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در نشست هیئتمدیره خانه سینما مطرح شد:

زﯾﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن

ما از شفافیت نمیترسیم

اصغر فرهادی :امکان نمایش
»همه میدانند« در ایران نبود

با موافقت دبیر جشنواره فیلم فجر

بخش »فیلماوليها« مجددا
به جشنواره پیوست

مهدی قربانپور ،دبیر نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم »وارش«

 گروه هنر :مهدی قربانپور ،کارگردان ســینما ،با
حکم محمد شــالویی دبیر نهمین جشنواره فیلم
»وارش« شد.
به گزارش روابــط عمومی نهمین جشــنواره
بینالمللــی فیلــم وارش ،این جشــنواره پس از
وقفهای چندســاله با حمایــت مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی مازندران و با دبیری مهدی قربانپور
برگزار خواهد شد.
مهدی قربانپــور از بنیانگذاران این جشــنواره
سینمایی شمال ایران است که سابقه مدیریت آن
در دورههای پیشــین را نیز دارد .او از مستندسازان
سینمای ایران اســت که تاکنون مسئولیت دبیری
انجمــن فیلــم کوتــاه ایــران ،عضویت شــورای
مرکــزی انجمــن مستندســازان ســینمای ایران،
دبیــری بخش تجلــی اراده ملی سیوششــمین
جشــنواره فیلم فجــر ،مدیریت بخش ســینمای
ملــی پنجمیــن جشــنواره فیلم ســبز و مدیریت
اجرایــی دومیــن جشــنواره فیلــم ســالمت را
در کارنامه خود دارد.
جشــنواره فیلــم وارش کــه بــا موضــوع
فرهنــگ عامــه برگــزار میشــود ،از قدیمیترین
جشــنوارههای موضوعی فیلم کوتاه اســت .این
دوره از جشنواره در گســتره بینالمللی با حضور
فیلمســازان ایرانی و هنرمندان کشورهای حاشیه
دریای خزر ،بهار  ۹۸در اســتان مازنــدران برگزار
خواهد شد.

