
13یکشنبه 24 دی 1396 | سال پنجم | شماره 1320فرهنگ و ه�ن

مریم دوباره| دیدگاهی مدرنیســتی می گفت 
یکی از نشــانه های حال خوب جامعه، استقبال از 
رویدادهای هنری است، اما ایده معاصر معتقد است 
گاهی یک رویداد هنری می تواند تنفسی اجتماعی 
به وجود آورد؛ جمعه شــب، هشتمین حراج تهران 
چنین نقشی را ایفا کرد: »برای نخستین بار یک زن 
صدرنشین مارکت مردانه ایران شد تا هوای تازه در 
اقتصاد هنر بدمد؛ جوانان نقش اول حراج تهران شدند. 
جوانانی که دهه دوم و سوم زندگی شان را می گذرانند 
و اشتغال و معیشت به درستی همه دغدغه شان است، 
حضور پررنگی در این حراج هنری داشتند. قیمت 
تابلوها که اعالم می شد در میان خریداران چهره های 
بسیار جوانی به چشم می خورد که داوطلب خرید اثر 
بودند. حضور جوانان در آن ســوی حراج هم پررنگ 
بود. نزدیک به یک سوم آثار حراجی به جوانان تعلق 
داشت؛ این آثار از سوی گالری های مختلف به حراج 

معرفی شده بود.
نکته مهم دیگر در حراج جمعه شب توجه به مدیوم 
عکس بود، مدیومی که پیش از این چندان طرفدار 
نداشت و آثارش با قیمت های پایین تری نسبت به 
دیگر مدیوم ها فروش می رفت. در هشــتمین حراج 
تهران یــک قطعه عکس دفاع مقدســی به یکی از 
رکوردهای حراج دست یافت تا عکاسان که همیشه 
گالیه دیده نشدن دارند هم امیدی تازه یابند، اما این 
همه ماجرای شب تماشایی حراج هشتم تهران نبود: 

هشــتمین حراج تهران که دومیــن دوره حراج 
اختصاصی هنر معاصر ایران بود، شامگاه جمعه، 22 
دی ماه با ارتقای رکورد خود و خلق دستاوردهای تازه 

برای هنر معاصر در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
همه 120 اثر ارایه شده در این حراجی در مجموع 
به مبلغ 14 میلیارد و 952 میلیون تومان به فروش 
رســید که می توان آن را نویدی بــرای اقتصاد هنر 
ایران قلمداد کرد که تجلی بــارز اقتصاد مقاومتی 
است؛ اهمیت این عدد زمانی بیشتر روشن می شود 
که در نظر داشــته باشیم مدرنیســت های بزرگ و 
صاحب نام مارکت مانند سپهری، تناولی، احصایی، 
عربشاهی، کاظمی، محصص و صدر در این حراجی 
حاضر نبودند و چنین حراجی  ســال گذشته حدود 

12 میلیارد فروش داشت. 
در این حراج آثار 24 هنرمند برای نخســتین بار 

به خریداران پیشنهاد شــد، در عین حال این حراج 
نسبت به دور نخست خود شاهد 64 تغییر در چینش 
هنرمندان بود که می توان آن را گامی مهم در فرآیند 
تنوع بخشیدن به مارکت هنر و نیز تقویت اشتغال 
هنرمندان و امرار معاش از راه هنر برای آنان قلمداد 

کرد.
برای نخستین بار یک زن عنوان گران قیمت ترین 
هنرمند را از آن خود کرد، سه اثر معاصر مرز  میلیارد 
را پشت سر گذاشت، یک قطعه عکس از دفاع مقدس 
مربوط به عملیات کربالی پنج با نزدیک به سه برابر 
رشد نسبت به قیمت پایه حایز باالترین جهش شد و 

