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روز شنبه به مناسبت افتتاح نمایش 
»پنج گنج« در مــوزه هنرهای معاصر 
تهران که در پاسداشت حکیم نظامی 
برگزار شد برای میهمانان پرفورمنسی 
اجرا شــد که با حواشی بسیاری همراه 
بود. یاســر خاســب که در حوزه تئاتر 
فعالیت دارد بر روی اثــر »ماده و فکر« 
که به »حوض روغن« معروف اســت و 
هنرمند ژاپنی » نوریوکی هاراگوچی« 
آن را برای موزه ســاخته است اقدام به 
برپایی پرفورمنسی کرد و در لحظه ای از 
اجرای خود وارد این حوض شد و به آن 

آسیب وارد کرد. 
به دلیل وایرال شدن این ویدئو در 
فضای مجازی بســیاری از مخاطبان 
شبکه های اجتماعی با دست به دست 
کردن این موضوع نسبت به این اتفاق 
واکنش هــای مختلفی نشــان دادند 
که اغلب ایــن واکنش هــا در مذمت 
این اقدام بــود و بودند عــده ای که با 
پیش کشــیدن برخی مباحث نظری 
مربوط به مفاهیــم هنر معاصر چنین 
اقدامی را نه آسیب به اثر بلکه اقدامی در 
جهت بازتولید مفاهیم هنری دانستند. 
یکی از افرادی هم که چنین نظری را 
عنوان کرد احسان آقایی، رئیس موزه 
هنرهای معاصر تهران بود که در ادامه 
متن عذرخواهی به این موضوع اشاره 

کرده بود.
از هر زوایه ای که بــه این اقدام نگاه 
کنیم و در هر زمینــه ای به مطالعه آن 
بپردازیم این اقدام یاسر خاسب بدون 
شک آسیب رساندن به یک اثر هنری 
اســت و تخریب آن با عنــوان کردن 
مســائل مفهومی قابل قبول نیست. 
مهم ترین نکته هم در این موضوع است 
که مفاهیم هنر معاصر همچنان که هنر 
مدرن در ایران به آن دچار بود با مسائل 
روز در ایران هماهنگ و همخوان نیست 
و ناگزیر ما آثار موزه را تنها می توانیم به 

عنوان اشیای گرانبهایی که در دسترس 
داریم ببینیم و بپذیریم. همانطور که در 
طی این سال ها برخورد با موزه هنرهای 
معاصر بیشــتر شــبیه به یک جسد 
مومیایی شده اســت که از سال های 
دور این سرزمین باقی مانده و همه در 
پی حفظ آن بوده اند و همین موضوع به 
آن کیفیتی موزه ای بخشیده و اساساً 
ماهیت معاصر آن را از بین برده و آن را 
بی شک تبدیل به یک موزه هنر مدرن 

کرده است.

تبعات فراموشکاری و غفلت
اما سوال مهم پیرامون این موضوع و 
مسئله شاید ابعاد کمی اجتماعی تر هم به 
خود پیدا کند و بررسی آن نیازمند ورود 
به عرصه های دیگری هم باشــد. سوال 
اینجاست که تکلیف دیگر آثاری که در 
موزه آسیب دیده اند و هیچگاه خبری 
درباره آنها درج نشــده است، چیست؟ 
آیا تا تصویری در شبکه های اجتماعی 
وایرال نشــود و به یــک همه گیری در 
تماشا تبدیل نشود کســی درباره آن 

ســخن نمی گوید؟ و منظور از کسی نه 
عامه مردم بلکه بسیاری از هنرمندان و 
اعضای انجمن های هنری هستند که 
رابطه شــان با این مکان رابطه صنفی 
است و در این زمینه آگاه تر و از جوانبی 

مطلع تر هستند.
برای مثال می شود به دو نمونه از این 
آثار اشاره کرد که مشخصاً در حال حاضر 
وضعیت آنها مشــخص نیست و تنها با 
شفاف سازی مســئوالن موزه می شود 

این ابهام ها را رفع کرد.

