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اخبار
نقاشیهای خیال و واقعیت
در گاری دیلمان

مجموعهای از آثار مسعود
سعدالدین که نقاشیهایی
از خیال و واقعیت هستند
در گالری دیلمان به نمایش
درمیآیند.
آثار مسعود سعدالدین
همزمان با رونمایی کتاب «حیرت
در آن» بعد از حدود  ۱۰سال،
جمعه  ۲۴خرداد در گالری
دیلمان نمایش داده میشود.
مسعود سعدالدین هنرمندی
متعلق به نسل سوم هنرمندان
فیگوراتیو و از شاگردان هانیبال
الخاص است که سال ۱۳۵۹
از دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران در رشته نقاشی
فارغالتحصیل شد .او در میان
هنرمندان فیگوراتیو معاصر یکی
از برجستهترین هنرمندان این
جریان است.
او در استیمنت این نمایشگاه
نقاشی نوشته است« :برای من
سالهاست که حال و هوا و جو
اثر خارج از بحثهای تئوریک
اهمیت خاصی دارد .یقین دارم
اگر از جلوه اولیه یک تصویر
ذهنی آغاز کنم انتقال آن «آن»
به تصویر میسر میشود .این
تصویر از واقعیت زندگی جاری
آغاز میشود.
من ترجیح میدهم همیشه
در جوار واقعیت حرکت کنم.
در این رابطه اگرچه واقعیتی
دگرگونه یا نو شکل میگیرد
اما گمانی از واقعیت بیرونی را
با خود حمل میکند و چه بسا
نقاشی من تصویر فشرده و الیه
الیهای از واقعیتهای پراکنده
باشد.
من از سادگیها مدام در
حیرتم .حیرت درک حقایقی که
در درون این اتفاقات ساده نهفته
است .بازتاب این تحیر ،انگیزه
شکلگیری کارهای این دوره من
است .من تالش کردم نشان دهم
حیرت چگونه در یک اثر متجلی
میشود .البته دیگر به نسبیت
تصمیمها ،حس و تصویر ذهنی
(ایماژ) خودم در مقابل ذهنیت و
حافظه نقاشی و چالش مابین این
 ۲در پروسه کار واقفم».
سعدالدین در سال  ۱۳۶۵به
آلمان مهاجرت کرد.
نمایشگاه انفرادی این
هنرمند جمعه  ۲۴خرداد پس از
سالها در گالری دیلمان در تهران
به نمایش در میآید و همزمان با
این رویداد کتاب هنرمند شامل
آثار و گفتگوی وی با جاوید
رمضانی هنربان این نمایشگاه
رونمایی میشود.
نمایشگاه مسعود سعدالدین
و رونمایی از کتاب «حیرت در
آن» جمعه  ۲۴خرداد در گالری
دیلمان افتتاح میشود و تا  ۲۱تیر
ادامه دارد.
این نمایشگاه همه روزه به
جز شنبهها از ساعت  ۱۶تا  ۲۰در
گالری دیلمان به نشانی شریعتی،
باالتر از ظفر ،کوچه پورمشکاتی،
پالک  ۵۰دایر است.
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واکنش عضو هیات مدیره خانه تئاتر به تیراندازی در محدوده تئاتر شهر

