در تهران
و برخی دیگر از شهرهای ایران را که در طراحی آنها از نبوغ و نوآوری و ترکیب
سبکهای معماری نوین با معماری سنتی ایرانی استفاده شده ،مورد بررسی قرار
داده است.
برخی از این ساختمانها مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفته و میتواند
همزمان با ورود موج جدیدی از توریستهای خارجی به ایران برای این کشور یک
مزیت جدید توریستی باشد.

«فیل قرمز» به هلند و فرانسه می رود
نمایش «فیل قرمز» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در هلند
و فرانسه روی صحنه می رود.
به گزارش مهر ،نمایش «فیل قرمز» که نویسندگی آن را
عباس جمالی به عهده دارد کاری از گروه تئاتر مشق است و
در آن بازیگرانی چون محمد حسین سیاهپوش ،سپیده صباغ،

کاوه مرحمتی ایفای نقش میکنند .داستان این نمایش در
مورد فرمانده جنگی است که از جنگ برگشته و در یک مکان
مراقبت شده قرار گرفته است؛ مکانی که ویژگیهای خاص خود
را دارد .او در وضعیتهای مختلف با انسانهای مختلف مواجه
میشود .این نمایش ادامهای بر یکی از نمایشهای قبلی میرمنتظمی

با نام «فرکانس» است که در سال  ۹۱در کارگاه نمایش تئاتر شهر
اجرا شده است« .فیل قرمز» سه اجرا در هلند (آمستردام) در  ۲۳و
 ۲۴ژوئن و دو اجرا در فرانسه (پاریس)  ۲۸و  ۲۹ژوئن دارد .این
نمایش تاکنون در ایران اجرا نشده ولی قرار است سال آینده در ایران
نیز روی صحنه برود .این نمایش سال گذشته نیز در ژاپن اجرا و با

استقبال خوبی روبرو شد .این نمایش در اجرای ژاپن تک بازیگر بود
که بر اساس روند تمرینها ،متن توسط عباس جمالی بازنویسی شده
و دو شخصیت به نمایش اضافه شدهاند .مرتضی میرمنتظمی تاکنون
اجراهای بین المللی در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا ،لهستان،
چک ،ژاپن ،ارمنستان ،بالروس ،کره جنوبی روی صحنه برده است.

