
 سرپرست فرهنگستان هنر با اشاره به رویکرد جدید این 
مرکز برای »بازگشت به اصول اساسنامه« از تالش برای 
به جای عالیق شخصی  گرفتن خرد جمعی  قرار  محور 

سخن گفت.
با  علیرضا اسماعیلی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی 
خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: در روزهای اخیر تالش کردیم 
خرد جمعی را جایگزین عالیق شخصی کنیم تا با به کارگیری فکر 
و اندیشه بزرگان هنری در گروه های تخصصی، برنامه ها از یک 

مسیر قانونی استخراج، تعریف و انجام شود.
وی در تشریح ماموریت های فرهنگستان هنر به عنوان یکی از 
فرهنگستان های چهارگانه کشور، عنوان کرد: هدف از تاسیس این 
فرهنگستان، پاسداری از میراث فرهنگی و ارتقای هنر اسالمی   و 
ملی است که با پیشنهاد سیاست ها و راهبردها به سازمان ها و 
نهادهایی که در این حوزه در حال فعالیت هستند با تهدیدهای 
فرهنگ مهاجم مقابله کرده و همچنین با دستیابی به آخرین 
یافته ها و نوآوری ها، هدف ارتقای فرهنگ اسالمی- ایرانی را در 

پیش گرفته ایم.
اسماعیلی ادامه داد: »فرهنگستان هنر« در کنار فرهنگستان 
علوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم پزشکی 
از اواخر دهه 70 شکل گرفت و فعالیت خود را به صورت رسمی از 

اوایل دهه هشتاد آغاز کرد.
وی حفظ و توسعه هنر اسالمی، ملی و محلی را از اولویت های 
با  مرکز  این  می شود  تالش  افزود:  و  خواند  هنر  فرهنگستان 
سیاست گذاری صحیح و در حوزه ای وسیع به حفظ و توسعه 

فرهنگ و هنر همت گمارد.
و  علمیه  با حوزه های  هنر، همکاری  فرهنگستان  سرپرست 
علمای دینی در شناخت مبانی فقهی هنر را از دیگر سیاست های 
از  با مطالعه و بهره گیری  تا به این وسیله،  این نهاد ذکر کرد 
نظریه های جدید هنر و با تکیه بر مبانی ملی و اسالمی حرکتی رو 

به رشد تجربه شود.
تالش برای تعریف مباحث میان رشته ای در دانشگاه ها

اسماعیلی حمایت از پژوهش های بنیادی و طرح های ملی را 
از دیگر سیاست های این نهاد خواند و گفت: حمایت از تألیف و 
ترجمه در حوزه هنر و ارزیابی شاخصه های هنری و آسیب شناسی 
از وظایفی است که در سالهای گذشته، گاه روند پیشرفت و گاه 

رکود را تجربه کرده است.
وی افزود: مباحث بین المللی هنر و ارتباط با جوامع هنری در 
خارج از کشور از سیاست های مهم فرهنگستان بوده تا تحوالت و 
جریان های هنری در حال تغییر را رصد کند و قادر به شناخت و 

ارزیابی تحوالت و رویدادهای هنری باشد.
مباحث  پیگیری  کرد:  اظهار  هنر  فرهنگستان  سرپرست 
بین رشته ای از وظایفی است که برای فرهنگستان تعریف شده تا 
با تعامل میان هنرمندان و بهره گیری و هم فکری با جامعه هنری 
و هنرمندان کشور در راه اعتالی هنر کشور و مسیری که در 

اساسنامه تعریف شده  است قدم برداریم.
آموزشی  مراکز  با  ارتباط  اساسنامه  از  بند  چند  افزود:  وی 
با  این تعامل و همکاری  تا  و دانشگاهی را تعریف کرده است 
دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های هنر محقق شود، فرهنگستان در 
دهه اول فعالیت خود بر روی این موضوع تمرکز ویژه ای داشت 
با  و تعدادی از موضوعات بین رشته ای در دانشگاه های کشور 