سال 96 برای جلوگیری از افزایش 
آســیب های محیطی به مجسمه های 
آلبرتو جیاکومنتی از خود بنیاد »آلبرتو 
جاکومنتی« در سوئیس متخصصانی 
به تهران آمدند و این آثار را به البی موزه 
منتقل کردند و زیر محفظه شیشه ای قرار 
دادند. در همان سال البته خود نوریوکی 
هاراگوچی برای ترمیم حوض روغن یا 
همان اثر ماده و فکر به ایران آمد و درست 
چندی بعد از این اتفاق ها بود که ناگهان 
مدیران موزه تصمیم به مرمت و بازسازی 
موزه گرفتند که اساساً با توجه به همین 
دو اقدام کمی اتفاق سوال برانگیز و موید 

نوعی بی برنامگی بود. 
چندی بعد از آغاز مرمت اثر »ماهی 
نارنجی« الکاسندر کالدر هم که در باالی 
این حوض روغن و در رمپ موزه نصب 
بود همچنان در محیط رمپ و در میان 
گرد و خاک حاصل از مرمت باقی بود و 
روی حوض روغن نیز تنها مشمع های 
ضخیمی کشیده بودند. آثار جاکومنتی 

هم از البی به گنجینه موزه منتقل شد.
اما زمانی که مرمت پایان یافت دیگر 
مجسمه کالدر باالی حوض روغن نصب 
نشد و از مجسمه های جاکومنتی هم 
خبری نبود. مسئوالن موزه اعالم کردند 
به دلیــل تشعشــعات گازی برآمده از 
حوض روغن مجســمه کالدر آسیب 
دیده و در حال مرمت است اما هیچگاه 
سرنوشــت آنها به درستی روشن نشد 
که در حال حاضر کجا هستند و در چه 

وضعیتی به سر می برند؟
شاید اگر مانند ویدئوی تخریب اثر 
نیوروکی هاراگوچی، ویدئوهایی از این 
آثار هم در میان مخاطبان شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شد واکنش 
انجمن های هنری به سرنوشت این آثار 

هم تغییر می کرد.
طرح ایــن موضوع بــرای منحرف 
کردن ذهــن مخاطــب از تخریب اثر 
هاراگوچی و به نوعی گروکشی درباره 
نــوع برخورد بــا آثار موزه نیســت اما 
نشــان دهنده این موضوع است که در 
دنیای امروز اساساً مسئولیت و پیگیری 

وابســته به هیاهوی رخدادهاســت. و 
این اتفاق اگر برای عامه مردم طبیعی 
به نظر برســد اما در مقابل، در نسبت 
با هنرمندان و انجمن هــای هنری به 
نوعی عدم پیگیری به حساب می آید که 

نشانگر نوعی بی مسئولیتی است.
صــدور بیانیــه و محکوم کــردن 
رخدادهایی مانند آسیب یاسر خاسب به 
اثر هاراگوچی توسط انجمن هنرمندان 
مجسمه ساز بدون پیگیری های مداوم 
هیچ اثــری در بلند مدت نــدارد. چرا 
که امری واکنشــی و مقطعی است با 
خوابیدن موج این هیاهــو و بروز موج 
رسانه ای دیگر از اذهان زدوده و در پس 

حجم باالی رخدادها گم می شود.
حاال که چنین حادثــه ای بار دیگر 
اذهان عمومی را به سوی موزه کشیده 
اســت، توقع آن است که پیگیری های 
مســتمری درباره سرنوشت بسیاری 
از آثار دیگر موزه صــورت بگیرد و این 
وظیفه بیشتر از هر فرد یا نهادی متوجه 
انجمن های هنری است. انجمن هایی که 
بیشتر اقدامات و موضع گیری هایشان 
در این سال ها شکل محافظه کارانه ای 
داشته و بدون شک در بروز این اتفاق ها 

