
نمایشگاهی که پیش از افتتاح 
تعطیل شد

نمایشگاه عکس »پرنسس های کوره« که قرار 
بود روز جمعه هشتم اسفند در نگارخانه کاما برگزار 
شــود، با اقدام بهنگام اداره کل هنرهای تجسمی 
وزارت ارشاد نیامده لغو شــد. علی صوفی پیش تر 
درباره عکس های خود در نمایشگاه »پرنسس های 
کوره« گفته بود: »مجموعــه ای از ۱۵ عکس پرتره 
رنگی از دخترانی که همراه خانــواده در کوره های 
آجرپزی زندگی می کنند به نمایش گذاشته ام. من 
می خواستم رویاهای این کودکان را به نمایش بگذارم 
و به همین دلیل با این نمایشگاه پروژه عکاسی برای 
من به پایان نمی رسد. برای گرفتن این عکس ها با 
بچه ها صحبت کرده و از آنها پرسیده ام بیشتر دوست 
دارند چگونه باشند و کوشیدم رویاهای این بچه ها را 

عملی کنم.«
هر چند از همان ابتدا هم می شد پیش بینی کرد 
به نمایش گذاشتن تصویری دیگرگون از بچه های 
کوره های آجرپزی بازتاب چندان خوشایند نخواهد 
داشت اما انتشار خبر برپایی نمایشگاه در نگارخانه 
کاما خیلی زود با واکنش های گسترده در شبکه های 
اجتماعی روبه رو شد. بسیاری از کاربران معترض این 
کار را با هشتگ کاسبان فقر نکوهش کردند اما آنچه 
باعث شد ماجرا سمت و سویی جدی تر به خود بگیرد، 
واکنش تند لیلی گلستان، نگارخانه دار سرشناس و 

عضو انجمن نگارخانه داران تهران بود.
گلستان در صفحه شخصی خود نوشت: »واقعاً 
خجالت آور است که یک عکاس برود به کوره پزخانه و 
لباس نو و شیک تن دخترهای فقیر کند و تاج سرشان 
بگذارد و از آنها عکس بگیرد و یک گالری هم عکس ها 
را به نمایش بگذارد! چه فکر کرده این عکاس و چه فکر 
کرده این گالری دار که با بچه های فقیر این بازی زشت 

را می کنند. خجالت بکشید.«
در ادامه، انجمن صنفی نگارخانه داران تهران هم 
به صحنه آمد و به این ماجرا واکنش نشان داد. در بیانیه 
انجمن آمده است: »انجمن صنفی نگارخانه داران 
تهران هرگونه بی توجهی به شأن و منزلت انسانی 
شــهروندان را محکوم می کند و بارها درباره موارد 
مشابه این گالری کتبی و شــفاهی به متولیان امر 

تذکر داده است.«

حذف ویزای ونزوئال برای 
گردشگران ایرانی

به دنبال سفر وزیر گردشگری ونزوئال به ایران، 
تفاهم نامه گردشگری دو کشور امضا شد. به گزارش 
ایسنا علی اصغر مونســانـ  وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی در مراســم امضای 
تفاهم نامه گفت: دو کشور در حوزه گردشگری دارای 
ظرفیت های بسیار زیادی هستند. ایران کشوری 
تاریخی و تمدنی است که ظرفیت های گردشگری 
تاریخی، طبیعی و فرهنگی متعددی دارد و می تواند 
مقصد خوبی برای گردشــگری ونزوئال باشد. از آن 
طرف نیز ونزوئال دارای ظرفیت های گردشــگری 
طبیعی اســت که مورد اقبال گردشــگران است و 

می تواند برای گردشگران ایرانی نیز جذاب باشد.
علی پادرونـ    وزیر گردشــگری ونزوئالـ    نیز با 
اشاره به ظرفیت های گردشــگری ونزوئال، گفت: 
این کشور دومین و هشتمین پارک ملی بزرگ دنیا 
را دارد. از نظر جاذبه های طبیعی جزو ۱۰ کشــور 