ﻓﺮاﻧﮏ آرﺗﺎ
باالخره بعد از انتقادات مطرحشــده به عملکرد خانه
ســینما ،روز گذشــته اعضای هیئتمدیره این خانه در
نشست رسانهای به ســؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.
صبح روز گذشته ،نهم مهرماه ،اعضای هیئتمدیره خانه
ســینما ازجمله فاطمه معتمدآریا ،همایون اسعدیان،
مرتضــی رزاقکریمــی ،روانبخــش صادقــی ،کامران
ملکی ،مصطفی احمدی و علی قائممقامی در ســالن
ســیفاﷲ داد خانه ســینما در حضور رسانهها مسائل
و دیدگاههــای خود را به اشــتراک گذاشــتند .همچنین
منوچهر شاهســواری ،مدیرعامل خانه ،در این جلســه
حضور داشت.
از مباحــث مهم این جلســه اطالعرســانی درباره
خدمــات صنفــی مانند پیگیــری بیمه اعضــای خانه،
شــکلگیری قراردادهای حقوقی ،دالیل حضورنداشتن
مازیار میری در جشن بزرگ خانه سینما ،ارقام هزینهشده
در جشــنهای خانــه ،حضور فعــال در تشــییعجنازه
هنرمندان فقید ،دالیل ابقای منوچهر شاهسواری ،علل
استعفای کامران ملکی از روابطعمومی ،پاسخگونبودن
آقای ســخنگو و  ...بود که توضیحات مبسوطی درباره
آن ارائه شد.در ابتدای جلسه همایون اسعدیان ،رئیس
هیئتمدیره ،به طرح ســاختار خانه ســینما و »قرارداد
تیپ« اشاره کرد که طرح تا قبل از مجمع عمومی تمام
میشــود و قرارداد تیپ هم بــه زودی رونمایی خواهد
شد .ســپس افزود» :سال گذشته ســینماگران از طریق
»صندوق اعتباری هنر« و بیمه»رازی« بود .ولی امســال
به بیمه »ســرمد« منتقل شد .ما به صنوف اعالم کردیم
برای بیمهشــدن باید همه اعضا در درجه نخســت به
عضویت »صندوق اعتباری هنر« درآیند .همچنین بیش
از یکمیلیــارد و  ۲۰۰میلیون تومــان پرداخت بالعوض
داشتیم که به سینماگرانی که نیازمند بودند ،کمک شد«.
اســعدیان به کم شدن هزینههای اجرای جشنهای
خانه سینما اشــاره کرد و گفت» :اگر جشن سال گذشته
 ۸۰۰میلیون تومان هزینه داشت ،امسال دوستان اجرائی
توانســتند با  ۵۰۰میلیون تومان تمام جشــنهای خانه
سینما را برگزار کنند«.
او دربــاره حاشــیههای غیبــت برخــی اعضــای
هیئتمدیــره در جشــن گفت» :هرکدام از دوســتان به
دلیلی در آن روز غیبت داشــتند ،مثــل امروز که غیبت
آقای حقیقی به دلیل پلمبشــدن دفترشــان اســت.
مازیــار میری در آن زمان در ســفر بود ،امــا در روزهای
قبل همه کارها را انجام داد و با قاطعیت هم میگوییم
که حتی یک رأی جابهجا نشــده اســت .مازیار میری در
مقام کارگردان ،فیلمش جزء پنــج فیلم اول بود.اما به
دلیل داشــتن سمت ،از نامزدی خود انصراف داد ،اما در
بخشهای دیگر نمیتوانست حق عوامل فیلم را ضایع
کند .این کار هم بهلحاظ قانونی مشکلی نداشت .چون
نحوه رأیگیری به شــکل آکادمی بود و امسال  ۴۰۰نفر
درباره فیلمها نظر دادند«.
اسعدیان همچنین از راهاندازی سایت فروش بلیت و
شروع به کار ساختمان شماره سه خانه سینما در خیابان
اللــهزار ،کوچه »پیرنیا« که زمانی موزه ســینما در آنجا
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 گروه هنر :دبیر ســيوهفتمین جشــنواره فیلم
فجر تاکنون با یک مورد از دو درخواســت شوراي
مرکزي کانون کارگردانان ســینماي ایران موافقت
کرده است .روز گذشــته در خبري رسمي ،بخش
قدیمي »فیلماوليها« مجددا به سایر بخشهاي
جشــنواره فیلم فجر پیوســت .این اتفــاق در پي
درخواست کانون کارگردانان سینماي ایران )خانه
سینما( ،توسط ابراهیم داروغهزاده مورد موافقت
قرار گرفت .داســتان از آنجا آغاز شد که در ابتداي
همین هفته ،شــوراي مرکزي کانــون کارگردانان
ســینماي ایــران در نامهاي بــه دبیر جشــنواره،
خواســتار بازگشــت بخش مهم »فیلمهاي اول«
به جشــنواره فیلم فجر شد .در بخشي از این نامه
خطاب به دبیر جشــنواره فیلم فجر آمده بود» :به
گمان این شــورا و با توجه به تعداد فیلمهاي اول
تولیدشــده در سالهاي گذشــته و براي تقویت و
تشویق استعدادهاي تازه سینماي ایران ،الزم است
که با مساعدت شما این بخش دوباره به جشنواره
بازگردد تا شــرایط براي عرضه و دیدهشــدن تمام
فیلمسازان فیلم اول فراهم شود«.
بعــد از ایــن درخواســت روز گذشــته دبیــر
ســيوهفتمین جشــنواره فیلم فجر اعــالم کرد
که شــوراي سیاســتگذاري این رویداد سینمایي،
ایجاد بخش مستقل »فیلماوليها« را به تصویب
رسانده است.
ابراهیــم داروغــهزاده بــا اعالم ایــن خبر ،در
یادداشــت کوتاهي آورده اســت» :ضمن تشکر از
کانون کارگردانان ســینماي ایران و اهتمام ایشان
بر توجه بــه کارگردانان جــوان ،همانگونه که در
برنامه تلویزیوني شهرفرنگ اعالم شد ،امسال و به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي،
توجه ویژهاي به کارگردانهــاي جوان فیلماولي
خواهد شد.
در ایــن راســتا ،پــس از برگــزاري جشــنواره
سيوششم ،شوراي سیاستگذاري تشکیل و ضمن
بررسي نظرات ســینماگران ،موضوع ایجاد بخش
مستقل فیلمهاي اول به تصویب رسیده است که
جزییات آن در فراخوان جشنواره سيوهفتم که تا
چند روز آینده منتشر ميشود ،اعالم شده است«.
اما درخواست دوم شــوراي مرکزي همچنان
بيجواب مانده است.
کانــون کارگردانــان در ادامــه نامــه خــود
درخواست دیگري را به این مضمون منتشر کرده
بــود» :همچنین امیدواریم که با ادغام جشــنواره
ملي و جشــنواره جهاني فیلم فجر ،دوباره شاهد
یک جشــنواره مقتدر با فرصتي عادالنه و یکسان
بــه دور از گزینش و اعمال ســلیقه بــراي همه
فیلمهاي ایراني جهــت عرضه در بازار بینالملل
باشیم«.
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بــود ،خبر داد .در ادامه ،فاطمــه معتمدآریا گفت» :ما
فکر کردیم اول باید ببینیم کی هستیم و چه میخواهیم
انجام دهیم .بــه همین دلیل از یک تیم پژوهشــی که
بهطور مســتقل در ارشــاد فعالیت میکند ،خواســتیم
در این راســتا ما را همراهی کند تا مــوارد مختلفی که
شــامل اساســنامه خانه هم میشد بررســی شود .این
کار از دیماه ســال قبل شــروع و مرحله دوم آن اخیرا
آغاز شــده اســت .من از دفتر پژوهشهای فرهنگی و
بهخصوص آقایان خوشــنویس و اعرابی تشکر میکنم
که در این زمینه همکاری کردند و انشاءاﷲ تا پایان دوره
هیئتمدیره کنونی – قبل از اسفندماه – گزارش مفصلی
دراینباره خواهیم داد«.
مرتضــی رزاقکریمی به »قرارداد تیپ« اشــاره کرد
و دربــاره اینکه پیش از این یکی از اختالفات در ســینما
کاملنبــودن قراردادها بود ،گفت» :بــا یک حقوقدان
حوزه فرهنگ که در عرصه بینالمللی نیز فعالیت دارد،
کار دراینباره را شــروع کردیم و بررســیهای مختلفی
انجام شــد و االن پیشنویس  ۲۰صنف نوشته شده که
در حال ویرایش نهایی هستند .در تدوین این نوع قرارداد
بندی با عنوان »شماره مجوز ساخت« گنجانده شده که
قطعا دراینباره باید سازمان سینمایی نظر بدهد«.
روانبخش صادقی درباره سامانه فروش بلیت خانه
ســینما گفت» :سایت این برنامه آماده شده و آدرس آن
 filmticket.orgاســت که تا دو هفته آینده بهطور کامل
رونمایی خواهد شد و عایدات آن برای اهالی سینما نیز
مشخص میشود«.
ســپس کامران ملکی درباره دالیل اســتعفای خود
از روابطعمومــی توضیــح داد» :مــن در گفتوگویــی
ســعی کردم در جاهایــی منظور خودم را بــا طنز بیان
کنم که متأســفانه به قول مســعود فراستی درنیامد! و
از آن معناهای جدی تلقی شــد و فهمیدم که طنزپرداز
خوبی نیستم!«.
او افــزود» :بــا وجــود ســیطره فضای مجــازی و
متفاوتشــدن شــکل روابطعمومی بهدلیل مشکالت