بی تقصیر نیستند.
از پس ایــن حادثه باید انگشــت 
اشاره را به ســوی مدیران موزه نیز برد 
که زین پس برای اجرای برنامه تدابیر 
سنجیده شــده ای را در نظر بگیرند و 
جدای از تعامل بــا انجمن های هنری 
در برگــزاری بســیاری از برنامه ها با 
متخصصین این حوزه ها مشورت کنند 
و البته آنها را به اشکال مختلفی در جریان 
اتفاق های موزه قرار دهند، همانطور که 
این اتفاق باید در قبال سایر مخاطبان 

موزه نیز رخ بدهد.
متاسفانه این اتفاق منجر به آن شد 
که نمایش »پنج گنج« نیز تحت الشعاع 
قرار بگیرد. نمایشی که برای بزرگداشت 
حکیم نظامی شاعر پارسی گوی ایران، 
در مــوزه هنرهای معاصر دایر شــده و 
خود می توانست به اتفاق قابل توجهی 

تبدیل شود.

تخریب اثر هنرمند ژاپنی در »موزه هنرهای معاصر تهران«

سوار بر موج تصاویر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر »هملت پشتکوهی«، عنوان یکی 
از تازه ترین آثار نمایشــی تئاتر شهر است 
که از روز 14 فروردین ماه ســال 1401 به 
نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی 

در تاالر چهارسو به صحنه خواهد رفت.  
ابراهیم پشــتکوهی طی یادداشــتی 
درباره ایــن نمایش توضیح داده اســت: 
»هملت پشــتکوهی برای من یک تجربه 

هیجان انگیز است.
در تمام ۲4 سالی که تئاتر کار می کنم، 
هرگز نمایشی تا این حد نزدیک به زندگی 
کار نکرده بودم. اثری پست ناتورالیســتی 
که ریشــه هایش در آثار ایبسن و گورکی 

می رسد.
 خبری از فرم ها و تصاویر شاعرانه نیست 
و مهم ترین و ســخت ترین کار من در این 
نمایــش نامریی کردن کارگردان اســت. 
یک ساعت و نیم از زندگی یک خانواده در 
داستانی معمایی جنایی به تصویر کشیده 

شده است.
این نمایش اول از همه خودم را غافلگیر 
کرد و می دانم که انســان های زیادی با آن 

می خندند و می گریند؛ عین خود زندگی.«
در نمایش »هملت پشتکوهی« مهدی 
عطایی دریایی، مجید کشاورز، گاتا عابدی، 
افسانه برزکار، یاسمن صیاد دقت کار، غزل 
لوری، سعید سلیمی و محمد جامه شورانی 

به عنوان بازیگر حضور دارند. 
میــراث پدیــدار تهیه کننــده ، ناصر 
ابراهیمی مجری طرح، ســعید عیسایی و 
امیرحســین خلیل زاده گروه کارگردانی، 
نیلوفرســراجی، منشــی صحنه، بهرنگ 
عباسپور طراح صدا، بردیا دهقانی و مجتبا 
نیری طراحان صحنه، فاطیما پشتکوهی 
طراح لباس، هادی علیشــاپور طراح نور، 
خیام مویــدی و عیســا جنگانی طراحان 
پوستر، سهراب خان زاده و امین عطارنژاد 
عکاس، محمد لهاک مدیر روابط عمومی 
و تبلیغات و مدیر اجرایــی، مریم بصیری 
فر مدیر برنامه ریزی، امیرحسین شیخان 
و بهار بلغاری گــروه روابط عمومی، مجید 
انصاری دســتیار مجری طــرح و فریبرز 
دارایی مدیررسانه دیگر عوامل اجرایی این 

اثر نمایشی را تشکیل می دهند. 

 »هملت پشتکوهی« 
فروردین 1401 به تئاتر شهر می آید 

تئاتر
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اخبار فرهنگی

فرهنگ و هنر

عليرضا بخشی استوار

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 18 – 1400 

رام- شهردار سرعین

به استناد ردیف شماره 2010201 بودجه پیشنهادی سال 1401، شهرداری  سرعین در نظر دارد از پیمانکاران دارای رتبه صالحیت از اداره کار 
و امور اجتماعی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی 

که تمایل به شرکت در مناقصه  دارند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و به سامانه www.setadira.ir مراجعه نمائید.