پیشنهاد فرهنگستان هنر راه اندازی شد.
مجمع عمومی ساالنه فرهنگستان هنر سال ها برگزار 

نشده است
اسماعیلی، یکی از مهمترین اولویت های فرهنگستان را بازگشت 
به اساسنامه و عمل به مواد آن برشمرد و گفت: وظیفه ما این 
است که در چارچوب اهداف حرکت کنیم و با افزایش ارتباط با 
اعضای پیوسته در تالش هستیم از اندیشه های این اعضا، که از 

شخصیت های بارز هنر کشورمان هستند بهره مند شویم.
وی افزود: اعضای پیوسته، ارکان اصلی فرهنگستان هستند که 
ارتباط فرهنگستان با این بزرگان در سالهای اخیر به حداقل رسیده 
بود بنابراین اخیرا جلساتی با اعضای پیوسته برگزار کردیم و به 

دنبال ادامه این مسیر هستیم.
به اعتقاد اسماعیلی، ارتباط با اعضای پیوسته به شکل جدی از 
ضرورت های فرهنگستان هنر است تا از نظرات ارزشمند آنها بهره 
گرفته شود چرا که قطع این ارتباط در سالهای گذشته خسارات 

بسیاری به فرهنگستان تحمیل کرده است.
سرپرست فرهنگستان هنر یادآور شد: مجمع عمومی یکی دیگر 
از ارکان مهم فرهنگستان است که در طول سال باید حداقل یک 
بار برگزار شود و چندین سال است که هیچگونه جلسه ای نداشته 
است و بازگشت این برنامه ها در کوتاه ترین زمان از برنامه ها و 

اولویت هاست.
وی ادامه داد: تشکیل گروه های تخصصی که متشکل از اعضای 
پیوسته، وابسته و نخبگان هنری هستند، در ماده 12 اساسنامه 
تعریف شده که در گذشته به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، برنامه ها 
از درون این گروه ها طراحی و اجرا می شد و متاسفانه این جلسات 

مدتهاست تشکیل نشده است.
اسماعیلی افزود: شورای تخصصی یکی دیگر از بخش های در 
اولویت است که جایگاه ویژه ای در ارکان فرهنگستان دارد و دو 
بند از اساسنامه را به خود اختصاص داده است که متشکل از 
رئیس فرهنگستان و روسای گروه های تخصصی است و در نهایت 
برنامه های درون گروهی را تصویب و به مرحله اجرا هدایت می کند.
وی افزود: پس از شروع فعالیت ها انتظار است که فرهنگستان 
در مسیری که جامعه هنری و هنرمندان انتظار دارند حرکت کند 

و در این مسیر به دنبال کمک اهالی هنر هستیم.
احیای نشریات تخصصی و تکریم اساتید در دستور کار 

فرهنگستان هنر است
اسماعیلی با اشاره به استقبال پژوهشگران هنر از نشریه های 
کیمیای  خیال،  فصل نامه های  همچون  فرهنگستان  تخصصی 
هنر، گلستان هنر، پژوهشنامه هنر، خیال شرقی و ... در سالهای 
با  که  هستیم  مقدمات  کردن  فراهم  دنبال  به  گفت:  گذشته، 
استفاده از تجربیات گذشته در مرحله اول، گلستان هنر و فصلنامه 
پژوهشنامه هنر را با رویکرد جدیدی از لحاظ فرم و محتوا منتشر 

کنیم.
وی افزود: در تالش هستیم در دوره جدید با وجود مشکالت 
بودجه ای که وجود دارد تخصیص هایی برای شروع این فعالیت ها 

درنظر گرفته شود.
وی در پاسخ به مناقشات میان بانک پاسارگاد و فرهنگستان هنر 
درباره مالکیت آثار مورد اختالف گفت: این ماجرا در گذشته اتفاق 
افتاده است و ان شاءاهلل در چارچوب مقررات، این مساله به زودی 