شــخصی ام از عهده این کار برنمیآیم و خوشــبختانه
استعفایم پذیرفته شد«.
اســعدیان دربــاره اختالفات هیئتمدیــره پیرامون
ابقای منوچهر شاهسورای گفت» :اختالفنظر در تمام
هیئتمدیرههای قبلی خانه ســینما بوده و اینها مشکل
نیست و درباره مدیرعامل هم بگویم که این هیئتمدیره
دو بار درباره ادامه کار آقای شاهســواری رأیگیری کرد
کــه دو بار رأی آوردند« .اســعدیان در بخش دیگری از
نشست با اشاره به برخی انتقادها از خانهسینما ،گفت:
»اینکــه خانه را فقط بــه برگزاری مراســم ختم متهم
میکنند ،نهایت بیانصافی است! چون دستکم در چند
مورد اخیری که پیش آمد و آقایان دُری و صمدی فوت
کردند ،اقدامات دیگری انجام شده بود که فقط برگزاری
مراسم ختم آنها دیده شد«.
در ادامــه بــه بســتهبودن فضــای خانه ســینما و
پاســخگونبودن به رســانهها اشاره شــد که دراینباره
فاطمه معتمدآریــا ضمن انتقاد بــه درج برخی اخبار
غیر واقعی گفت »:متأســفم از اینکــه بگویم  ۹۰درصد
اخباری که منتشــر میشود بیشتر هیجانی است و اصال
چرا باید برخی اخبار مثل آمدن یک نفر به روابطعمومی
خانه ســینما یا رفتنش اهمیتی داشــته باشــد؟ من به
جــای تحقیر ســینما  ،بــرای مطالب تحلیلی ســینما
ارج میگذارم «.
اسعدیان هم ضمن اشــاره به ضعف اطالعرسانی
خانه ســینما تاکید کرد »:همیشــه از نقد و شــفافیت
استقبال کرده ایم و از شفافیت نمی ترسیم«.
او در ادامه درباره عزل علی ربیعی بهعنوان وزیر کار
و رفتن احتمالی حیدریان و روند ثبت قانونی صنوف در
وزارت کار گفــت» :ما از آقایــان ربیعی و حیدریان برای
همکاریهایشان تشکر می کنیم  .ولی ثبت قانونی فقط
با حضور آقای ربیعی نبود که پیگیری شد و پیش از آن
در پروســهای دنبال میشــد ،چون تنها قانون مدون و
مناسب برای ما همین وزارت کار است«.
رزاقکریمی هم گفت »:مرجع تصمیم گیری در خانه

