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کیهان: شما چرا ماتم گرفته اید؟!
۱- برقراری دوباره روابط سیاس��ی 
ایران و عربستان به یک بمب خبری 
شبیه بود که روز جمعه با سر و صدای زیاد در جهان 
منفجر ش��د و بالفاصله پس از انفج��ار به خبر اول 
تمامی رسانه های دنیا تبدیل شد و مقامات رسمی 
و مطرح جهان سیاست را به اولویت اظهار نظر درباره 
آن مل��زم کرد. نگرانی همراه با خش��م و عصبانیت 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی 
از این رخداد به اندازه ای گسترده و فراگیر بود که به 

سختی می توان نمونه مشابهی از آن را آدرس داد. 
۲- دول��ت آقای روحانی و تمام��ی دولت هایی که 
مدعی��ان اصالحات در رأس آن بودن��د، هر اقدام و 
حرکتی در سیاست خارجی را به جلب نظر آمریکا و 
متحدان اروپایی آن گره می زدند و بارها به صراحت 
اعالم کرده بودند که بدون جلب موافقت »کدخدا «! 
انجام هیچ حرکت��ی در منطقه امکان پذیر نخواهد 
بود! تواف��ق اخیر ایران و عربس��تان نه فقط بدون 
جلب رضایت و نظر آمریکا صورت پذیرفت بلکه در 
این توافق، آمریکا و متحدانش از صحنه نیز حذف 

شده اند. 
۳- برخ��ی از مدعیان اصالح��ات که در عصبانیت 
از توافق اخیر با دش��منان تابلو دار ایران شانه به شانه 
می س��ایند، اس��تقبال کیه��ان از این تواف��ق را با 
مخالفت های قبل��ی در دوران دولت آقای روحانی 
کنار هم نهاده و نتیجه گرفته اند که کیهان در اصول 
پیشین خود تغییراتی داده است! این برداشت اگرچه 
بس��یار ابتدایی و در خوشبینانه ترین حالت، ناشی 
از کم فهمی آنها نسبت به واقعیت ماجرا و مقایسه 
کودکانه صورت مسئله به جای نگاه به مفهوم مسئله 
اس��ت ولی با این وجود اش��اره به نکاتی در این باره 
خالی از فایده نیس��ت؛ مدعیان اصالحات توافق با 
عربس��تان را اوالً در بس��تر موافقت آمریکا و ثانیاً با 
پذیرش ش��روط عربستان پیش��نهاد می کردند! به 
بیان دیگر، محدودیت توان موش��کی کش��ورمان، 
دست کشیدن از حمایت نیروهای مقاومت منطقه 
و از جمله، پذیرش س��لطه عربس��تان و امارات بر 
یمن! کنار نهادن حق حاکمیت ایران بر سه جزیره 
تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی! پیوستن به دیدگاه 
کشورهای دست نشانده عربی درباره موجودیت رژیم 
صهیونیستی و... پیشنهاد می کردند. در این حالت به 
همان  اندازه که مخالفت سرسختانه کیهان با توافق 
پیشنهادی عربستان )بخوانید آمریکا و اسرائیل ( بسیار 
طبیعی، منطقی و وطن دوستانه بود، موافقت مدعیان 

اصالحات با شرایط یاد شده فاجعه بوده است. 
 در توافق اخیر اوالً آمریکا از مناسبات منطقه حذف 
ش��ده است، ثانیاً، عربستان به این واقعیت پی برده 
که نمی تواند روی دیوار آمریکا یادگاری بنویس��د و 
برخالف روال گذشته به حذف آمریکا از مناسبات 
منطقه تن داده است و ثالثاً )مهم تر از همه ( آن که از 
پیش شرط های دیکته شده آمریکا برای رابطه با ایران 
دست کشیده و با ایران روی خواسته های مشترک و 
منطقی به توافق رسیده است و رابعاً به طرح اسرائیلی 
موسوم به »آبراهام« برای پیوند با اسرائیل در مقابل 
ایران، پش��ت پا زده اس��ت تا آنجا که دیروز روزنامه 
صهیونیستی »آحارونوت« نوش��ت: » عربستان در 
توافق با ایران به صورت اسرائیل تُف انداخته است «! 
و س��ایت خبری ووکس »VOX« با کنایه نوشت: 
» به لحظه پسا آمریکایی در خاورمیانه خوش آمدید « 
اکنون این سؤال مطرح است که مدعیان اصالحات 
چرا باید از توافق یاد شده عصبانی باشند و چرا باید 
کیه��ان را به دلیل موافقت ب��ا آن مورد حمله قرار 