حل و فصل خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به دیدار اخیر خود با استاد جالل شباهنگی، 
یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر گفت: برگزاری بزرگداشت 
و مروری بر آثار و احوال اعضای پیوسته فرهنگستان هنر در 
راستای تکریم از اساتید پیشکسوت از دیگر اولویت هاست که با 
هدف الگوسازی جوانان تالش داریم با برگزاری نمایشگاهی از آثار 
آنها مباحث پژوهشی تجارب و اندوخته های آنها را به نسل جوان 

منتقل کنیم.
 تالش برای گشایش رواق فرهنگستان هنر

وی از برداشتن موانع ورود به رواق فرهنگستان هنر در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: در گذشته باز بودن این مکان باعث ایجاد 
مشکالتی شد و آسیب های به معماری این بنا وارد کرد که تصمیم 
بر مسدود کردن آن گرفته شد ولی ما معتقد به مسدود کردن 
این فضا نیستیم و معتقدیم باید فرهنگ سازی صورت بگیرد. در 
این راستا کارگروهی برای بررسی امکان استفاده بهینه از این فضا 

و امکان تردد عالقه مندان و هنرمندان به آن تشکیل شده است.
سرپرست فرهنگستان هنر در خصوص تخصیص ردیف بودجه 
بر اساس توقعات به دنبال  نهاد گفت: در دوره جدید که  این 
افزایش فعالیت ها و احیای بخش های مختلف هستیم به توجه 

بیشتر سازمان محترم برنامه و بودجه نیاز داریم.
وی افزود: شرایط اقتصادی حال حاضر را درک می کنیم و انتظار 
داریم که حداقل برای پیشبرد اهداف، بودجه سال 1397بصورت 
کامل تخصیص داده شود. درحالی که تاکنون چیزی حدود چهل 
البته ما به دنبال تعامل و همکاری با سایر  درصد بوده است، 
سازمان ها و نهادهای فرهنگی و هنری هستیم تا با هم افزایی، 

برنامه ها را پیش ببریم تا نتایج بهتری حاصل شود.

6فرهنگی

پیشنهاد لیلی گلستان برای پیشگیری از ارایه آثار هنری 
کپی

لیلی گلستان می گوید، چند سال پیش به مرکز هنرهای تجسمی پیشنهاد 
داده دستگاهی را برای تعیین اصالت آثار و جلوگیری از تقلب خریداری 
کند. دستگاهی که گویا هنوز خریداری نشده اما می تواند از ارائه آثار تقلبی 

هنرمندان به نامی مانند سهراب سپهری و فریده الشایی جلوگیری کند.
لیلی گلستانـ  مدیر گالری گلستانـ  در گفت وگویی با ایسنا درباره اینکه چگونه 
می توان از ارائه آثار هنری کپی جلوگیری کرد؟ اظهار می کند: این اتفاق ]کپی 
کردن[ در سال چندین بار رخ می دهد و گالری های مختلف به من رجوع می کنند 
که کار هنرمندشان کپی است و باید چه کار کنند؟ ما گالری دارها نمی توانیم از صبح 
تا شب در اینترنت باشیم و ببینیم کدام کار کپی است و کدام کار نیست؛ این کاِر 
غیرممکنی است. ما نمایشگاهمان را برگزار می کنیم، گاهی وقت ها کپی  بودن اثر 

معلوم می شود و گاهی نمی شود.
او ادامه می دهد: من سال ها پیش به مدیران تجسمی وقت پیشنهاد دادم دستگاهی 
را بخرند که تقلب در آثار هنری را مشخص می کند. مانند آثار سهراب سپهری و 
فریده الشایی که این روزها خیلی از روی آن ها تقلب می شود. اما درباره آثاری که 
از روی اینترنت یا از روی دست نقاش های دیگر کپی می شود ]و فرد کپی کننده آن 
را به نام اثر خودش جا می زند[، ما باید از کجا بفهمیم کپی شده است؟ این موضوع 
فقط به شرافت، کرامت و اخالق خود هنرمند مربوط است که نباید این کار را انجام 