سینما با مجمع عمومی است و آنجا اولویتها مشخص
میشود« .همایون اسعدیان در پاسخ به انتخاب نماینده
ایران در اســکار و ردشــدن نام امیریوســفی )بهعنوان
رئیس کانون کارگردانان( از ســوی فارابی گفت» :طبق
خواســت فارابــی  ۱۵نفر را اعــالم کردیم که شــامل
رخشــان بنیاعتماد ،عیاری ،امیریوسفی و ...میشدند و
خوشــحالیم که از این جمع ،هفت نفر حضور داشتند،
اما به نظر ما این اســامی معرفیشده با هم برابر بودند
و نبــود هرکدام از آنها ،توهین به کســانی بود که در آن
جمع پذیرفته شده بودند ،چون ما هیچ اولویتبندیای
نداشتیم .فقط خانم خزایی در خارج از کشور بودند که
فارابی خانم قلمفرسایی را جایگزین ایشان کرد «.
ســپس مرتضــی رزاقکریمــی دربــاره هزینههای
دیگــر جشــنهای خانــه ســینما و نیــز تکلیــف پول
صرفهجوییشــده بــرای جشــن خانــه ســینما بیان
کرد»:گزارش مفصل و کامل آن به زودی منتشر میشود.
اما کوتاه بگویم که برای جشــنهای فیلم کوتاه ،مستند
و ...رقم  ۲۰تا  ۴۰میلیون اختصاص دادیم که جزئیات آن
کامال وجود دارد و مشخص است و حدود  ۴۰۰میلیون
هم به جشــن اصلی اختصاص پیدا کرد .همچنین پول
ذخیرهشــده از جشــن در صندوق خانه سینماســت و
آییننامه برای صندوقی که این پول در آن صرف شــود،
در حال آمادهشدن است«.
در این نشست منوچهر شاهسواری ،مدیرعامل خانه
سینما ،در پاسخ به سؤالی که درباره بیمه و مشکل چند
نفر از اعضا مطرح شده بود ،توضیح داد »:سال گذشته
ما بیش از سهونیممیلیارد خسارت از بیمه »رازی« برای
همکاران مان گرفتیم و حدود  ۱۵۰نفر که از وابســتگان
درجهیک اعضا بودند ،عضــو صندوق نبودند و ثبتنام
آنها دیروز انجام شد«.
همچنین او افزود» :همین طور سال گذشته نامهای
در اسفند ماه از سازمان بازرسی به دست ما رسید و از ما
گزارش مالی خواســتند که اوایل اردیبهشت این گزارش
ارائه شــد .البته سازمان طبق وظیفه ذاتی خود موظف
اســت از هر جایی که پــول عمومی صرف میشــود،
عملکرد و اســناد را در اختیار بگیرد و اینطور نبوده که
مشکلی بوده باشــد .همچنین حسابرسی سال  ۹۶هم
ارائه شده است که گزارش آن در مجمع مطرح خواهد
شــد و آنچه درباره اختالف حســاب گفته شــد؛ به این
صورت نبود و بر همین اساس با توجه به تفاوت زمانی
ســال مالی خانه که اول اسفند ماه شروع و پایان بهمن
ماه سال بعد پایان می یابد بهتر است مجمع عمومی از
اسفند به تیرماه منتقل شود«.
مصطفی احمــدی ،بازرس خانه ســینما نیز درباره
هزینــه جشــنها گفــت» :اگر ایــن هزینهها درســت
صرفهجویی نمیشــد ،امســال به رقم دو برابر ســال
قبل میرسید«.
در این نشســت روانبخش صادقی درباره تلویزیون
اینترنتی ســخن گفــت »:با توجــه به حضــور عوامل
فیلمها در خانه سینما بهدنبال مجوزهای  vodهستیم.
امیدواریم هر چه سریع تر به این مرحله برسیم «.