اول دنیا است. 
طبق توافق های ایران و ونزوئال، اتباع دو کشور 
می توانند بدون نیاز به ویزا و با گذرنامه معتبر به مدت 
دو هفته به کشورهای یکدیگر سفر کنند و درحال 
حاضر پرواز مســتقیمی بین تهران و کاراکاس نیز 

وجود دارد.
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علی مغازه ای، کارشناس موسیقی، 
در نقدی نسبت به جشنواره موسیقی 
فجر می گوید: اینکه هر ساله بودجه ای 
برای برگزاری جشنواره موسیقی فجر 
در نظر گرفته می شــود و مسئوالن و 
مدیران دولتی موسیقی وظیفه دارند 
این بودجه را با هدفی از پیش تعیین شده 
هزینه کنند، یک نوع رفع تکلیف و سلب 
مســئولیت در قبال بودجه فرهنگی و 

هنری کشور است.
او تاکید می کند: امــروز دیگر الزم 
و ضروری اســت بــرای ایــن بودجه 
برنامه ریــزی مجدد صــورت بگیرد و 
همزمان تالش شود وفاق و آشتی با تمام 
هنرمندان ایجاد شود؛ زیرا تاریخ مصرف 
جشنواره موســیقی فجر تمام شده و 
دیگر باید به یک مدل و ساختار جدید 

اندیشیده شود.
هنرمندان درجه یک سال هاست با 

جشنواره فجر میانه ای ندارند
این کارشناس موســیقی در گفت 
وگو با ایســنا، دربــاره ارتبــاط برقرار 
نکــردن هنرمندان مطرح موســیقی 
با جشــنواره موســیقی فجــر اظهار 
می کند: هنرمندان برجســته و درجه 
یک موسیقی سال هاست با جشنواره 
موسیقی فجر میانه ای ندارند؛ زیرا این 
جشنواره عالوه بر اینکه همواره تحت 
سلطه افکار و عقاید برخی مدیرانی بوده 
که معموال دانش و تخصص مناسبی در 
زمینه موسیقی ندارند، همزمان تحت 
ســیطره دیدگاه های خاصی نیز بوده 
اســت و هرگز یک رویداد هنری صرف 
نبوده اســت. رویدادهای موسیقی در 
ایران که با عنوان جشــنواره شناخته 
می شــوند و معموال دولت متولی آنها 
است، یا مناسبتی هستند یا مانند همین 
جشنواره فجر در فصل و زمان مناسبی 

اجرا نمی شوند و از کیفیت و اقتضاهای 
الزم جهت اجرا برای مخاطب و شنونده  
آگاه بهره ای ندارند. این جشنواره ها عمال 
به یک نوع رفــع تکلیف یا انجام وظیفه 
برای مدیران دولتی با ریخت وپاش ها 
و باندبازی های گروهی و جناحی بدل 
شــده اند تا اینکه یک رویداد هنری و 

فرهنگی باشند.
او ادامه می دهد: واقعیت این اســت 
که سال ها پیش یک روز عده ای تصمیم 
گرفتند که در سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، برنامه هایی در حوزه  فرهنگ و 
هنر اجرا شود؛ لیکن از آن زمان گویا الزام 
و اجبار یا حکم الزم الجرایی وجود دارد که 
این جشنواره ها باید دقیقا با همان منطق، 
شیوه و در همان زمان برگزار شوند؛ در 

حالی که این دیدگاه درست نیست.
وی با بیان اینکه »بزرگترین رویدادها 
و فستیوال های هنری جهان همواره در 
حال تغییر و تحول در شیوه ها و اهداف 
هستند«، معتقد است: مدیران کشور و 
وزارت ارشاد، با هدف جلوگیری از زیان 
مالی و آبرو و اعتباری خود و هنرمندان 
یک بار بیایند با شهامت برای تعطیلی 
این جشــنواره اقدام کنند و برای این 
هدف ملی با هر کســی و هر مقامی که 
الزم اســت مذاکره کنند و اگر هم الزم 
می دانند، درســت در همان دهه فجر 
برنامه های موســیقایی داشته باشند، 
بهتر اســت رویــدادی طراحی کنند 
که در آن روزها، مثال  ۱۰ نمونه اجرای 
سمبلیک با حضور عالقه مندان، برگزار 
شود؛ نه اینکه بخواهند هنرمند را مجبور 
به حضور در یک جشنواره  شلوغ و آشفته 
و درهم پاش کنند. تجربه نشــان داده 
مسئوالن  جشنواره های دولتی در جلب 
هنرمندان درجه یک و شــناخته شده 
توفیقی ندارند. پــس باید قبول کنند 