بدهند. مگر نمی خواهند نقاش باشند؟ باید خالقیت داشته باشند. 
گلستان درباره پیشگیری در این زمینه معتقد است: نمی توان کاری کرد مگر 
فردی را که کپی کرده مورد شماتت قرار داد و مجازات کرد. اما جلوی این کار با 

مجازات گرفته نمی شود بلکه با فرهنگسازی گرفته می شود.
مدیر گالری گلستان درباره ایجاد واحدی برای تشخیص اصالت اثر نیز اظهار 
می کند: می شود چنین واحدی برای آثار پیشکسوت ها ]و هنرمندان صاحب نام[ 
ایجاد کرد که از رویشان تقلب می شود. اینکه من از روی اثری کپی کنم و بعد بگویم 
الهام گرفته ام الهام  گرفتن از حال و هوای اثر گرفته می شود نه اینکه به عینه بکشی 
و رنگش را عوض کنی. این دیگر الهام نیست بلکه کپی است. چه کسی می تواند در 

آن اداره متوجه شود فردی کپی کرده است؟
او با اشاره به دستگاه یاد شده تاکید می کند: دستگاهی که گفتم می تواند الاقل از 
تقلب آثار افرادی مانند بهجت صدر، فریده الشایی و محمد احصایی جلوگیری کند؛ 

آن دستگاه باید خریداری شود.
مدیر گالری گلستان درباره اینکه آیا گالری دارها می توانند با مشاوره گرفتن از ارائه 
آثار کپی جلوگیری کنند؟ بیان می کند: گالری دارها با مشاوره فقط می توانند از این 
جلوگیری کنند که کار مبتذل روی دیوارشان نرود؛ مشاور از کجا متوجه شود کار 
کپی است؟ مگر اینکه اثر مورد نظر از کار هنرمند مهمی کپی شده باشد. اما اگر از اثر 
یک نقاش نروژی که در روستا کار می کند کپی شود، از کجا متوجه شویم؟ ما که او 
را نمی شناسیم. چه کسی کار همه نقاش های دنیا را دیده که بفهمد کار کپی است؟

توضیح می دهد:  گالری دارها  تشکیل صنف  روند  درباره ی  گلستان همچنین 
کارهای صنف به جاهای خیلی خوبی رسیده است و فکر می کنم حداکثر دو ماه 

دیگر کارهایش انجام شود.
اضافه  و  می داند  اداری  بروکراسی  را  این صنف  تشکیل  در  تأخیر  دلیل  او 
می کند: این صنف خیلی به گالری دارهایی که گفته می شود دیوار خود را اجاره 
ماه  شش  که  گالری داری  است.  شده  بلبشو  خیلی  می کند.  کمک  می دهند 
است گالری خود را راه انداخته، هشت میلیون تومان از جوان هنرمند ناشناس 
غیرقانونی  کارها  این  همه  کند.  برگزار  نمایشگاه  برایش  تا  کرده  درخواست 
است. من تعجب می کنم وقتی به نزد من می آیند و درباره اجاره گالری از من 
می پرسند! ما گالری دارها باید درصدی از فروش آثار را برای خودمان برداریم؛ 
حق ندارند اجاره بگیرند. گالری داری که هشت میلیون تومان برای یک هفته 
نمایشگاه می گیرد دیگر سعی نمی کند اثر آن هنرمند را بفروشد. این ها کارهای 

غیرقانونی است که باید جلوی آن ها گرفته شود.
به گزارش ایسنا، سوم مهر ماه معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
نامه ای به مدیرکل هنرهای تجسمی دستور داد ساز و کاری برای پیشگیری از ارائه 

آثار کپی و رسیدگی به این موضوع برنامه ریزی شود.