با اعتراضهای مردمی به گرانی بلیت نمایش »بینوایان« و »میسیسیپی نشسته میمیرد«

ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﻬﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎى ﺗﺌﺎﺗﺮ وارد ﮔﻮد ﺷﺪﻧﺪ
رضا آشفته :اعتراضات مردمی از سرسامگرفتن قیمت بلیتهای تئاتر ،مدیران
دولتی را وارد گود کرده که نسبت به قیمت بلیتها ابراز نظر کنند و آنان نیز
دراینباره گفتهاند که حتما بــرای محدودکردن قیمت بلیتهای تئاتر تا حد
معقول اقدام خواهند کرد.
هنوز چندروزی از حواشــی مطرحشــده درباره احتمــال تعیین بهای
بلیت  ۲۵۰هزارتومانی برای نمایش موزیکال »بینوایان« حســین پارســایی
و تکذیب او نگذشــته اســت که ســایت فروش بلیت ،بهای بلیت نمایش
»میسیســیپی نشســته میمیرد« ،به کارگردانی همایون غنیزاده ،را تا
ســقف  ۲۰۰هزار تومان تعیین کرده است .البته این بلیتها برای چهار روز
اول اجرایش ،در کمتر از چندســاعت هم به فروش رفته ،بنابراین مخاطب
چنیــن بلیتهای گزافی نیز وجود دارد ،اما معترضــان به دنبال ایجاد یک
روال منطقی هســتند که بشــود این قیمتها را برای همگان مهار کرد ،اما
سخن اینجاســت که اکثریت مخاطبان این نوع تئاترها که در رده تئاترهای
خوشساخت به شمار میآیند ،افراد بورژوا با درآمدهای باال هستند؛ یعنی
کسانی که مثل عموم مردم دچار خط فقر نیستند و از اینکه در این گرانشدن
همچنان پز بلیتخریدن را به آشنایانشــان بدهند از این روال غیرعادی گویا
بیشتر هم استقبال میکنند .طبق اعالم سایت ایرانکنسرت ،بهای بلیتهای
نمایش »میسیسیپی نشسته میمیرد« که قرار است در تاالر وحدت روی
صحنه برود ،بهترتیب از بالکن ســه تاالر تا طبقه همکف و ردیفهای جلو
 ۱۹۰ ،۱۸۰ ،۱۲۰ ،۹۰ ،۷۰و  ۲۰۰هزار تومان تعیین شــده اســت .این در حالی
است که نمایش »میسیســیپی نشسته میمیرد« در مهر تا آذر سال ۹۵
بــا بهای بلیت  ۲۵تا  ۷۰هزار تومان در همین تاالر وحدت روی صحنه رفته
بود که بنابر نظر همین معترضان در همان ســال نیز تعیین این بهای بلیت
غیرمتعارف بود .ســال گذشــته نیز نمایش موزیکال »الیور توئیســت« به
کارگردانی حسین پارسایی با بهای بلیت  ۴۰تا  ۹۵هزار تومان در تاالر وحدت
روی صحنه رفت و حتی بحث بازار ســیاه بلیت نیز برای این نمایش شکل
گرفت .این اتفاق در حالی میافتد که گروههای جوان و همچنین گروههایی
که از سلبریتیها بهعنوان بازیگر استفاده نمیکنند ،آثارشان را با بهای بلیت
استاندارد به صحنه میبرند .نمایش »میسیسیپی نشسته میمیرد« ،به
نویســندگی و کارگردانی همایون غنیزاده ،پیش از این و در پاییز ســال ۹۵
در تــاالر وحدت روی صحنه رفته بود .این نمایش که بهنوعی ادای دین به
سینمای کالسیک بود ،از جمله آثار پرمخاطب و پرفروش تئاتر ایران و تاالر
وحدت لقب گرفت.
در نمایش »میسیســیپی نشســته میمیرد« ،ویشــکا آسایش ،سجاد
افشــاریان ،بابک حمیدیان ،ســیامک صفــری ،همایون غنــیزاده ،داریوش
موفق ،امیر احمدزاده ،ایمان فتاحی و هومان محمدحســینی به ایفای نقش
پرداختند .این نمایش از یکشنبه ۱۵ ،مهر ،روی صحنه میرود و سایت فروش
بلیت آن چهار روز اســت که باز شــده .طبق برنامهریزیهای انجامشــده،