که این رویداد یک اشتباه است و تکرار 
آن دیگر کافی اســت. وقتی کسی یک 
اشتباه را مدام تکرار کند، دیگر باید در 

هدف و صداقت او تردید کرد.
مغــازه ای با بیان اینکه جشــنواره 
موسیقی فجر دیگر یک رویداد هنری 
نیســت، اظهار می کند: با هزینه ای که 
صرف این جشــنواره می شود می توان 
برنامه هــای خیلی خوب، منســجم و 
پرثمری را در طول سال برای موسیقی 
طراحی و اجرا کرد. اینکه در جشنواره 
اصرار دارند از کلیه ژانرهای موســیقی 
اجراهای موفقی هم داشته باشند، نتیجه 
آن اســت که در یک هفته برنامه های 
فشرده  و خسته کننده ای اجرا می شود که 
حتی عالقه مندان نیز نمی توانند آنگونه 
که دوست دارند و سر فرصت از برنامه ها 

دیدن کنند.
او در ادامــه خاطرنشــان می کند 
که »امســال بیشــتر هنرمندانی که 
در جشــنواره شــرکت کردند راضی 
نبودند« که از او سوال می کنیم »پس 
چرا وقتــی با آنها تمــاس می گیریم 
نقد خود را بیــان نمی کنند؟« و این 
کارشناس موســیقی پاسخ می دهد: 
زیرا از عواقب صحبت خود می ترسند. 
زمانی که هنرمندان مطرح شــرکت 
نمی کنند، به این معنا اســت که این 
جشــنواره را قبول ندارند. جوانترها 
نیز که شــرکت می کنند از سر ترس 
یا نگرانی از آینده اســت که بعدا مانع 
مجــوز کار و فعالیت آنها نشــوند. به 
همین علت هنرمند مجبور است که 
ســکوت اختیار کند که البته حق هم 
دارند؛ زیرا جوان هستند و جویای نام 
و حتی اگر نامدار هم باشند نیاز دارند 
فضا و امنیتی برای ادامه فعالیت خود 

داشته باشند.

انگار معتقدند زنان ربطی به 
موسیقی ندارند

مغازه ای اضافــه می کند: از آنجا که 
کلیه فعالیت هنرمندان موســیقی به 
نهادی همانند دفتر موسیقی مرتبط 
اســت، هنرمندان ترجیــح می دهند 
سکوت کنند تا اینکه با نقد خود باعث 
شاکی شدن کســی در دفتر موسیقی 
شــوند که در نتیجه با ایجاد مانع برای 
فعالیت خود روبرو شــوند. همیشــه 
دیدگاه ها از پیش تعیین شده و دارای 
محتواهای تبعیض آمیز هســتند؛ به 
گونه ای که مثال انگار معتقد هســتند 
زنان ربطی به موسیقی ندارند. در واقع ما 
همواره به سمت تصلب پیش رفته ایم تا 

گشایش. افرادی در رأس تصمیم 
گیری قرار می گیرند که انگار 

هیــچ تعهدی بــه فردای 
فرهنــگ و هنــر ندارند. 
اینان همیشه در بدو ورود 
خودشــان به گذشته و 
مدیریت گذشته انتقاد 
می کنند و خود را مبدا 
تحول می خوانند ولی در 
عمل هیچ درکی از این 

ندارند که امروز برای فردا 

همان حکم گذشته را دارد. این دسته 
از مدیران اصال توجه ندارند که گذشته 
هیچ  وقت از بین نمی رود و تصمیماتی 
که امروز می گیرند چه تبعاتی را برای 
آینده به جا می گذارد و جامعه در آینده 
می باید چه قدر انرژی و کوشش و وقت 
صرف اصالح اشتباهات گذشته کند. 
این گروه از مدیران به قول نسیم طالب 
پوستشــان درگیر بازی نیست و فقط 
می خواهند پست و مقامشان را حفظ 
کنند و در ساختار مدیریت به جایگاه 