محل اجراءموضوع مناقصهنام شهر
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ سپرده شرکت برآورد اولیه
در مناقصه

مبنای 
قرارداد

مدت اجراء 
کار

شماره 
مناقصه

شهر 
سرعین

واگذاری نگهداری 
و احداث فضای 

سبز
1/700/000/000-/33/952/582/892جاریشهر سرعین

برآورد 
اولیه 

پیوستی
18- 1400یکسال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت های زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار )تا اخر وقت اداری تحویل اسناد( به دبیرخانه 
شهرداری تحویل نمایند.

1- رسید بانکی وجه مذکور به شماره 8559636967 بانک ملت 
2- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

3- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
4- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
6- شماره شبا IR750120000000008559636967  کد اقتصادی 411417454183

 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 1400/12/25
 مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 1401/01/15

 زمان بازگشایی پاکات الف، ب و ج: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/01/16
 مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
  درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند.

 مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصه این شهرداری و دریافت اسناد به سامانه www.setadiran.ir مراجعه و در زمان قید شده ارسال 
نمایند.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری سرعین
تاریخ چاپ دوم : 1400/12/25 

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(
شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 00/971 مورخ 1400/10/19 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد الشرایط و دارای گواهینامه 

صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

مدت مبنای قیمت پیشنهادیمحل تامین اعتبارمبلغ برآورد مصوب )ریال(موضوع مناقصه
اجراء

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال (

توضیحات

اجرای پروژه احداث پارک مسکن مهر )پارک محله 
ای شهرک آبشناسان(

ردیف بودجه داخلی 18/000/000/000
شهرداری 20101004 

براساس فهرست بهای 
ابنیه سال 1400

دارای حداقل صالحیت پیمانکاری 5900/000/000 ماه
در رشته ابنیه رتبه 5

   یونس غفاری  شهردار رباط کریم  

شرایط :
1- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت 
شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمانت  بصورت  بایست  می  مناقصه  در  شرکت  سپرده   -3
به  نقدی  واریز  یا  و  کریم  رباط  شهرداری  نفع  به  بانکی  نامه 
ایران  ملی  بانک  نزد   0106625206008 حساب  شماره 
شبا  حساب  )شماره   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه 
برابر  و  IRتهیه    280170000000106625206008
دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت 
ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه 

تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار 
داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

)پایان  آگهی  انتشار  تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت   -4
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18(  و محل دریافت 
WWW. آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

SETSDIRAN.IR می باشد.
را  خود  قیمت  پیشنهاد  های  پاکت  بایست  می  متقاضیان   -5
که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را 
حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/1/15 در سامانه 
 WWW.SETSDIRAN.IR دولت  الکترونیکی  تدارکات 

تسلیم نمایند. 

فیش  بایست  می  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -6
نزد   0106624819004 شماره  به  جاری  حساب  به  واریزی 
مبلغ  به   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ایران  ملی  بانک 
1/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به 

شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
روز  ساعت 14/30  در  مناقصه  های  پاکت  بازگشایی  زمان   -7

چهارشنبه مورخ 1401/1/17 می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/25                                

شهاب حسینی از سینمای ایران 
خداحافظی کرد

شــهاب حسینی 
بــا انتشــار ویدئویی 
۲0 دقیقه ای، در برابر 
حواشــی اخیر پیش 
آمده واکنش نشان داد 
و از سینما خداحافظی کرد.این بازیگر مطرح سینمای 
ایران، در پیامی به همکارانش خواستار این شد که اگر 
به سینما به گونه ای متفاوت از او می اندیشند اساسا 

برای ایفای نقش به سراغ او نیایند.
سیدشهاب الدین حسینی تنکابنی،  زاده 14 بهمن 
1۳۵۲؛  بازیگر، فیلم ساز و مجری ایرانی است. وی در 
سال 1۳۸۷ با بازی در فیلم سوپراستار جایزه سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشــنواره فیلم 

فجر را دریافت کرد.
 در جشــنواره فیلم کن ۲016 بــا ایفای نقش در 
فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی، توانست 
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را به خود اختصاص 
بدهد. وی همچنین خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد 
جشــنواره بین المللی فیلم برلین ۲011 را به  همراه 

گروه بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین کسب کرد.
    