نمایش »میسیسیپی نشسته میمیرد« ،مهر و آبان سال جاری دومین دوره
اجرای خود را سپری میکند.
اجازه افزایش بیرویه قیمت بلیت تئاتر را نمیدهم
مدیرعامل بنیــاد فرهنگی ،هنری رودکی تصریح کــرد که اجازه افزایش
بیرویــه بهای بلیت تئاتر در تــاالر وحدت را نمیدهــد و پیگیر قیمتهای
باالی بلیت »میسیســیپی نشســته میمیرد« اســت .علیاکبر صفیپور،
مدیرعامل بنیاد فرهنگی ،هنــری رودکی ،درباره افزایش بیرویه بهای بلیت
آثار نمایشی در تاالر وحدت ،بهویژه نمایش »میسیسیپی نشسته میمیرد«،
بــه کارگردانی همایون غنــیزاده که با بهای  ۷۰تا  ۲۰۰هــزار تومان در حال
پیشفروش بلیتهای خود اســت ،بــه خبرنگار مهر گفــت :چند عامل در
افزایش بهای بلیت آثار نمایشی مؤثر است که یکی از آنها افزایش هزینههای
تولید اســت و برای تولید آثار بزرگی که در تــاالر وحدت به صحنه میروند
این هزینهها بیشــتر اســت .وی اظهار کرد :اگر افزایش بهای بلیت منطقی
باشــد ،جامعه نیز پذیرای این روند خواهد بود ،ولی این شکل افزایش بهای
بلیت که برای نمایش »میسیســیپی نشسته میمیرد« رخ داده ،پذیرفتنی
نیســت و من پیگیر این ماجرا هستم .مدیرعامل بنیاد رودکی در پایان درباره
این موضوع که پیگیری چگونه انجام خواهد شــد ،درحالیکه سایت فروش
بلیت فعال شده است ،تصریح کرد :من بهجد پیگیر ماجرا هستم و این مشکل
را حــل میکنم .من اجازه افزایش بیرویه بهای بلیت تئاتر در تاالر وحدت را
نمیدهم و این ماجرا را حل میکنم.
قیمتها کاهش مییابد
مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اذعان بر
وجود خأل قانونی در زمینه قیمتگذاری بلیت تئاتر و تأکید بر الکچرینشدن
ایــن هنر گفت :قیمت بلیتهای نمایش »میسیســیپی« کاهش مییابد.
بــا توجه به اینکه چنین قیمتی در تئاتر مرســوم نیســت ،این ســؤال مطرح
میشود که مسئول نظارت بر قیمتگذاری بلیتهای تئاتر چه نهادی است؟
شــهرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ،درباره این وضعیت و
قیمتگذاری بلیتهای نمایشها به فارس گفت :موضوع بلیتفروشــی را
از دو جهت میتوان بررســی کرد؛ نخست اینکه به تناسب شرایط اقتصادی
جامعه و افزایش قیمت کاالها در همه حوزهها ،طبیعی اســت ما ســاالنه
شــاهد افزایش قیمت محصوالت هنری نیز باشــیم .او دراینباره افزود :اما
این افزایش قیمتها باید معقول باشــد نه غیرمعقول .آنچه بهعنوان بهای
گزاف تئاتر ســنجیده میشــود ،در واقع یک قیمت واقعی اســت ،اما در این
زمینه معتقدیم اگر این قیمت واقعی صورت بگیرد ،به نظر میرســد تئاتر را
بهعنوان یک کاالی خاص یا بسته فرهنگی الکچری عرضه میکنیم و این جایز
نیســت .مدیرکل هنرهای نمایشی درباره بلیتهای نمایش »میسیسیپی
نشســته میمیرد« گفــت :زمانی که متوجه این افزایش قیمتها شــدیم ،با
آقای صفیپور ،مدیرعامل بنیاد رودکی ،صحبت کردیم و قرار شد بررسی و با