باالتر صعود کنند.
به او می گوییم که از ســوی برخی 
منتقدان اینگونه عنوان می شــود که 
خیلی از تصمیمات مهم موســیقی را 
افرادی مشخص می گیرند و جشنواره 
موســیقی فجر نیز نتیجه تصمیمات 
همین افراد است. بیان می کند: بله کامال 
درست. این دوستان فعالیت صنفی و 
فعالیت مدیریت هنری در موســیقی 
را نه برای خدمت و کمک به پیشرفت 
و ارتقای ســطح موسیقی که به عنوان 
شغل و محل کســب درآمد و ارتقای 
شغلی خود می بینند. آنها نمی توانند میز 
و صندلی خود را ترک کنند و تنها شعار 
می دهند که حاضر هستند کنار بروند 
ولی هیچ گاه این اتفاق نمی افتد. تا اندکی 
زیر انتقاد قرار می گیرند ادعا می کنند از 
خدا می خواهیم از این کار کناره گیری 
کنیم و به اجبار در این سمت مانده ایم 
ولی یک بار محض نمونه کنار نرفته اند. 
من به آنها عرض می کنم از چه نگرانید؟ 
کنار بروید تا همه ببینند اگر شما نباشید 
کارها خراب می شوند و بدانند اگر وقتی 
رفتند، و ما دیدیم که کشتی موسیقی 
به گل نشســت، باز با عزت و احترام از 
آنها خواهش می کنیم کــه برگردند و 
کشتی را از گل بیرون بکشند. موسیقی 
به دلیل رویکردهای خاص همین افراد 
در طی سالیان آسیب های زیادی دیده 
و اگر اتفاقات مثبتی داشته، سال ها قبل 
بوده و امروز آثار آن از بین رفته اســت 

و باید با نگاهی بــه روز تدابیر جدیدی 
اندیشیده شود.

در پایان با مغــازه ای بیان می کنیم 
که شاید جشنواره موسیقی فجر هیچ 
گاه لغو نشود، پس چه راه حلی هست 
که حداقل ایــن جشــنواره را بهبود 
ببخشند؟ می گوید: باید این جشنواره 
را به افراد توانمند واگــذار کنند. البته 
فضای همکاری و مشارکت هنرمندان در 
موسیقی حتی یک دهم فضای مشارکت 
در سینما نیســت. هنرمندان سینما 
صدای رســایی دارند ولی در موسیقی 
اینگونه نیست و چون همواره هنرمند از 
عواقب بیان دیدگاه های خود می ترسد، 
صحبت و انتقادی هم نمی کند. از طرف 
دیگر دولت در این حوزه هرگز حاضر به 
واگذاری کار به بخش خصوصی یا افراد 
مستقل و یا سازمان های مستقل نیست. 
تنها نمونه موفقی کــه دولت در حوزه 
موســیقی با کمک افراد و هنرمندان 
 مستقل به عمل آورده، جشنواره جوان 
است که گویا این جشنواره هم امسال 
با دخالت های بیرونی دچار مشکالتی 
شده است و در پی استعفای استثنایی 
رئیس انجمن موسیقی ممکن است با 
سلب استقالل نسبی مدیریت هنری 
آن اصل و اســاس جشــنواره جوان به 
طور کامل نابود شود. مغازه ای در پایان 
ســخنانش می افزاید: اگر جشنواره را 
به صورت توافقــی به بخش خصوصی 
بسپارند، مطمئن هســتم با کیفیت 
خیلی باالتری و حتــی با نصف بودجه 
دولت در زمان مناسب تر برگزار می شود 
ولی آقایان و صاحب منصبان به هر دلیل 
از جمله حفظ میز و جایگاه و عضویتشان 
در ده ها هیات مدیــره و هیات امنا که 
عالوه بــر دریافت مبالــغ هنگفتی 
حق الجلســه از هر کــدام، منافع 
متعدد و متنوعی برایشان دارند، 
حاضر به پذیرش اشــکاالت 
و واگــذاری اختیارات خود 
نیســتند؛ اما باید قبول 
کنند تا نگاه اینگونه باشد 
وضع بدتر می شــود که 

بهتر نمی شود.