جایزه فیل طالیی جشنواره باران 
برای »بندربند«

فیلــم ســینمایی 
»بندربند« به کارگردانی 
و  منیــژه حکمــت 
تهیه کنندگــی منیژه 
حکمــت و مهشــید 
آهنگرانی فراهانی در مراســم اختتامیه چهارمین 
جشنواره فیلم طبیعت محور باران، جایزه فیل طالیی 

را برای بهترین فیلم دریافت کرد.
به گــزارش روابط عمومی پروژه، این جشــنواره 
که قرار بود اواخر بهمن ماه ســال جاری برگزار شود، 
به دلیل پیروی از پروتکل های بهداشــتی در دوران 
شیوع کرونا، اواخر اســفند ماه 1400 در شهر کراال 
ی کشور هند برگزار شد.»بندربند« که در نخستین 
نمایش جهانی اش شــهریورماه 1۳99 در جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو روی پرده رفته بود، تاکنون در 
۳0 رویداد سینمایی از جمله زوریخ، میل ولی، بسفر، 
هاینان، دورتموند و ملبورن شرکت و جایزه بهترین 
فیلم جشنواره کلکته، جایزه نتپک جشنواره اولجو و 
تقدیرنامه هیات داوران جشنواره باتومی را از آن خود 

کرده است.
در خالصه داســتان »بندربند« آمده است: یک 
بند کوچک موسیقی از شهرســتان های دور جنوب 
ایران قصد دارند بعد از مدت ها در یک کافی شاپ در 
تهران وارد یک رقابت غیر رسمی شوند. مهال به همراه 
سایر اعضای بندر بند، همسرش و یکی از نزدیکترین 
دوستان شان سفر خود را از یک استان جنوبی به تهران 
آغاز می کنند، آن هم درست زمانی که همه داشته های 

خود را در سیل از دست داده اند.
    

آلبوم »دینشت« کيوان ساکت منتشر شد
  اثری با حال و هوای موسیقی

 و فرهنگ بختیاری
کیــوان ســاکت از 
انتشار آلبوم جدید خود 
با صدای رحیم عدنانی 
خبر داد که »دینشت« 

نام دارد.
به گزارش ایلنا، کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار 
و سه تار، گفت: آلبوم »دینشت« که یک اثر بختیاری 
است از سوی انتشارات »چکاوک زنده رود« روانه بازار 
موسیقی شده اســت که خواننده این اثر موسیقایی 

رحیم عدنانی است.
این نوازنده با اشاره به اینکه ساماندهی و آماده سازی 
آهنگ ها را انجام داده اســت، گفت: این آلبوم شامل 
6 آهنگ بختیاری و 4 ترک ســاز و آواز اســت که نام 
آهنگ ها ترانه دندال، تکنوازی سه تار، ترانه مه چارده، 
آواز شوق خدا، ترانه هلهله کوسه، آواز سول سکندر، 
ترانه تیر مرزنگ، تکنوازی تار، ترانه یارم ای گلی، آواز 

عشق خدا و ترانه مه ری است.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از ایــن آلبوم به 
ملودی های قدیمی بختیاری اختصاص دارد، تاکید 
کرد: این آلبوم حال و هوای موسیقی و فرهنگ بختیاری 
را دارد و تالش کردیم به اصالــت فرهنگ بختیاری 
آسیبی وارد نشــود و در جای خود از موسیقی چند 

صدایی نیز بهره بگیریم.