بدهند؟!
۴- حاال به این دو نمونه از سخنان یکی از مسئوالن 
س��ابق جمهوری اس��المی ای��ران درب��اره رابطه با 
عربس��تان نگاهی بیندازید: »دولت عربستان برای 
این که بر جنایتش نس��بت به سربریدن یک رهبر 
دینی در کشور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام 
عجیبی زده و رابطه سیاس��ی خ��ود را با جمهوری 
اسالمی ایران قطع کرده است در حالی که بی تردید 
هیچ گاه این گونه اقدامات نمی تواند آن جنایت بزرگ 

را بپوشاند « 
»رون��د سیاس��ت های منطقه ای دولت عربس��تان 
س��عودی در مسیر ظلم، تجاوز، توسعه تروریزم و از 
بین بردن ثبات و امنیت در منطقه بوده اس��ت. از 
دولت عربستان می خواهیم که خطاها و اشتباهات 
گذش��ته را جبران نموده و از این مس��یر اشتباه و 
بی نتیجه دس��ت بردارد « این سخنان از کیست؟! 
باور می کنید که گوینده آن جن��اب آقای روحانی 
رئیس جمهور سابق کش��ورمان است؟! ما اظهارات 
آن روز آقای روحانی را برخاسته از واقعیت های آن 
روز می دانیم و تعجب می کنیم که چرا بی آن که در 
مسیر حرکت عربستان تغییری حاصل شده باشد، 
داعیه برقراری رابطه با عربستان را داشتند و مخالفان 
رابطه را مالمت می کردند؟! و تعجب دیگرمان این 
است که چرا اکنون که با قبول شروط ایران از سوی 
عربس��تان، رابطه دو کشور برقرار شده، کیهان را به 
خاطر استقبال از این رابطه به باد ناسزا گرفته اند؟! 
فاعتبروا یا اولی االبصار!                                                     

۵- برخ��ی از مدعیان اصالحات توئیت کرده اند که 
دول��ت کنونی باالخره پذیرفت باید به مذاکره روی 
آورد! و در واکن��ش ب��ه تیتر کیه��ان که » مدعیان 
اصالحات مذاکره را یاد بگیرند « نوش��ته اند »ما که 
خیلی وقت پیش اینها را گفته بودیم. خوشحالیم، 
باالخره شما هم یاد گرفتید «! و توضیح نداده بودند 
منظورشان کدام مذاکره است که دولت سیزدهم باید 
یاد بگیرد؟! نزدیک به ۸سال همه امکانات و بودجه 
و ظرفیت های کشور را پای مذاکره با آمریکا هزینه 
کردن��د که تحریم ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ 
تحریمی را لغو نکردند بلکه صدها تحریم دیگر هم 
به تحریم های قبل��ی اضافه کردند! و بعد از آن همه 
امتیازات نقدی که به حریف دادند، به قول خودشان 
تنها دستاوردشان » تقریباً هیچ « بود! اگر منظور آقایان 
از مذاکره، امتیاز دادن است که این گونه مذاکره کردن 
افتخاری ندارد تا قابل یادگرفتن! باش��د و چنانچه 

منظورشان مذاکره ای است که مانند مذاکرات اخیر، 
نتیجه آن تامین منافع ملی و سیلی زدن به آمریکا 
و اسرائیل باشد، که حضرات بارها نشان داده اند اهل 