ایرج راد :هنرمندان برای رفتن به تئاتر شهر امنیت ندارند

رئیس هیات مدیره خانه تئاتر از دغدغهای
میگوید که سالهاست برای ناامنی فضای
اطراف تئاتر شهر در میان اهالی تئاتر وجود
دارد .ایرج راد تاکید میکند باید حرمت
هنرمندان و عالقهمندان هنرهای نمایشی حفظ
شود و عالوه بر آن برای رفت و آمد به تئاتر شهر
امنیت داشته باشند.
فاطمه پاقلعهنژاد :اتفاقی که یکشنبهشب در
حاشیه تئاتر شهر رخ داد ،اولین اتفاق از این دست
نبود .سالهاست وضعیت محدوده پارک دانشجو
و تئاتر شهر باعث انتقاد اهالی تئاتر و هنرمندان
این عرصه شده است .صبح دیروز هم اعضای
هیاتمدیره خانه تئاتر با انتشار نامه سرگشادهای
خطاب به پیروز حناچی شهردار تهران خواهان
اقدام این نهاد برای بهینهسازی فضای اطراف تئاتر
شهر شدند .فضایی که ایرج راد دربارهاش میگوید:
سالهاست اهالی تئاتر این دغدغه را دارند و ما
فضای اطراف تئاتر شهر را با این تعداد معتادی
که آن اطراف حضور دارند اصال مناسب یک فضای
فرهنگینمیبینیم.
ایرج راد درباره اهمیت تئاتر شهر به عنوان
یک مکان فرهنگی میگوید« :تئاتر شهر را شاید
بتوان تنها تئاتر نامآور شهر تهران دانست .حتما
باید اطراف آن به صورتی باشد که ایمنی و امنیت
برای افراد فرهنگی ،دانشجویان هنر و هنرمندانی
که هر روز به آنجا رفت و آمد دارند مناسب باشد».
عالوه بر تعداد زیاد افراد معتاد در این
محدوده ،یکی دیگر از مشکالتی که اطراف
تئاتر شهر وجود دارد و سالهاست اهالی این

حوزه به آن اعتراض دارند ،بساط دستفروشانی
است که هم شکل نامناسبی برای این محدوده
به وجود میآورند و هم شلوغی متعاقب حضور
این افراد ناامنی را در اطراف این مکان فرهنگی
کشور بیشتر میکند.
ایرج راد درباره این موضوع با بیان اینکه
این محدوده باید شکل فرهنگی داشته باشد
میگوید« :همانطور که در خیلی از مکانها از
نظر جایگاهی که دارند اجازه ورود افرادی از
این دست داده نمیشود ،تئاتر شهر هم باید به
همین صورت باشد .آیا مثال جلوی وزارتخانه
مگر اجازه دستفروشی میدهند؟ یا مگر کسی
در پیادهروی جلوی دانشگاه تهران بساط خرید

و فروش راه میاندازد؟ حتی برای فروش کتاب
هم در سوی دیگر خیابان بساط میکنند نه
درست جلوی در دانشگاه».
وی ادامه میدهد« :تمام اینها در کنار هم
باعث شده هنرمندان امنیتی را که میخواهند،
نداشته باشند .ما در حقیقت خواهان فضای
امنی هستیم که اهالی هنر بتوانند با احساس
آرامش و امنیت رفت و آمد کنند».
ایرج راد با تاکید بر این نکته که مسائلی
از این قبیل در شان تئاتر شهر نیست ،اضافه
میکند« :منظورم از امنیت حفظ حرمت چنین
مکانهایی است .وقتی بیحرمتی میشود و
افراد ناباب از معتاد گرفته تا کسانی که هر

خطایی انجام میدهند و حتی اسلحه میکشند،
حرمت تئاتر شهر از بین میرود».
در روزهای گذشته یکی از راهکارهایی که
درباره اتفاق تیراندازی در محوطه تئاتر شهر
داده شد ،این بود که اطراف بنای تئاتر شهر
برای امنیت بیشتر هنرمندان و کسانی که آنجا
رفت و آمد دارند حفاظ کشیده شود .نظری
که به نظر میرسد ممکن است حتی معماری
این بنا را هم تحتالشعاع قرار بدهد .ایرج راد
دراینباره میگوید« :هر کاری که در این زمینه
قرار است انجام شود باید منطبق با وضعیت
معماری تئاتر شهر باشد .باید راهکاری اندیشیده
شود تا محوطهای که مربوط به تئاتر شهر است
فضایی باشد که کامال برای مسائل فرهنگی و
هنری آماده باشد .به هر حال آنجا تماشاگر
تئاتر ،هنرمندان ،دانشجویان و  ...رفتوآمد
میکنند .در هر سالن ممکن است نمایشی اجرا
شود که مخاطبان خاص خودش را دارد و قبل
و بعد از نمایش تماشاگران بخواهند ساعتی
در محدوده حضور داشته باشند .منظورم این
است که محدوده آنجا باید محدودهای مناسب
کارهای فرهنگی باشد».
رییس هیات مدیره خانه تئاتر در پایان با
اشاره به این نکته که این دغدغه خیلی وقت
است در میان اهالی تئاتر وجود دارد گفت« :ما
خیلی وقت است فضای اطراف تئاتر شهر را
مساعد و مناسب نمیبینیم .با حضور معتادهایی
که در آن فضا رفتوآمد دارند باید فکری برای
این محیط انجام شود».