35 اثر باالی یکصد میلیون تومان چکش خورد. 
فرمانفرماییان، یوسف زاده، مشیری

منیر فرمانفرماییــان با فروش اثــر آیینه کاری 
سه لته ای به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
عنوان گران قیمت ترین اثر حراج هشتم تهران را از 
آن خود کرد؛ ارجاعات این اثر به نظم مطلق، هندسه 
مقدس و اشارتی به کنه نظم هستی و هدفمند بودن 
نظام آفرینش است. این اثر کمینه گراترین کار این 
بانوی 95ساله است که موزه اختصاصی آثار او اخیرا 

افتتاح شده است. 
دو اثر دیگــر به طور مشــترک روی یک میلیارد 
ایستاد: کامران یوســف زاده، هنرمند 61ساله مقیم 
نیویورک که در آمریــکا با نام وای زی کامی صاحب 
جایگاهی اســت در نخســتین حضورش در حراج 
تهران به رکورد یک میلیارد تومان دست یافت؛ گنبد 
سفید نام نقاشی سفیدرنگ اوست که وحدت در عین 
کثرت و حرکت عرفانی به سوی نور مطلق را به تصویر 

کشیده است.
فرهاد مشیری، هنرمند معاصر پرآوازه 54ساله هم 
با نقاشی دولته ای از سری معروفش کوزه ها توانست 

یک میلیاردی شود.
همچنین مشیری رکورد چهارم این شب را مال 
خود کرد: نقاشــی دیگر او از کاســه سیاه کوچک 

550 میلیون تومان چکش خورد.
منوچهر یکتایی 95ســاله با یک نقاشی آبستره 
بدون عنوان 500 میلیون تومــان چکش خورد و از 

حیث فروش در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در شــب هشــتمین حراج تهران چهار اثر باالی 
400 میلیــون تومان ایســتاد: ســه اثــر هر یک 

460 میلیون تومان فروخته شد: نقاشی زنده یاد فریده 
الشایی از ســری دکتر مصدق، تابلوی پیکار زرفام 
از رضا درخشــانی و تابلوی بدون عنوان از حسین 
زنده رودی. نقاشی دولته ای آیدین آغداشلو از سری 
خاطرات انهدام هم با فــروش 440 میلیون تومانی 

باالنشین شد.
در این حراجــی 12 اثر هم بــاالی 200 میلیون 
تومان به فروش رســید: نقاشــی از منصور قندریز 
340 میلیون، کوروش شیشــه گران 320 میلیون، 
سه اثر از قاسم حاجی زاده، فریده الشایی و مجسمه 
از امیر مسعود اخوان جم هر یک 300 میلیون، سه 
اثر از محمدحسین عماد، منیر فرمانفرماییان و رضا 
درخشــانی هر یک 280 میلیون، کاری از حسین 
زنده رودی 260 میلیون، نقاشــی از پرویز کالنتری 
از مجموعه شبانه ها 220 میلیون و دو اثر از زنده یاد 
عباس کیارستمی و اثر بدون دیگری از زنده یاد پرویز 

کالنتری هر یک 200 میلیون تومان چکش خورد.
در این شب، اثری از خسرو حســن زاده با عنوان 
یکصد تختــی 180 میلیون، واحــد خاکدان 180 
میلیون، منصور قندریــز 170 میلیــون، دو اثر از 
شهریار احمدی و زنده یاد محمدعلی ترقی جاه هر 
یک 160 میلیون، نقاشی پهلوان از قاسم حاجی زاده 
150 میلیون، نقاشی از زنده یاد  هانیبال الخاص 140 
میلیون، نقاشیخط از صداقت جباری 130 میلیون، 
مجســمه ای از بهمن دادخواه 120 میلیون، دو اثر 
یکی نقاشــیخط عین الدین صادق زاده و مجسمه 
زنده یاد ژازه تباتبایی هر یک 110 میلیون و ســه اثر 
از افشین پیرهاشمی، سعید شهالپور و نقاشی از ژازه 
تباتبایی هم هر یــک یکصد میلیون تومان چکش 

خورد.
در هشتمین حراج تهران چهار اثر هر یک به قیمت 
95 میلیــون تومان فروخته شــد: پروانه اعتمادی، 
علیرضا اسپهبد، مارکو گریگوریان، آویش خبره زاده. 
سه اثر از ناصر اویسی، محمد بزرگی و فرناز ربیعی جاه 
هر یک 80 میلیون تومــان، اثری از بهــروز دارش 
75 میلیون تومان، ســه اثر یعقوب امدادیان، بهمن 
بروجنی و جالل شباهنگی هر یک 70 میلیون تومان، 
اثری از زنده یاد مهدی ســحابی 65 میلیون، سه اثر 
از حسین محجوبی، هادی جمالی و منوچهر معتبر 

60 میلیون تومان چکش خورد. 