این گونه مذاکرات نیستند!
۶ - اگرچه هنوز متن توافق ایران و عربستان که با 
وس��اطت اولیه عراق و عمان و نهایتاً چین صورت 
پذیرفت، منتشر نشده است ولی شواهد موجود به 
وضوح حکایت از آن دارند که ایران اسالمی کماکان 
به اصول و مبانی خود وفادار مانده اس��ت. به عنوان 
مثال یکی از مسائل فیمابین، حمایت ایران از جبهه 
مقاومت بود که واکنش جبهه های مقاومت نسبت به 
توافق یاد شده نشان از پایبندی جمهوری اسالمی 
ای��ران به ادامه حمایت از آنان دارد. س��ید حس��ن 
نص��راهلل دبیرکل حزب اهلل لبن��ان در این خصوص 
می گوید » تحول به وجود آم��ده درخصوص روابط 
ایران و عربس��تان به سود ملت های منطقه است و 
افق های جدیدی در منطقه و لبنان ایجاد می کند« 
و محمد عبدالسالم سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن 
اظهار می دارد: منطقه به بازگشت روابط طبیعی میان 
کش��ورهایش نیاز دارد به گونه ای که امت اسالمی 
امنیت مفقود شده اش به سبب دخالت های خارجی 
و در رأس آن دخالت های صهیونیستی- آمریکایی 

را پس بگیرد «.
۷- و باالخ��ره ای��ن پرس��ش اساس��ی از مدعیان 
اصالح��ات در میان اس��ت که چرا ه��رگاه - مانند 
توافق اخیر- آمریکا و متحدانش به خشم می آیند، 
ش��ما ابراز نگرانی می کنید؟! ضمن آنکه اشارات ما 
در این یادداشت دربرگیرنده تمامی هواداران جبهه 
اصالحات نیست اگرچه هواداری افراد متعهد از این 
جبهه را با توجه به کارنامه و مواضع دست اندرکاران 

اصلی جبهه اصالحات تعجب آور تلقی می کنیم!

شرق:سالمت اجتماعی
سالمت اجتماعی معطوف به »رابطه« 
اس��ت؛ رابطه »من« و دیگ��ری. میزان 
دسترسی »من« به موقعیت های گوناگون اجتماعی. 
میزانی که »من« می توانم با دیگران رابطه اجتماعی 
داش��ته باش��م. توان »من« در تحرک اجتماعی و 
اینک��ه بتوانم خود را از یک گروه یا طبقه اجتماعی 
به گروه یا طبقه دیگری از اجتماع جابه جا کنم. یکی 
از موارد مهم در سالمت اجتماعی میزان توجه ما به 
عرف و مخاطرات ناشی از محدودیت های آن است. 
هرچه جامعه در برساخت عرف خویش آزاد باشد، 
از سالمت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود 
و از شائبه تبعیض فرهنگی از سوی سایر گروه های 
اجتماعی یا از احساس سرکوب شدگی دور خواهد 
ماند. در صورتی که بخش هایی از جامعه احس��اس 
کنند که در زیر س��ایه سنگین یک سبک زندگی 
خاص هستند، می توان گفت که احتماال احساس 
بیشتری از تبعیض، فرونهادگی فرهنگی، تبعیض و 
حتی سرکوب فرهنگی را تجربه خواهند کرد. مثال 
شما اگر اجرای یک سرود، یک نمایش، یک مجموعه 
تلویزیونی و تکرار آن را به ابزاری برای »لشکرکشی« 
اجتماعی تبدیل کنید حتما دیگران را دچار آسیب 
ارتباطی می کنید، چون احساس انزوای اجتماعی-