آخرین وضعیت مهدی فخیم زاده به روایت رفیق اش
خسرو امیر صادقی درباره آخرین اوضاع جسمانی مهدی فخیم زاده گفت: 
خوشبختانه با وجود آنکه پزشک این هنرمند تاکید داشتند که او نباید 
تحرک زیادی داشته باشد، ساخت آخرین اثرش را به پایان رساند و اکنون 

جای هیچ گونه نگرانی درباره اوضاع جسمانی او نیست.
دوست و همکار مهدی فخیم زاده، با بیان اینکه اکنون این هنرمند خارج از تهران 
در حال استراحت است به ایسنا گفت: مهدی فخیم زاده برای طی کردن دوران 
نقاهت خود از تهران خارج شده است و با توجه به توصیه های پزشک ایشان چند روز 

دیگر می تواند به تهران برگردد.
او یادآور شد: آقای فخیم زاده از همان روزهای اولی که از بیمارستان مرخص شدند 
پزشکان تاکید داشتند که نباید کار سنگین انجام دهد و حرکت کند اما از آنجایی 
که فرد مسئولیت پذیری است با وجود آنکه تهیه کننده فیلم »مشت آخر« هم گفته 
بودند که می توانیم ادامه فیلمبرداری و سکانس های باقی مانده را بعدا انجام دهیم، او 

نپذیرفت و کارها را تمام کرد.
او با بیان اینکه فشار کار باعث شد دوباره مقداری حالشان دگرگون شود، گفت: او 
اکنون به توصیه پزشکش باید استراحت مطلق داشته باشد، کم تحرک کند، حتی 
نباید مکالمه زیادی هم با اطرافیانش داشته باشد تا لخته ای که ایجاد شده به طور 
کامل برطرف شود. با این حال حال شان بسیار خوب است و جای هیچگونه نگرانی 

نیست.
به گزارش ایسنا، مهدی فخیم زاده که در شمال کشور مشغول فیلمبرداری آخرین 
سکانس های فیلم سینمایی جدیدش با نام »مشت آخر« بود، هنگامی که سوار 
موتورسیکلت بود دچار یک تصادف شدید با موتورسیکلت دیگری شد که با وجود 
نداشتن شکستگی، به دلیل ضربه واردشده به سر در بیمارستان »طالقانی« چالوس 
بستری و سپس به تهران منتقل شد و در نهایت 13 تیرماه از همان بخش از 

بیمارستان ترخیص شد.
فخیم زاده در طول سال ها فعالیت هنری ساخت فیلم هایی همچون »همسر«، 
»همسفر«، »مسافران مهتاب«، »تاواریش« و »خواستگاری« را در کارنامه کاری خود 
دارد و در فیلم ها و سریال هایی مانند »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران«، »تنهاترین 
سردار«، »والیت عشق«، »خواب و بیدار«، »مختارنامه« و »دندون طال« بازی کرده 

است.

اخبار

سه شنبه / 10 مهر 1397 / شماره 244

اکران دو فیلم جدید در سینماها از چهارشنبه
2 فیلم جدید از یازدهم مهرماه در سینماهای کشور اکران می شوند. غالمرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران به ایسنا گفت: فیلم سینمایی »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد در گروه  سینمایی استقالل از روز چهارشنبه یازدهم مهرماه به جای 
فیلم »تنگه ابوقریب« نمایش داده می شود. او افزود: همچنین از این تاریخ فیلم »الزانیا« حسین قناعت به جای فیلم »یک کیلو بیست و یک گرم« اکران خواهد شد و نمایش فیلم ها در زیرگروه ها هم چنان ادامه دارند. به گزارش ایسنا، در »ماهورا« 

ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیان افشار، احمد کاوری، کامران تفتی، مهدی صبایی، مونا فرجاد، یوسف مرادیان، محسن افشانی، مالک سراج و داریوش ارجمند به ایفای نقش پرداخته اند.