در این میان، عکســی از عملیات کربالی پنج، اثر 
خیره کننده سعید صادقی که قیمت برآورد اولیه اش 
20 میلیون پیشنهاد شده بود با جهشی قابل مالحظه 
55 میلیون تومان به فروش رســید؛ چهار اثر از علی 
شــیرازی، پروانه اعتمادی، منوچهر نیازی و رامیز 

شهوق 50 میلیون تومان چکش خورد.
سایر فروش های هشتمین حراج تهران همگی با 
پسوند  میلیون تومان عبارتند از: شهال حبیبی 48، 
محمود زنده رودی 48، نصرت اهلل مســلمیان 48، 
گلناز فتحی 46، مهدی فالح 46، حامد رشــتیان 
46، پری یــوش گنجی 46، علیرضا آســتانه 44، 
بهمن جاللی 44، وحید چمانی 44، کامبیز صبری 
44، فریدون امیدی 42، خسرو خسروی 42، صادق 
تیرافکن 40، همایون سلیمی 40، سحر صالحی 40، 
کوروش گلناری 40، مهــرداد صدری 40، مرتضی 
دره باغــی 40، ناصر پلنگی 38، رضــا رینه ای 38، 
حسین ذابحی 38، رضا بانگیز 38، طاهر شیخ الحکما 
36، کامبیــز درم بخش 36، مجتبــی تاجیک 35، 
بهرنگ صمدزادگان 34، رضوان صادق زاده 34، رضا 
خدادادی 34، کامبیز شریف 34، احمد مرشدلو 32، 
مریم سالور 32، امیر صادق تهرانی 30، حمید عجمی 
30، امیر موبد 30، آنه محمد تاتاری 30، کامران دیبا 
30، گیزال وارگا سینایی 28، عنایت اهلل نظری نوری 
28، محمد طباطبایی 28، علی ندایی 28، حسین 
خسروجردی 27، بهنوش فروتن 26، ارسیا مقدمی 
24، ژیال کامیاب 24، حبیب اهلل صادقی 24، سعید 
احمدزاده 22، شنتیا ذاکر عاملی 22، طلیعه کامران 
22، مرتضی اسدی 20، میترا کاویان 20، محمدعلی 
بنی اسدی 20، وحید محمدی 19، فلورا فیض بخش 
19، امیــر نصر کم گویان 19، امیــن منتظری 18، 
مقداد لرپور 18، فرح ابوالقاسم 17، رضا حسینی 17، 
حمیدرضا رحیمی نژاد 16، محمدرضا جوادی 15، 
علیرضا فانی 15، شهناز زهتاب 15، حسین صدری 

15 و مجید کورنگ بهشتی 14 میلیون تومان.
هشــتمین حراج تهــران را چهره هایــی مانند 
سیدمحمد بهشــتی، مرتضی کاظمی، حجت اهلل 
ایوبی، بیتا فرهی، فرشــته طائرپور، مهدی کرم پور، 
افشــین  هاشــمی، روزبه نعمت اهلل و ... و نزدیک به 
700 خریدار، هنرمند، خبرنگار و عالقه مندان هنر از 

نزدیک نظاره کردند. 
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سینمای ایران

 تئاتر

بزرگداشــت زنده یاد عباس 
کیارستمی با نمایش 2 فیلم 
از این هنرمند در بروکسل 
بلژیــک برگزار می شــود. 
در این برنامه بزرگداشــت 