کارگردان صحبت کنند و تا جای ممکن قیمت را کاهش دهند .کرمی اظهار
کرد :آنچه در قانون تعریف شــده ،این است که اداره کل هنرهای نمایشی و
وزارت ارشاد حق ورود و قیمتگذاری بلیت سالنها بهویژه سالنهای بخش
خصوصی را ندارند و صنف باید در این زمینه وارد شــود .بلیت سینما را االن
خود صنف خانه ســینما یا خود سینماگران تعیین میکنند .تاالر وحدت هم
بهعنوان یک بخش خصوصی و خودگردان عمل میکند و بنیاد و هیئتمدیره
دارد .او در پاســخ به این پرســش که پس چرا تاالر وحدت از بودجه دولتی
استفاده میکند ،گفت :درست اســت بخشی از بودجه تاالر وحدت عمومی
است ،چراکه زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محسوب میشود،
اما مســتقل اســت و من هم از همین نکته استفاده کردم و از آقای صفیپور
درخواست این کاهش قیمت را داشتم.
لزوم ورود خانه تئاتر به بحث قیمتها
کرمــی افــزود :درباره بهای بلیت در ســالنها ،ما دچار ایــن خأل قانونی
هســتیم .خوشــبختانه دراینباره ما گفتوگویی با خانه تئاتر انجام دادیم و
بــه نظرم اتفاقات خوبــی در آینده خواهد افتاد .باید صنــف را فعال کنیم و
میتوانیم مجری سیاســتگذاری صنف در تعیین قیمت بلیت تئاتر باشیم.
او در پاســخ به این پرســش که چرا تابهحال رایزنی با خانه تئاتر و اداره کل
هنرهای نمایشــی درباره قیمتگذاری بلیت تئاتر صورت نگرفته بود ،گفت:
تابهحال شاید ضرورتی احساس نمیشد ،چراکه نرخ بلیتهای تئاتر معقول
بود و چون دراینباره اعتراضی وجود نداشــت ،کسی ورود نمیکرد؛ اما االن
این ضرورت احساس شده که صنف باید در قیمتگذاری بلیت ورود کند و ما
هم مجری آنچه که خانه تئاتر مصوب کند ،خواهیم بود .کرمی یادآور شــد:
پس باید به تدوین آییننامه و مصوبــه برای کنترل نرخ بلیتهای تئاتر روی
بیاوریم .طبق آنچه در قانون تعریف شده است ،این مسئولیت بر عهده اداره
کل هنرهای نمایشی نیســت و صنف میتواند در این زمینه ورود کند .اگر بر
عهده ما بود ،همین االن هم مصوب کرده و نرخ بلیت را ابالغ میکردیم.
به نفع مردم
این روزها هنرمندان با انجام حرکات مثبت به ســود مردم واکنش نشان
دادهاند .امســال حمیدرضا نعیمی برای آنکه با مردم و گرانیها همســویی
نشــان دهد ،در فروش بلیتهای نمایش ریچارد در تاالر وحدت ،ســقف آن
را ۱۳۵هزار تومان در نظر گرفت .این در حالی اســت که همایون شجریان از
فروش کنسرت-نمایش سی انصراف داد و حتی اعالم آمادگی کرد برای مردم
کنسرت خیابانی بهطور رایگان برگزار میکند .همچنین هنرمندانی چنین نیز
کردند .به هر تقدیر ،ما انســان هســتیم و نمیتوانیم بــه همدیگر بیتفاوت
بمانیم و چه بهتر که نســبتهای قابلقبولی در فضای فرهنگی وضع شود
که برای هر نوع بهــرهوری از حضور همگانی ،قیمتهای معتدل و منطقی
در نظر گرفته شــود؛ چون ما یک جامعه کامال ثروتمند نیستیم که بخواهیم
بیگدار همهچیز را فقط و فقط به نفع یک قشر ویژه رقم بزنیم.