آیین تجلیل از خیرین مدرسهساز برگزار شد

جمعآوری  ۲۷۰میلیارد تومان برای حمایت از سیل زدگان

آیین تجلیل از خیرین مدرسهساز و نکوداشت محمدرضا
حافظی رییس جامعه خیرین مدرسهساز با عنوان «مهر خوبان»
دوشنبه  ۲۰خرداد ماه در باغموزه هنر ایرانی برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،ویژهبرنامه «مهر خوبان» ،آیین تجلیل از
خیرین مدرسهساز و نکوداشت محمدرضا حافظی رییس جامعه
خیرین مدرسهساز با حضور سعید اوحدی رییس ،معاونان و
مدیران سازمان فرهنگی هنری ،محمدباقر نوبخت معاون رییس
جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ،سید جواد حسینی
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ،مهراله رخشانی مهر رییس
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،دوشنبه  ۲۰خرداد در باغموزه
هنر ایرانی برگزار شد.
در ابتدای مراسم سعید اوحدی ضمن خیر مقدم گفت:
توفیق بسیار بزرگی امروز نصیب سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران شده است که توانستیم پذیرای قدوم مبارک
شما خیرین باشیم .یکی از اهداف ما تجلیل از همه خیرین
مدرسه ساز است که البته نیازی به تجلیل ما ندارند .ما در
حقیقت میخواهیم خوبی را در کشور معروف کنیم .خیرین که
نیازی به تجلیل ندارند ما نیازمندیم تا از آنها بیاموزیم و در مسیر
آنها قدم برداریم.
وی افزود :امروز خانواده آقای حافظی در جمع ما حضور
دارند .دعا کنیم خداوند به آقای حافظی عزیز که خیلی دوست
داشتند امروز در این جمع حضور داشته باشند ،شفای عاجل
عنایت کند .روزی که به مالقات آقای حافظی رفتم به من گفتند
من زندگیام را وقف مجمع خیرین مدرسه ساز کردهام .پیامبر
(ص) میفرماید :خداوند به نیت انسان پاداش میدهد نه آنچه در
عمل اتفاق میافتد .آقای حافظی چه نیت بزرگی دارند .در تخت
بیمارستان هم به فکر خیرین بودند.
اوحدی با اشاره به همایش بزرگ مجمع خیرین مدرسه ساز
گفت :در این همایش که با همکاری قرارگاه فرهنگی حمایت از
سیل زدگان برگزار شد به لطف شما خیرین  ۲۷۰میلیارد تومان
جمع شد .عددی که در تاریخ بی سابقه بوده است .این پول بیش
از  ۷۰درصد از هزینههای وارد شده به مدارس مناطق سیل زده
را تامین کرد .شما با این کارتان چه امید و آرامشی بین مردم به
خصوص کودکان مناطق سیل زده به وجود آوردید.