فیلم های 24 فریم و منو خونه 
فیلم ببر از ساخته های این هنرمند فقید و نیز 

76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی ساخته 
سیف اهلل صمدیان در مرکز هنرهای زیبای بروکسل 
در کشور بلژیک به نمایش درآمده و انیس دو ویکتور 
کارشناس ســینمای ایران و همسرش ژان میشل 

فرودون به معرفی این فیلم ها می پردازند.
اســرافیل به کارگردانــی آیدا 

پناهنــده و تهیه کنندگــی 
مســتانه مهاجــر اوایــل 
بهمن ماه به منظور رقابت 
برای دریافــت جایزه اژدها 

به بزرگترین رویداد سینمایی 
اسکاندیناوی می رود. این فیلم 

در بخش مســابقه بین المللی جشنواره گوتنبرگ 
ســوئد با 19 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. پخش 
بین المللی این فیلم را نسرین میرشب به عهده دارد. 
همچنین این فیلم، به زودی در فستیوال بین المللی 
فیلم داکای بنگالدش در بخش سینماگران زن و در 
فستیوال فیلم های ایرانی پراگ روی پرده خواهد 

رفت.
با اعالم مدیر امور سینماهای 

ســینماهای  جشــنواره، 
سی وششــمین جشنواره 
فجر مشخص شدند. فارس 
خبر می دهد که سالن های 

استقالل، اریکه  ایرانیان، آزادی، 
تماشا، جوان، چارسو، راگا، فرهنگ، کوروش، کیان، 
مگامال و ماندانا امسال در اختیار جشنواره هستند. 
فرجی درخصوص نحوه انتخاب سینماها گفت: تنوع 
جغرافیایی و کیفیت سالن های سینمایی دو عامل 
اصلی بود و همچنین این نکته که فیلم های اکران 
آسیب نبینند و اکرانشان در روزهای جشنواره ادامه 

داشته باشد.
فیلمبرداری جدید ترین فیلم 

محمدحســین لطیفی در 
تهران آغاز شــد. این فیلم 
که به وقت خماری نام دارد، 
براســاس برنامه ریزی های 

انجام گرفته تا اوایل اسفندماه 
آماده خواهد شــد. به وقت خماری 

فیلمی پربازیگر است و بازیگرانی چون رعنا آزادی ور، 
هومــن برق نورد، بهــروز بقایی، پوریا پورســرخ، 
ابوالفضل پورعرب، سیما تیرانداز، مهدی فخیم زاده، 
هنگامه قاضیانی، شهره لرستانی و... در آن حضور 
دارند. به وقت خماری به نویسندگی احمد رفیع زاده 

یک کمدی اجتماعی است.
جلســه نمایش و نقد فیلم سد 

معبر به کارگردانی محســن 
قرایــی روز یکشــنبه 24 
دی ماه 1396 ســاعت 18 
ارسباران  فرهنگسرای  در 

برگزار می شود. این فیلم که 
پیش از این در جشنواره پوسان 

کره جنوبی و گلــدن گلوبال مالــزی موفق بوده، 
داستانی درباره یک کارمند اداره سد معبر شهرداری 
را روایت می کند که در زندگی با چالش مواجه است. 
در این جلسه کارگردان، تهیه کننده و بازیگران فیلم 

حضور خواهند یافت.
فیلم شکالتی به کارگردانی 

سهیل موفق و تهیه کنندگی 
ایرج محمدی در بهمن ماه 
در بخش رقابتی یازدهمین 
جشنواره کودک بنگالدش 

بــه نمایــش درمی آیــد. این 
جشــنواره به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای 
سینمایی بنگالدش، هر ســال با نمایش آثار بلند 
ســینمایی، کوتاه و فیلم های تجربی و همچنین 
تنظیم کارگاه های تخصصی، سمینار و نشست های 
متعدد برگزار می شود. شکالتی که پیش از این در 
جشنواره کودک اصفهان، جشنواره کودک کانادا، 
جشــنواره کودک هند فیل طالیی حضور داشته؛ 
در اکران عمومی خود بیش از 500 میلیون تومان 

فروخته است. 