ارتباطی برای دیگران پدید می آید و حتی به اغراض 
تبلیغاتی و فرهنگی خود نیز نایل نمی شوید. گاهی 
انسان به صورت غریزی، ناآگاهانه، ناخواسته و حتی 
نیندیشیده دس��ت به س��رکوب دیگران می زند و 
سالمت اجتماعی را تهدید می کند. همه ما باید به این 
ظرایف ارتباطاتی توجه کنیم که جامعه سالمی داشته 
باشیم. یک سرود زیبا می تواند برای شمار گسترده ای 
از هم میهنان فرح بخش باشد اما تکرار همیشگی آن 
می تواند نقض غرض شود و به دیگران آسیب برساند. 
تکرار، تکرار و تکرار چنین سرودها یا نمایش هایی، با 
هر س��طحی از ارزش هنری یا مقبولیت اجتماعی، 
شائبه استخفاف فرهنگی و تبعیض اجتماعی علیه 
دیگران را دامن می زند؛ هش��یار باش��یم. مشفقانه 
می گویم برای امنیت خودتان هم که شده، به مقوله 
»سالمت اجتماعی« بیندیشید. چون دقیقا به همین 
دلیل است که جامعه به کسان )ناکسان( و گروه هایی 
روی م��ی آورد که حیرت ما را برمی انگیزد. گرایش 
جامعه به »ناکس��ان« به »زردها« به »فروپاش��ی و 
تجزیه کشور« به »باخت تیم ملی خود« یک بیماری 
اجتماعی  است و سیاس��ت گذاران نقش مهم تری 
در پدیدارش��دن این بیماری اجتماعی دارند. بیمار 
بزرگ تر خود ماییم که دیگران را آلوده سیاست های 
خود می کنیم. از خود می پرس��یم مگر می شود که 
فالن »لمپن« سیاسی یا اجتماعی این همه طرفدار 
داش��ته باشد؟ پاس��خ این اس��ت که آری می شود! 
چون گاهی با سیاست های ضد سالمت اجتماعی 
)عموما به این دلیل که دانش��ی در حوزه س��المت 
اجتماعی نداریم( به سرکوب فرهنگی و اجتماعی 
اقدام می کنیم و برخی از مخاطبان سیاس��ت های 
خود را ب��ه ورطه بیماری اجتماعی و بلکه بیماری 
روانی می کشانیم. گروهی در پی منافع خود، دانسته 
یا نادانسته، سیاست هایی که سبک زندگی خاص، 
سبک جشن و سرور خاص، سبک روابط اجتماعی و 
روابط کاری خاص، سبک گزینش سیاسی خاص و... 
را به نمایش و اجرا می گذارند و بزرگ ترین آسیب ها 
را به س��المت اجتماعی مردم می زنند. به سالمت 
اجتماعی و به مسئولیت خود در بروز بیماری های 
اجتماعی، جامعه ستیزی، دین گریزی و... بیندیشیم. 
بیماری های اجتماعی، بالی��ای اجتماعی اند. البته 
ش��هروندان، در هرجای دنیا، از ای��ن حیث که در 
معرض ناسالمتی های اجتماعی هستند، باید بیش 
و پی��ش از هر چیز از خود مراقبت کنند. ما چه در 
آمری��کا و اروپا و چه در ایران زندگی کنیم، همواره 
در معرض ناسالمتی اجتماعی هستیم. همه دولت ها 
درگیر چنین پیامدهایی در سیاست هایشان هستند 
و به سالمت اجتماعی کم وبیش آسیب می رسانند. 
نمی توان منتظر بود تا سیاست ها اصالح شود. البته 
که باید سیاست گذاری عمومی اصالح شود. ولی تا 
پی��ش از آن باید »خودمراقبتی« کرد و روش هایی 
برای سالمت اجتماعی توسط کارشناسان و مشاوران 

شناسایی و توسعه داده شود. 