رییس سازمان فرهنگی هنری در پایان گفت :دهمین جلسه
قرارگاه فرهنگی فردا برگزار میشود .این قرارگاه تا امروز کارهای
بزرگی انجام داده است و قرار است روی برنامههای اوقات فراغت
بچههای مناطق سیل زده کار کنیم .دعا کنید این قرارگاه پابرجا
بماند و بتواند مسیر خود را پر قدرت ادامه دهد.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با
اشاره به ارزش امر خیر مدرسهسازی گفت :ماموریت و مسئولیت
سازمان برنامه و بودجه کشور ،توسعه است و به امر مدرسهسازی
از این منظر نیز مینگرم.
وی افزود :ایران در گروه کشورهای با توسعه باال قرار دارد و
به ویژه طی چهاردهه پیشرفتهای بسزایی داشته است .راهبری
و رصد توسعه کشور به سازمان برنامه سپرده شده و بنده نیز
به همین علت است که در جمع شما خیرین مدرسهساز حاضر
شدم تا از کسانی که در مسیر توسعه اقدام میکنند تشویق و
ترغیبی داشته باشم.
نوبخت با اشاره به پیشینه امر «توسعه» در جهان و توسعه
انسانی به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی کشورها اظهار کرد:
افرادی چون محمدرضا حافظی و همه خیرین مدرسهساز تالش
میکنند تا مولفه توسعه را در کشور محقق کنند و در جهت
اعتالی ایران گام بردارند .آنها در این زمینه خدمت بزرگی انجام
دادهاند.
وی با اشاره به مولفههای توسعه از جمله مولفه اقتصاد و
آموزش ادامه داد :امروز ما در محاصره بزرگ اقتصادی قرار داریم
و باید خودمان را تجهیز کنیم .موظفیم در جهت حفظ غرور
ملی تالش خود را بکار ببندیم .در مولفه اقتصادی توسعه ،دچار
مضیقهایم که انشاءاهلل از آن نیز عبور میکنیم.
نوبخت با بیان اینکه آموزش یکی دیگر از مولفههای
توسعه است که باید مولفه اقتصادی را در این تحریم و
بحران جبران کند ،گفت :از خیرین مدرسهساز که در
این راستا تالش میکنند باید تقدیر و تشکر کنم .تجلیل
از دکتر حافظی تجلیل از همه خیران است که ملت و
دولت را در امر مدرسهسازی کمک و یاری میدهند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید
خودمان را برای بودجهای با حداقل درآمد نفتی آماده
میکردیم که مباحث تحریم ،بودجه را تحت تاثیر قرار

ندهد و ناچار در بازنگری در برخی اعداد و ارقام شدیم ،بیان کرد:
امروز در جمع شما باید بگویم که با هر وضعیتی که باشد و حتی
اگر ناچار شویم در پارهای ردیفها صرفهجویی بیشتری کنیم
اما عدد و ردیف اعتبار مدرسهسازی و تعهد دولت برای تکمیل
پروژههای نیمهتمام خیرین تغییری نمیکند .همانطور که سال
گذشته  ۱۴درصد بیشتر از تعهدمان ،تخصیص دادیم ،امسال هم
متعهد میشوم اعتبار تکمیل مدارس خیرساز که با خیرین توافق
کردهایم را کامل به انجام برسانم.
نوبخت با بیان اینکه اولین بخش از این تعهد در قالب
اعتبارات تملکدارایی و نوسازی مدارس را الساعه صحبت کردیم
تا به خزانه ابالغ و تا قبل از پایان خرداد تزریق شود ،تصریح کرد:
تا پایان سال تالش میکنیم تعهد و تقبلی که دولت داشته را
کامل به انجام برسانیم.
در این مراسم از کتاب زندگینامه محمدرضا حافظی رییس
جامعه خیرین مدرسهساز رونمایی شد.

یک فنجان چای داغ
آغاز «نغمهای در هیچگاه»

آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی ایرانی در تشریح تازهترین
فعالیتهای خود از آمادهسازی بیش از هزار صفحه نت برای تولید آثار
جدید و آغاز پروژه «نغمهای درهیچگاه» خبر داد.
نوید دهقان آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی توضیح داد :با توجه
به اینکه طی ماههای اخیر شرایط مناسبی در موسیقی وجود ندارد اما من
همچنان تالش میکنم تا فارغ از کارهای آموزشی و پژوهشی که در حوزه
موسیقی انجام میدهم در حوزه تولید نیز به فعالیتم ادامه بدهم .کما اینکه
در همین مدت بیش از هزار صفحه ن ُت نوشتم که دربرگیرنده آثار متفاوتی
در حوزه موسیقی ایرانی است و امیدوارم روزی شرایط آن فراهم شود که
بتوان آنها را به مرحله اجرا برسانم.
وی ادامه داد :برنامهریزیهایی هم برای برگزاری کنسرتهایی در
شهرستانها انجام دادم که قرار است در قالب پروژه «نغمهای در هیچگاه»
با سازبندی مختصرتری نسبت به آنچه در گروه «قمر» ارائه میدادیم ،به
مخاطبان ارائه شود .این پروژه با توجه به مختصاتی که برای آن تعریف
شد با ترکیب مختصری در حوزه سازبندی اجرا شده و پروژهای متفاوت از
کارهای ما در گروه «قمر» است .البته پیش بینی ما این است که اجراهای
ما تابستان امسال در شهرهای کاشان ،اصفهان و یزد پیش روی عالقه مندان
قرار گیرد .این پروژه حدود سه سال پیش در فرهنگسرای نیاوران اجرا شد
اما در همان زمان مسکوت باقی ماند ولی ما عالقه مند بودیم که در فرصت
جدید دوباره فضای کار را فراهم کنیم.
این نوازنده و آهنگساز ایرانی در پاسخ به پرسشی مبنیبر تولید آلبوم
تازه هم گفت :اهالی موسیقی میدانند که در شرایط فعلی تولید آلبوم یکی
از دشوارترین کارهایی است که هنرمندان میتوانند انجام دهند .متأسفانه
شرایط بازار تولید به قدری سخت شده که کمتر هنرمندی حاضر میشود
در این حوزه کاری را روانه بازار کند چرا که جز ضرر و زیان اقتصادی که
به همراه دارد نمیتواند دربرگیرنده دستاورد مناسبی در این عرصه باشد .از
سوی دیگر ماجرای عدم رعایت قانون کپی رایت شرایط را از آن چیزی که
هست بدتر کرده و ما هم هرچه در این حوزه فریاد زدیم به جایی نرسید.
از این جهت و با توجه به شرایط بی رحمانهای که در این بخش وجود دارد
ال تولید آلبوم مگر استثنا اص ً
فع ً
ال به صالح نیست.دهقان تصریح کرد :من
ً
قطعا هنرمند کم کاری نیستم شاید در همین دوسالی که به نظر میآید
کارهای کمتری انجام دادم ،بیش از  ۱۰سال کار کرده باشم .اما برای عرضه
چنین کارهایی باید فرصت و بسترهای مناسبی در چرخه تولید وجود
داشته باشد که متأسفانه در حال حاضر اص ً
ال وجود ندارد.

ِ
«جان سنگ» در ساربان
نمایشگاه نقاشی

«جان سنگ» از روز جمعه
نمایشگاه نقاشیهای ژیال کامیاب با عنوان
ِ
 ۲۴خرداد در گالری ساربان افتتاح میشود.
«جان سنگ» عنوان نمایشگاه نقاشیهای ژیال کامیاب است که از
ِ
روز جمعه  ۲۴خرداد در گالری ساربان افتتاح میشود .کامیاب متولد
سال  ۱۳۳۶در کرمانشاه است .او ابتدا در سال  ۱۳۵۵مشغول تحصیل در
دانشکده هنرهای تزئینی شد ،سپس تحصیالتش را در مقاطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد نقاشی در دانشکده هنر و معماری تهران از سر گرفت.
همچنین او دوره سرامیک (راکو) را در آتلیه میه پاریس گذرانده است.
کامیاب در بخشی از استیتمنت نمایشگاه خود آورده است« :از آدم به
آرمان شهر و در پی به خانه رسیدم .خانه ای که شاید نشانیاش از دیرباز
بر خاطراتم نقش بسته باشد .این خانه ،این شهر ،این ناکجا آباد ،به سادگی
و نه در پهنه ای هزار الیه ،در فراق آدمی شکل میگیرد ،تهی از قصه های
روزمره و درد و لبخندهای ناگزیر ».این نمایشگاه روز جمعه  ۲۴خرداد
افتتاح و تا روز دوشنبه  ۳تیر ادامهخواهد داشت .عالقمندان میتوانند جهت
بازدید از آثار همه روزه بهجز سهشنبهها ،از ساعت  ۱۶الی  ۲۰به گالری
ساربان به نشانی سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،نبش خیابان یوسفی،
پالک  ۱۳۰مراجعه کنند.