علی ســرابی با انتقــاد از رویه 
بعضی گروه هــای تئاتری در 
تخفیف دادن گفت: تماشای 
تئاتر هزینه خود را دارد و این 
زشت اســت که ما تماشاگر 

را بــه تماشــای نمایش های 
تخفیــف دار عــادت دهیــم. این 

بازیگر و کارگــردان   درحال حاضــر درحال اجرای 
نمایش آنســوی آینه در تماشاخانه شــهرزاد است.

وحید رهبانی پــس از انصراف از 
اجرای نمایش هنر در پردیس 

تئاتــر شــهرزاد درحــال 
پیگیری و مذاکــره با دیگر 
ســالن های تئاتری است تا 

اثر تازه خود را به صحنه ببرد. 
این بازیگر و کارگردان تئاتر که قرار 

بود از نیمه دی ماه نمایش هنر به نویسندگی یاسمینا 
رضا را اجرا کند؛ ضمن اعالم این که از اجرا در این سالن 
صرف نظر کرده، از آماده بودن کار و اجرا در جشنواره 

سی وششم تئاتر فجر گفت. 

نشــریه ددالین اعــالم کرد 
کــه لئونــاردو دی کاپریو 
در جدیدترین ســاخته 
کوئنتیــن تارانتینو بازی 
می کنــد. ایــن فیلم که 
دربــاره تابســتان 1969 و 
قتل های چارلز منسون است، نهمین 
فیلم تارانتینو و دومین همــکاری او با دی کاپریو 
پس از فیلــم »جانگوی آزاد شــده« خواهد بود. 
همچنین نخستین ایفای نقش دی کاپریو بعد از 
جایزه اسکاری است که برای بازی در فیلم از گور 
برگشته به کارگردانی الخاندرو گونزالز ایناریتو پس 

از چهاربار نامزدشدن ناکام گرفت. 
ورایتی می نویســد که انجمن 
منتقدان فیلم و تلویزیون 
آمریکا اســامی برندگان 
دوره  بیست وســومین 
خود را اعالم کرد. در این 
دوره شکل آب که بیشترین 
نامزدی را کسب کرده بود، موفق 
به کسب چهار جایزه شد که شامل بهترین فیلم 
و بهترین کارگردانی بــرای گی یرمو دل تورو بود. 
تاریک ترین ساعت، من، تونیا، سه بیلبورد بیرون 
ابینگ میــزوری، برو بیرون، زن شــگفت انگیز، 
مریض بزرگ و مــرا با نامت صدا کــن نیز دیگر 
فیلم هایی بودند که جوایزی را به خود اختصاص 

دادند. 
تایم می نویســد کــه بعد 
از گرتــا گرویــک و میرا 
دیویــد  ســوروینو؛ 
کرام هولتــس بازیگــر 
چــرخ شــگفتی نیز از 
همکاری بــا وودی آلن 
در ایــن فیلم بشــدت ابراز 
پشــیمانی کرد. از ســوی دیگر، ربکا هال نیز 
گفت: دیگر برای این کارگردان بازی نمی کند. 
این شــرایط بعد از انتشــار نامه ای از دیل فارو 
دخترخوانده آلن در لس آنجلــس تایمز ایجاد 
شد که از سوء استفاده این کارگردان از خودش 
گفته بود و در ادامه کیت وینسلت، بلیک الیولی 
و گرتا گرویگ را برای همکاری با آلن سرزنش 

کرده بود.
در  داگالس  مایــکل 
اقدامی عجیب پیشاپیش 
هرگونــه ادعــای آزار و 
سوءاستفاده جنسی علیه 
خود را رد کرد. این بازیگر 

مدعی است نشریه  هالیوود ریپورتر کــه 
در پی انتشار گزارشــی برای متهم کردن او به 
آزار و اذیت جنسی اســت؛ پیش از انتشار این 
گزارش اعالم کرد تمام ادعاهای مطرح شده در 
این گزارش جعلی است. به گفته داگالس زنی 
که او را متهم کرده، ســه دهه پیش در کمپانی 
او کار می کرد و به دلیل عملکرد نامناسب کنار 