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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»نوروز« و »رمضان« همواره از مناس��بت های حس��اس و تاثیرگذار 
برای تلویزیون است که اگر درست برنامه ریزی شود، سکوی پرشی 
برای این رسانه محسوب می ش��ود و اگر خالی از برنامه های جذاب 
باش��د، با نقدهای جدی و در ادامه ری��زش مخاطب مواجه خواهد 
ش��د. بر این اساس شروع س��ال ۱۴۰۲ به واسطه همزمانی این دو 
مناسبت حساس، برای مدیران صداوسیما آزمونی مهم تلقی می شود 
ک��ه در ادامه باید دی��د چگونه از پس آن ب��ر می آیند؛ خصوصا که 
امسال تلویزیون خودخواسته هیچکدام از بِرندهای سابقش را هم در 
اختیار ندارد و برای ماندن در عرصه رقابت با رسانه های دیگر، نیازمند 
برگ برنده ای اس��ت تا باالخره خودی نش��ان دهد.»کاله قرمزی«، 
»عصرجدید«، »خندوانه«، »دورهمی«، »پایتخت« و »زیرخاکی«، 
همگی زمانی از برندهای تلویزیون بوده اند که اتفاقا در این س��الها و 
در همین مناسبت های نوروز و رمضان توانستند جور برنامه های کم 
مخاطب را به نوعی بکش��ند و آمار بیننده های تلویزیون را جابه جا 
کنند. حال باید دید در س��الی که صداوسیما ریسک کنار گذاشتن 
این بِرندها را به جان خریده اس��ت، آی��ا برگ برنده های جدیدی را 
برای مخاطبان و منتقدانش رو می کند یا باید روندی تخت و ساکن 
را در تلویزیون شاهد باشیم که فرصت به دست آمده را از دست رفته 
می بین��د. هرچند از همین حاال می توان فصل جدید »نون.خ« را به 
عنوان تک امید تلویزیون در این ایام به حس��اب آورد. سال هاس��ت 
تلویزی��ون با انتقادی مبنی بر کنار گذاش��تن یک ب��اره مجری ها، 

کاراکترها، برنامه ها و برنامه س��ازانی که محبوب می ش��وند، مواجه 
اس��ت و در این راستا برنامه های زیادی مثل »نود«، »کاله قرمزی«، 
سریال »پایتخت«، »دورهمی«، »خندوانه«، »عصرجدید« و... بدون 
خداحافظ��ی، از آنتن حذف ش��ده اند. مجموعه های��ی که هر کدام 
سرمایه ای عظیم برای رسانه ملی محسوب می شوند و سال ها زمان 
و هزینه صرف شده است تا به جایگاهی برسند که تلویزیون بتواند 
از آنها در جهت تعامل بیش��تر با مخاطب بهره ببرد. حاال مسئله ای 
ک��ه بی��ش از هر مقوله ای مخاطب��ان تلویزیون را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد، فقدان جرقه ها یا اصطالحا بِرندهایی است که بیننده را پای 
تلویزیون به تماشا ترغیب کند. پس می توان گفت در شرایط فعلی 
که صداوسیما با چالش جذب مخاطب مواجه است، دست کم یا باید 
تالش کند تا جایگزین های جدیدی را برای رفته ها معرفی کند و یا 
اینکه با سازش و تعامل با برنامه سازاِن کهنه کارتر، به بازتولید برندهای 
مطرحش بپردازد.اما تلویزیون در مقطعی با همزمانی دو مناس��بت 
مهم مواجه ش��ده اس��ت که در این ماه ها اصراری به تولید و پخش 
بِرندهایش نداش��ته و خبری هم از همکاری دوباره با چهره هایی که 
زمانی توانستند محبوبیت این رسانه را در بین مخاطبان بازگردانند، 
به گوش نمی رس��د. ضمن اینکه مدتی اس��ت رونِد در پیش گرفته 
شده توسط مدیران تلویزیون، از سوی مخاطبان و بعضا برنامه سازان 
قدیمی با گله و انتقادهایی همراه ش��ده است و از آنجا که اصطالحا 
ویترین هر رس��انه ای س��ریال ها و در مجموع برنامه های س��رگرم 