 گروه هنر :اصغر فرهادی که بــرای نمایش فیلم
»همه میدانند« در افتتاحیه پنجاهوپنجمین جشنواره
فیلــم »آنتالیا« در ترکیــه حضور یافته بــود ،پس از
نمایش فیلم در یک نشست به گفتوگو با مخاطبان
پرداخت .به گزارش ایســنا ،فرهادی در این جلسه در
گفتوگو با مخاطبان در پاسخ به این سؤال که »مواد
اولیه داســتانهای تان را از کجا پیدا میکنید« ،گفت:
»از زندگی روزمره« .او از داســتان گمشدن چمدانش
در فــرودگاه صحبت کرد و توضیح داد» :زمانی که به
فرودگاه رسیدم ،متوجه شدم چمدانهایم گم شدهاند
و مشــکلم را با یکی از مأموران در میان گذاشــتم ،اما
او مشغول کار با تلفنهمراهش بود و به من اعتنایی
نمیکرد .ســپس متوجه شدم این مأمور ناشنواست و
پس از اینکه متوجه مشــکل من شد ،کمک زیادی نیز
به من کرد .تصویر این ارتباط در ذهنم مانده و شــاید
یکجا ،یکباره در صحنهای بهعنوان یک لحظه گذرا
در یکــی از فیلمهایم آن را ببینیــم« .فرهادی که کار
خود را با تئاتر آغاز کرده ،دراینباره نیز بیان کرد» :یک
روز دوباره به تئاتر بازمیگردم .تئاتر خالصتر اســت.
فکر میکنم مخاطب تئاتر به جزئیات دقت بیشــتری
دارد« .او درباره اکران فیلم »همه میدانند« در ایران
گفــت» :امکان نمایــش این فیلم در ایران به ســبب
پوشش بازیگران وجود ندارد«.درجشنواره »آنتالیا« که
از  ۲۹سپتامبر تا پنج اکتبر  ۷) ۲۰۱۸تا  ۱۳مهر( برگزار
می شــود عالوهبر حضور »همــه میدانند« بهعنوان
فیلم افتتاحیه ،فیلم » ۳رخ« ،ساخته جعفر پناهی ،نیز
در بخش رقابتی اصلی به نمایش در می آید.
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پانتومیم،
جذاب فراموششده
ِ
 در ایــن نمایش از روانشــناس کودک بهره
بردهاید .چگونه با او تعامل داشتید و آیا او توانست
نمایش را به شرایط بهتری برساند؟
چون خانم نرسی با کودکان سروکار دارد ،دورادور
درباره ســاخت عروســکهای ویژه اتاقهــای بازی
و اتاقهای تســت مشــاوره با او کار کــردم و برایش
عروسک میساختم .نوع نگاه و تأکیدهایی که بهلحاظ
روانشناسی درباره کودکان دارد ،میشناسم .او کارش
را بســیار خوب بلد اســت و به ظرافتهایی که برای
دیگــران ناملموس اســت ،دقت میکند .چند ســال
گذشــته که نمایشنامه »جادوی پاهای من« نوشته
شــد ،آن را برای خانم نرســی خوانده بــودم و با هم
مشــورت کرده بودیم و برخی نکات را در متن در نظر
گرفتیم .در این پروژه هم وقتی پیش رفته بودیم و کار
در روند تمرین شکل منسجمی گرفت ،از خانم نرسی
دعوت کردیم برای اجرائی که مراحل نمایشــی آن به
پایان رسیده بود و باید بخش تعاملی آن تمرین میشد
تا برای دریافت مجوز اجرا اقدام کنیم .خانم نرسی در
این بخش بســیار به ما کمک کرد و توانســتیم برخی
از مسائل بســیار ســاده را که اصال تصور نمیکردیم
میتواند روی کودک تأثیر منفی داشــته باشــد ،از دل
نمایش بیرون بکشــیم و آنهــا را دور بریزیم .اول فکر
میکنیم به هر مدلی با بچه حرف بزنیم او میفهمد
و با ما همراه میشود ،درصورتیکه ظرافتهای بسیار
زیــادی در نوع حرفزدن ،دســتدادن ،شــروعکردن
جمالت و ...وجود دارد .یا اســتفاده از برخی کلمات
روی شــنونده و مخاطب چه تأثیری میگــذارد و آیا
ترغیب میشــود به ما پاسخ دهد یا دوری میکند و از
ما فاصله میگیرد .همه از او یاد گرفتیم.
 آیا حضور این مشاوره را برای همه آثار کودک
الزم میدانید یا چون این نمایش تعاملی اســت
باید از مشاور بهره میبردید؟
از دیــد من همــه کارهــای کودکی که ســاخته
میشود ،باید یک مشــاوره روانشناس داشته باشند؛
چون ما بهدلیل پرورش درام و شکلدادن به موضوع
چیزهایی مینویســیم که یا ضرورت ندارد یا اشــتباه
است و حتی میتواند کودک را به مسیری هدایت کند
که جواب مناســبی را دریافت نکند .کودک رفتارها را
میبیند و دیدن بیشتر از شنیدن روی او تأثیر میگذارد.
بچهها همــه از یک جهان نمیآینــد و خانوادههای
مختلفی دارند ،یک بچه سریع اعتماد میکند ،دیگری
میترســد و ...در نتیجه وقتــی در مرحله تعامل قرار
میگیریــم باید حرفی بزنیم که کمتر واکنش داشــته
باشد و جامعیت را بهدســت بیاورد .برخی از بچهها
در خانه مشــکالتی دارند و برخی بیماری دارند .پس
باید یاد بگیریم بدون شناخت از جزئیات زندگی افراد،
آنها را در پروســه پرسش و پاسخ قرار دهیم تا بتوانند
با لذت و اشــتیاق ادامه دهند و واکنش منفی نسبت
به اثر نداشــته باشــند .تا االن نمایشنامه کودکی را
ننوشتهام یا کارگردانی نکردهام که خانم نرسی در آن
حضور نداشــته باشد؛ همواره او یا متنها را خوانده یا
نمایشها را دیده است .او از دوستان قدیمی من است
که هر بــار کاری انجام دادهام با او مشــورت کردهام.
سالها قبل که دانشــجو بودم ،باهم کار میکردیم و
حتی او در نمایش من بازی کرده است.