 سرپرست فرهنگستان هنر:

 خرد جمعی جایگزین سالیق شخصی در فرهنگستان هنر می شود

 وزیر ارشاد:

با تقریظ رهبری، »فرنگیس« فرصت خواندن های جدید یافت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر 
کتاب »فرنگیس« در جدیدترین توئیت خود نوشت: »فرنگیس« با تقریظ 

معظم له فرصت خواندن های جدید یافت.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس 
صالحی روز دوشنبه در صفحه شخصی در فضای مجازی نوشت: »فرنگیس چون 
کتاب »دا« روایت ویژه از روزهای نخست جنگ است. »دا« از خرمشهر و »فرنگیس« 

از روستایی مرزنشین از استان کرمانشاه.
دفاع مقدس در تابلوی زنانه تصویری دگر دارد. تلخی و ترشی جنگ را ملس می 
کند. »فرنگیس« با تقریظ رهبری فرصت خواندن های جدید یافت. به خانم فتاحی 

تبریک می گویم.«
به گزارش ایرنا، دیروز، هشتم مهرماه 97 فرنگیس حیدرپور راوی و مهناز فتاحی 

نویسنده  کتاب فرنگیس با آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب دیدار کردند.
در تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب آمده است: »بخش ناگفته و با اهمیتی از 
حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این بانوی شجاع و فداکار در این کتاب 
می توان دید، بانو فرنگیس دالور با همان روحیه استوار و پر قدرت و با زبان صادق 
و صمیمی یک روستایی و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن با ما سخن 
گفته و منطقه ناشناخته و مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما 

نشان داده است.
ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ و مصائب فراوان آنان و آوارگی ها و گرسنگی 
ها و خسارت های مادی و ویرانی ها و داغ عزیزان آنها هرگز به این وضوح و تفصیلی که 

در این روایت صادقانه آمده است خبر نداشتیم.
و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار اولین شتابندگان به مقابله با دشمن 
مهاجم بودند. ماجرای قتل و اسارت دشمن به دست این بانوی دالور هم که خود 
یک داستان مستقل و استثنایی است که نظیر آن فقط در سوسنگرد در همان اوان 

اتفاق افتاده است.
بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت و از نویسنده کتاب خانم فتاحی به خاطر قلم روان 

و شیوا و هنر مصاحبه گیری و خاطره نویسی باید بسیار تشکر کرد.«
 فرنگیس حیدرپور و ماجرایی که رقم زد

فرنگیس حیدرپور زنی کردزبان از روستای دورافتاده و مرزی گورسفید کرمانشاه 
است، سال 59 که ارتش بعث به خاک ایران حمله می کند، مردم این روستا به کوه ها 
پناه می برند تا در امان باشند. در این مدت هرگاه از لحاظ تغذیه و آذوقه به مشکل 
برمی خوردند، تعدادی به روستا می آمدند و با خود برای دیگران غذا برمی داشتند و 
می بردند. فرنگیس نیز در یکی از این روزها به روستایشان برمی گردد و قصد بردن 
غذا برای اعضای خانواده خود داشته که در راه بازگشت به صورت اتفاقی با دو سرباز 
عراقی مواجه می شود. فرنگیس که زنی روستایی و زحمت کشیده بود، در دستان خود 
تبری داشت. او با این تبر یکی از سربازان عراقی را کشت و دیگری را به اسارت گرفت. 

تندیسی از این شیرزن در قصرشیرین کرمانشاه ساخته شده است.
امروز پس از سالها عبور از دوران مقاومت سرگذشت فرنگیس به قلم مهناز فتاحی 
به صفحات کاغذی آمده تا برای همیشه ماندگار و در تاریخ ثبت شود و با قلم رهبری 

بر این کتاب تفریظی ماندگار ثبت شده است.