کننده اش به حس��اب می آید، به نظر می رس��د با آغاز س��ال، مسیر 
سختی پیش روی صداوسیما باشد. از جمله منتقدان اخیر عملکرد 
تلویزیون، جلیل س��امان کارگردان � س��ریال »زیرخاکی« � است. 
مجموعه ای که در این سال ها توانسته بود ناجی صداوسیما در مقاطع 
حساس باشد اما امسال خبری از تولید و پخش آن نبود. سامان اخیرا 
با مقایسه ای درخصوص آمار پخش مخاطبان باالی سریال زیرخاکی 
در زمان پخش خود با سریال های فعلی صدا و سیما، اینگونه نسبت 
به وضعیت موجود سازمان صدا و سیما واکنش نشان داده است. این 
کارگردان که در حال حاضر س��ریال جدیدی برای تلویزیون ندارد، 
فصل س��وم »زیرخاکی« را نوروز ۱۴۰۱ آماده پخش کرد و توانست 
در میان دیگر سریال های مناس��بتی آمار موفقی را ثبت کند. گواه 
موفقیت این سریال همین که در این سالها بارها فصل های مختلفش 
همانند مجموعه »پایتخت« از شبکه های تلویزیونی بازپخش شده 
اس��ت و در هر تکرار ه��م بیننده دارد. جلیل س��امان به تازگی در 
اظهارات منتقدانه درباره ی اوضاع فعلی صداوسیما چنین گفته است: 
»به قول یکی از دوس��تان گرچه تلویزیون سالهاس��ت در اوج عزت 
نبوده اگر دش��منان می خواستند برنامه ریزی کنند که تلویزیون به 
این حضیض ذلت بیفتد، به این س��رعت نمی توانستند که دوستان 
توانستند.« این کارگردان در بخش هایی از اظهارات خود در صفحه 
شخصی اش در فضای مجازی تصریح کرده است که صداوسیما مدت 
هاست مرجعیت خبر و سرگرمی را از دست داده است؛ در حالی که 
می توانس��ت یکی از ارکان فرهنگ و اقتصاد و آرامش روانی جامعه 
باش��د.به گزارش ایس��نا، هرچند اظهارات منتقدانه جلیل سامان و 
هنرمندان دیگری نظیر او، از سوی عده ای اینگونه تاویل می شود که 
در جستجوی پیشنهادی دوباره از سوی تلویزیون هستند، اما همان 
طور که در باال اشاره شد تلویزیون اگر قصد کنار گذاشتن قدیمی ها 
به انگیزه ایجاد فضای بیشتر برای جوان ترها را دارد، دومناسبت مهم 
پیش رو � رمضان و نوروز � فرصت خوبی است تا خود را به مخاطبان 

و منتقدانش اثبات کند.

  گزارشی پیرامون روزهای سختی که پیش روی سازمان صداوسیما هستند

تلویزیون بدون »زیرخاکی« ، »پایتخت« و »عصرجدید« 
چگونه خواهد بود؟

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

موزه پیکاس��و پاریس اتاق های خود را به طور بنیادی بازسازی کرده 
اس��ت تا نس��ل جوان تری را که به دلیل جنجال هایی درباره رفتار 
پیکاس��و با زنان و اس��تفاده از مصنوعات آفریقای��ی، از این هنرمند 
دوری می کنند، برای پنجاهمین س��الگرد درگذش��ت پیکاس��و به 
خود جلب کند. نمایش مجموعه ای از شاهکار ها، نقاشی ها، طرح ها 
و س��رامیک های پیکاسو این هفته آغاز می ش��ود و این مجموعه با 
قطعات مهمی از نقاشان معاصر، از جمله هنرمندان زن سیاه پوست 
همراه است، تا بحث در مورد فمینیسم، استعمار و نژاد را باز کند. در 
حالی که امسال موزه های سراسر جهان از نیویورک گرفته تا ماالگا 
و بخارست، نمایشگاه های پنجاهمین سالگرد خود را آماده می کنند، 
موزه پیکاس��و پاریس تصمیم گرفت از جنجال ه��ای پیرامون این 
هنرمن��د که بیش از آثارش مورد توجه مخاطبان جوان قرار گرفته 
بود، دوری کند. سیسیل دبری، رئیس موزه گفت: »ما می خواستیم 
موزه را باز کنیم، مخاطبان بیشتری را جذب کنیم و همه آن بحث ها 
را مطرح کنیم، درباره زنان، مسائل پسااستعماری و سیاست. آوردن 
هنرمندان جدید و معاصر نشان می دهد که ما پذیرای همه بحث ها 
در مورد پیکاس��و هس��تیم و بدون اینکه ادعا کنیم همه پاسخ ها را 
داریم، درباره آن ها بحث می کنیم. « یکی از اتاق های موزه با عنوان 
»سفر های خیالی« مجموعه ش��خصی پیکاسو از  اشیاء آفریقایی را 
نمایش می دهد و چگونگی تصاحب چنین قطعاتی توسط هنرمندان 