ارزیابی یک هنرمند موسیقی؛ 

جشنواره فجر یک رویداد اشتباه و تاریخ مصرف گذشته است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

برخالف جشــنواره تئاتر فجر که به صــورت زنده در 
سالن های دولتی اجرا شد، مهدی حاجیان، دبیر اجرایی 
هجدهمین جشــنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک 
خبر داد که تمام آثار شــرکت کننده در این جشنواره، در 
طول دوره برگزاری آن از طریق فضای مجازی دردسترس 

عالقه مندان قرار می گیرد.
مهدی حاجیان  توضیح داده اســت ایــن موضوع به 
منظور دسترسی ســهل تر مخاطبان به نمایش های این 
دوره از جشــنواره تهران مبارک اســت. قرار است تمام 
آثار شــرکت کننده در بازه زمانی جشــنواره یعنی ۱۰ تا 
 ۱۷ اســفند ماه از طریق  چهار ســامانه مجازی یا همان

 VODها میزبان آثار این دوره باشــند. برخالف بخش 
آنالین جشنواره تئاتر فجر که هر اثر در یک بازه مشخص 

اجرا می شد ،  در تهران مبارک قرار است تمام آثار در طول 
برگزاری جشنواره پخش  شوند و از همین رو این جشنواره 
جدول نمایش  آثار ندارد کــه می تواند به عنوان یک نقطه 

عطف در تاریخ برگزاری جشنوا ره های به حساب آید.
حاجیان درباره شیوه تماشــای این آثار نیز اطالعاتی 
ارائه داده اســت از جملــه اینکه »مخاطبــان عزیز فقط 
برای دیدن نمایش های صحنه ای جشــنواره باید بلیت 
تهیــه کنند یــا از کدهای مخصــوص اســتفاده کنند؛ 
ولــی تماشــای نمایش های بخش هــای فضــای باز، 
محیطی، ســنتی، ایده های نو و فضای مجــازی  رایگان 
اســت.« به گفته او، آثــار این دوره از جشــنواره نمایش 
عروسکی از طریق ســامانه های »تلویزیون تئاتر ایران«، 
 »تیــوال«، »نمایش نــت« و »هاشــور« در دســترس 

مخاطبان خواهند بود.

حاجیان افزوده اســت »تالش بر این است که نمایش 
آثار از ســاعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۰ اســفند ماه آغاز شود 
و این نمایش ها تا ســاعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه، 
یعنی تا پیش از آغاز اختتامیه، قابلیت استفاده و دسترسی 

را دارند.«
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک 
با یاد زنده یاد گلزار محمدی، دبیر فقید این جشنواره و با 
دبیری اجرایی مهدی حاجیان با بهره گیری از ظرفیت های 
 فضای مجــازی دهــم تا هفدهم اســفند ســال جاری 

برگزار می شود.
ایــن دوره از جشــنواره نمایش عروســکی تهران- 
مبــارک، میزبان ۵۵ نمایش از سراســر کشــور خواهد 
 بــود و برخــالف ســال های گذشــته خبــری از آثار 

بین الملل نیست.

»تهران-مبارک« را از فضای مجازی دنبال کنید
تئاتر

اگر جشنواره موسیقی را به 
بخش خصوصی بسپارند، با 

کیفیت خیلی باالتر و حتی با 
نصف بودجه دولت در زمان 
مناسب تر برگزار می شود؛ 

ولی آقایان و صاحب 
منصبان به دلیل حفظ میز 

و جایگاهشان که منافع 
متعدد و متنوعی برایشان 

دارد، حاضر به پذیرش 
اشکاالت و واگذاری 

اختیارات خود نیستند

 این جشنواره ها ازجمله 
جشنواره موسیقی،  عمال 
به یک نوع رفع تکلیف یا 

انجام وظیفه برای مدیران 
دولتی با ریخت وپاش ها 
و باندبازی های گروهی و 

جناحی بدل شده اند تا 
اینکه یک رویداد هنری و 

فرهنگی باشند
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