گذاشته شده است.
ای آنالین نوشــت: با گذشت 
20 سال از ساخت اقتباس 
سینمایی رمان مخمصه 
به قلــم ژوزف هلر، جورج 
کلونــی اعالم کــرده این 
اثــر مشــهور را در قالــب 
مینی سریال بازســازی می کند و 
پخش آن را به شــبکه آنالین هولو سپرده است. 
گرند هسُلف که کمپانی اسموک هاوس را به همراه 
جورج کلونی راه اندازی کرده، در ساخت این سریال 
اقتباسی هم با او همکاری می کند. گفتنی است که 
نخستین اقتباس از این کتاب را مایک نیکوالس 

در  سال 1970 کارگردانی کرده است.

نوشــت  نیویورک تایمز 
اســتفن کینگ،  کــه 
رمان هایی  نویســنده 
چــون زیر گنبــد، مه 
و مســیر ســبز جایزه 
پــن  مرکــز  افتخــاری 
را دریافــت می کنــد. این جایــزه نصیب 
نویسندگان مطرحی می شود که با مجموعه 
آثار خود به درک و تفســیر بهتر شــرایط 
انســانی کمک می کنند. اندرو ســولومون، 
رئیس مرکز پن آمریکا درباره برنده امسال 
گفــت: کینگ با نثــر غنی، انساندوســتی 
ســخاوتمندانه خود و دفاع صریح از آزادی 
بیان، الهام بخش ما بوده تا در برابر نیروهای 

بدخواه مقاومت کنیم.
مجیــد غالمی جلیســه، 
مدیرعامــل خانه کتاب 
طی پیامی درگذشــت 
میرزا سعداهلل خدیری، 
شــاعر پیشکسوت ُکرد 
را تســلیت گفت. در متن 
پیام جلیســه آمده اســت: خبر 
درگذشت شاعر پیشکســوت ُکرد، مرحوم 
میرزا ســعداهلل خدیری موجب تألم و اندوه 
فــراوان گردید. آثار ارزشــمند این شــاعر 
ارزشی و معاصر به زبان های کردی، هورامی 
و فارسی آثار درخشان و بی بدیلی در ساحت 
شــعر والیی این مرز و بوم آفریــد و میراث 
معنوی وی در میان عالقه مندان خواهد بود 

که نام او را به نیکی ثبت و ضبط کرد. 
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 ادبیات

پوالد امین - شــهروند|  در فاصلــه کمتر از یک هفته تا شــروع 
سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نشست خبری دبیر و مدیران 
بخش های مختلف جشنواره در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار 
شــد و مدیران این رویداد به ارایه توضیحاتی درباره برخی حاشــیه ها و 

ابهامات پیش آمده در این جشنواره پرداختند...
در نشســت خبری دبیر جشــنواره که بخش زیادی از زمان جلسه به 
انتقاد خبرنگاران از پوستر این دوره اختصاص داشت، فرهاد مهندس پور از 
طراحی پوستر جشنواره دفاع کرد و گفت دنبال این بوده که از پوسترهای 
جشنواره تئاتر دور شود. او همچنین از تغییر تعدادی از مواضع پیشین خود 

درباره جشنواره خبر داد.
در این نشست که فرهاد مهندس پور، اصغر دشتی قائم مقام جشنواره، 
آروند دشت آرای مدیر بخش بین الملل و سیامک فیلی زاده طراح پوستر 
حضور داشــتند آروند دشــت آرای با بیان این که »ما 167 کار دیدیم و 
از بین شــان 20 اثر انتخاب شده که در بخش های مختلف جشنواره اجرا 
می شود« گفت: ِمُتدمان دعوت از گروه های جوان و خالق با نمایش هایی 