آوان��گارد اوایل قرن بیس��تم را بررس��ی می کند. س��ه گانه هنرمند 
نیجری��ه ای، اوبی اوکیگبو به نام »مناظ��ر دوران کودکی من به یاد 
می آید« که داستان ها و آیین های اجدادی را بررسی می کند، بازتاب 
از دس��ت دادن و آس��یب های پس از جنگ بیافران اس��ت. حرکت 
بحث برانگیز موزه برای همکاری با طراح مد بریتانیایی، پل اسمیت، 
قابل توجه اس��ت. طراحی مجدد اتاق ها و کنار گذاشتن پس زمینه 
استاندارد رسمی سفید برای نمایش آثار، مشارکت » های فشن« و 
دنیای هنر اس��ت. پس زمینه نامتجانس پل اسمیت می تواند جرقه 
تجدید نظر دائمی در مورد چگونگی نمایش آثار پیکاس��و باشد، آن 

هم در یک عمارت قرن هفدهمی. اسمیت اعتراف کرد که از بازسازی 
اتاق ها کاماًل ترسیده بود زیرا دانش آکادمیک کمی درباره استاد هنر 
مدرن داش��ت و می ترسید متهم به بی احترامی شود. یکی از اتاق ها 
پ��ر از تاپ های ملوانی راه راه آویزان از س��قف اس��ت که بازتابی از 
عکس های روبرت دویزنو از پیکاسو در خانه جنوب فرانسه است. در 
کنار آن، اثری از چری سامبا از جمهوری دموکراتیک کنگو آویزان 
ش��ده است که در قسمت باالی آن از طرح راه راه به عنوان نمادی 
از دیدگاه هنرمندان غربی از آثار آفریقایی که الهام بخش کوبیس��م 
هس��تند، اس��تفاده می کند. یکی دیگر از پس زمینه های اسمیت با 
استفاده از پوستر های نمایش��گاه های پیکاسو در دهه ۱۹۶۰ چاپ 
شده است. اسمیت می گوید: »جعبه سفید« معمولی مدرنیستی که 
موزه ها در آن هنر مدرن را نش��ان می دهند دارای محدودیت هایی 
اس��ت، بنابراین من برعکس عمل ک��رده ام. من یک فضای نمایش 
ایجاد کرده ام برای نس��ل امروز که واقعاً صمیمی است. برای دنیای 
پاپ که اکنون در آن هستیم. همه چیز در تلفن های مردم به سرعت 
در دسترس است، بنابراین عمداً فضای نمایشگاه بسیار بصری است. 
به گزارش هنرآنالین، مجموعه منحصر به فرد موزه پیکاسو پاریس 
ش��امل بیش از ۵۰۰۰ اثر و ۲۰۰۰۰۰ مورد از اس��تودیو و مجموعه 
ش��خصی این هنرمند است که توسط خانواده او به جای مالیات بر 

ارث در اختیار دولت فرانسه قرار گرفت.

پاویون تایوان در دوس��االنه معماری ونی��ز ۲۰۲۳، هوش نهفته در 
مناظر اطراف را برجسته می کند. نمایشگاه دوساالنه معماری ونیز 
امس��ال به مدیریت روبرتو س��یکوتو از ۲۰ می آغاز به کار می کند 
و ت��ا ۲۶ نوامب��ر ادامه خواهد داش��ت. پاویون تایوان توس��ط موزه 
هنرهای زیبای تایوان س��ازماندهی ش��ده است و به بررسی هوش 
نهفته در مناظر اطراف می پردازد. دس��تگاه های دیاکرونیک تایوان 
نشان می دهد که چگونه مردم محلی در طول تاریخ تایوان از شهود 
خود برای شکل دادن به محیطشان استفاده کرده اند. همچنین، این 
پروژه گفتگویی را در مورد زمین مصنوعی و طبیعی باز می کند تا 
آنچه را که ممکن اس��ت از طبیعت بیاموزیم را دوباره کشف کنیم. 
غرفه تایوان به موضوع بازسازی بافت محلی که مدت ها نادیده گرفته 
شده اس��ت، اهمیت ویژه ای می دهد. این پاویون نشان می دهد که 
یادگیری از روش های گذشته ما را برای تصمیم گیری های آینده در 