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با حضور نویسندگان و اهالی قلم با 
محوریت کتاب فرنگیس و تقدیر از این اثر رقم خورد.

کتاب فرنگیس در 12 فصل نوشته و توسط انتشارات سوره مهر چاپ و روانه بازار 
شده است.

ئاتر چند سالی است که به عنوان کاالی فرهنگی 
در سبد خانوار قرار گرفته اما چندی است که از 
مختصات فرهنگی خود فاصله گرفته و به کاالیی 

لوکس تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تئاتر از آن دست هنرهایی 
تاثیر  جامعه  فرهنگ  بر  مستقیم  طور  به  که  است 
می گذارد و طی سال های اخیر با گسترش تبلیغات 
شهری و رسانه های اجتماعی توانسته مخاطبان بسیاری 

را به خود جذب کند.
بخش  به  واگذاری  قانون  شدن  اجرایی  پی  در 
خصوصی و افزایش تماشاخانه های خصوصی هر شب 
در پایتخت بیش از یکصد نمایش اجرا می شود که 
مرحله فروش صندلی های سالن بیشتر این نمایش ها 

پیش از آغاز اجرا به پایان می رسد.
در سال های اخیر قیمت بلیت ها به گونه ای تعریف 
شده بود که به نظر می رسید یک خانواده چهار نفره 
بتواند دستکم یک شب در ماه را به تماشای نمایش 

برود که این موضوع به جذب بیشتر خانواده های ایرانی 
به هنری منجر شد که می تواند زیربنای فرهنگ جامعه 

را تغییر داده و ایجاد ساختاری نو را نوید دهد.
جوانان با انتخاب گونه های مختلف تئاتر، زمان قابل 
توجهی از تفریحات خود را به نمایش هایی اختصاص 
می دهند که گاه حرف های ناگفته آنها را بیان می کند 
و گاه راهی برای بهبود وضعیت زندگی می گشاید اما به 
نظر می رسد که این روند باز هم در حال تغییر است؛ 
تئاتر  به سمت  به سختی  را  تماشاگرانی  تغییر  این 
کشانده بود این بار پشت درهای بسته تئاتر نگه می دارد.
به سمت  را  تئاتر شرایط  بلیت های  بهای  افزایش 
فرهنگ  از  آن  تبع  به  و  خانوار  از سبد  تئاتر  خروج 
جامعه سوق می دهد که خود می تواند تئاتر ایران را در 

وضعیتی بدتر از گذشته قرار دهد.
بیان  با  نمایشی  هنرهای  مدیرکل  کرمی  شهرام 
اینکه ساالنه با افزایش قیمت ها در همه حوزه ها مواجه 
هستیم و محصوالت فرهنگی از این قاعده مستثنی 

نیستند، تصریح کرد: افزایش قیمت باید منطقی و بر 
اساس اصول باشد.

وی با بیان اینکه اداره کل هنرهای نمایشی و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نمی توانند در قیمت گذاری ها 
اعمال نظر کنند و این وظیفه بر عهده صنف است، 
خاطرنشان کرد: خانه تئاتر باید به تدوین آیین نامه 
برای تعیین نرخ بلیت ها اقدام کند زیرا در این زمینه 

خالئی قانونی دیده می شود.
نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد« که 
پس از اجرا در مهر ماه سال 95 بار دیگر قرار است 
در مهر و آبان سال جاری به صحنه تاالر وحدت برود 
تومان  تا 200 هزار  از 70  را  بلیت های خود  بهای 
تعیین کرده که این مساله با اعتراض بسیاری مواجه 

شده است.
از  این دست قیمت گذاری های خارج  عادی شدن 
عرف و قاعده توان تماشای تئاتر را از خانواده می گیرد و 

فاتحانه تئاتر را از سبد خانوار خارج می کند.

 وقتی تئاتر کاالی لوکس سبد خانوار می شود