تفکربرانگیز بود، نمایش هایی که آینه جامعه خودشان هستند.
سیامک فیلی زاده نیز در مورد طراحی پوستر این دوره از جشنواره که 
انتقادات زیادی را به همراه داشته است، گفت: با تجربه پنج دوره طراحی در 
جشنواره فیلم فجر پس از جلساتی که با برگزارکنندگان داشتیم و براساس 
خواسته های آنها به این طرح کلی رسیدم. ایده ها بسیار ساده است و دنبال 

پیچیده گویی نبودیم. این جزو شروط من بود که ساده نگاه می کنم. 
فرهاد مهندس پور در ادامه در پاســخ به سوالی مبنی بر این که او قصد 

داشته جشنواره تئاتر فجر را کوچک کند اما عمال این دوره جشنواره عریض 
و طویل تر شده، گفت: نگفتم می خواهم جشنواره را کوچک کنم. گفته بودم 
این بزرگترین جشنواره ای اســت که در منطقه برگزار می شود. آن موقع 
تصورم این بود که در پروسه ای سه ساله جشنواره به دو بخش تقسیم شود 

و منظورم از کوچک کردن، این بود.
دبیر جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: بزرگ نگه داشتن جشنواره از این 
نظر که می تواند ایران را به قطب فرهنگی تئاتر در منطقه تبدیل کند الزم 
است. نکته دوم نیز پافشاری گروه های نمایشــی است که اصرار دارند به 
هر قیمتی که شده وارد جشنواره شوند. امسال با وجود حدود 200 اثر در 
جشنواره باز بخش زیادی از گالیه ها بابت این است که ما چرا در جشنواره 

نیستیم. 
مهندس پور همچنین درباره نظرش درباره برگزاری جشنواره به صورت 
مسابقه ای گفت: این جشنواره، جشنواره فرهاد مهندس پور نیست. نظر 
خود من این است که مسابقه برای تئاتر کار احمقانه ای است. جشنواره های 
کوچک دســت به دامن جایزه به عنوان محرک می شوند اما ما نیاز به این 

محرک ها نداریم.
همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که به عنوان دبیر از فراخوان 
جشنواره عدول کرده اســت، فرهاد مهندس پور گفت: از فراخوان عدول 
کردیم و انتظارم از خودم بیش از این حرف ها بود. در طول هشــت، نه ماه 
گذشته تالش کردم عاقل باشم اما فشارها خیلی زیاد است. گاهی اوقات به 
همکارانم می گفتم باید تالش کنیم دیوانه نشویم. وقتی وارد این بازی شدم، 
خیلی زود متوجه شــدم که نباید می آمدم. وضع آن قدر افتضاح است که 

تصور این که می توانم کاری کنم تصور ساده لوحانه ای بود. 
مهندس پور تأکید کرد: جشنواره بیست و سوم  سال 83 که دبیر بودم 
جشــنواره  من بود. ولی جامعه تئاتری نپذیرفت. وقتی می گویم خسته 
شــدم چون میزان مطالبات زیاد است. مهدی شفیعی هم به ستوه آمده. 
تئاتری ها زیرآب هم را پیش مدیرکل هنرهای نمایشی می زنند. او هم با 
این که می داند من هیچ توبره ای برای جشنواره ندوخته ام، ولی می بینم که 
گاهی به من اعتماد ندارد چون فشار رویش است. مهندس پور ادامه داد: 
اولین بخشــی از بودجه که به ما اختصاص یافت 7 روز پیش بود. داشتم 
نامه سرگشاده می نوشتم برای بودجه که بگویم این طور نمی شود کار کرد. 
وقتی نه اعتبار داری نه جا داری نه کسی به حرف تو گوش می دهد تهش 

می گویی ول کن بگذار هر اتفاقی می خواهد بیفتد دیگر. 

هشتمین حراج تهران نزدیک 15 میلیارد تومان فروخت

حال خوب جامعه و رکوردشکنی میلیاردی اقتصاد هنر
 یک زن بر صدر مارکت نشست و عکس دفاع مقدس بیشترین رشد را داشت

دبیر سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر عنوان کرد:

مسابقه برای تئاتر کار احمقانه ای است