قرن بیست و یکم آماده می کند. تیم کیوریتوری، توپوگرافی تایوان 
را به شکل گسترده مورد بررسی قرار دادند تا نمونه هایی را به زبان 

محلی بیابند که می توانند در دنیای امروز دوباره به کار گرفته شوند. 
از گلخانه های دشت چیانان، مزارع چای در لیشان، تا پناهگاه های 
مزرعه صدف در س��واحل چیای، زمین های کش��ور تایوان مملو از 
نمونه هایی از واکنش های تکتونیکی بشریت به محیط طبیعی است. 
عالوه بر این، عناصری مانند زمان، موقعیت خورش��یدی، آب و هوا 
همواره بشر را در تصمیم گیری در مورد محیط ساخته شده هدایت 
کرده اند و همچنان تاثیرگذار خواهن��د بود. به گزارش هنرآنالین، 
این نمایشگاه توسط دپارتمان معماری دانشگاه تونگ اداره می شود 
و  ب��ه چهار منطقه »اس��ناد منظره«، »راهروی آس��تانه«، »پروژه 
 ویدئویی« و »پرپوزال استودیو« تقسیم خواهد شد. تیم کیوریتوری 
ش��ش کلمه کلیدی که نحوه تجربه در نمایش عمومی را مشخص 
می کند را پیش��نهاد کرده است : »مذاکره«، »دوگانگی«، »پروتز«، 

»داخلی«، »واسطه« و »فیلتر«.

 مشارکت » های فشن« و دنیای هنر در پنجاهمین سالگرد درگذشت پیکاسو

 نگاهی به پاویون تایوان در دوساالنه معماری ونیز

با موفقیت خوب مالی و انتقادی »کرید ۳«، »مایکل بی جردن« 
به دنبال وسعت بخشیدن به دنیای ورزشی این فرنچایز بالک 
باس��تر اس��ت. »جردن« که گفته بود به زودی قسمت چهارم 
فیل��م را می س��ازد، در فک��ر تلویزیونی کردن »کرید« اس��ت. 
مدی��ران کمپانی »مترو گلدوین مه ی��ر« تهیه کنندگان اصلی 
این مجموعه فیلم از تصمیم تازه »جردن« اس��تقبال کرده اند. 
مجموعه تلویزیون��ی »کرید« با همکاری ش��بکه آمازون وارد 
مرحله تولید می ش��ود و فعال در مراحل ابتدایی کار قرار دارد. 
برای کار نگارش فیلمنامه این درام ورزشی تلویزیونی، »کوین 
ویلموت« انتخاب شده که در کارنامه اش چند فیلمنامه جنگی 
سیاه پوستانه دارد. به گزارش صبا، اطالعات بیشتر درباره این 

مجموعه ارائه نشده است. 

پخش س��ریال نمایشی »س��ومین پر س��یمرغ« به نویسندگی 
هل��ن بهرامی و کارگردانی نورالدین جوادیان از بیس��ت و هفتم 
اس��فندماه س��ال جاری، در رادیو نمای��ش و رادیو فرهنگ آغاز 
می ش��ود. به گزارش ایران تئاتر، س��ام نریمان، فرزندش، زال را 
به دلیل س��پید مویی اش به سیمرغ در کوه البرز می سپارد. زال 
پس از اینکه سال ها نزد سیمرغ پرورش یافت و پهلوان شد و از 
حکمت های او آموخت، سام به دیدارش شتافت تا او را برگرداند 
در این هنگام که زال می خواس��ت با سیمرغ وداع کند، سیمرغ 
س��ه پر از بال خود را به او هدیه داد تا هنگام سختی فراوان آن 
را آتش بزن��د و از او کمک بخواهد. نمایش به دفعاتی که زال و 
پس��رش، رس��تم آن پرها را آتش می زنند می پردازد و ماجرای 

آن ها را نقل می کند. 

»لوتز سیلر«، نویسنده آلمانی، برنده جایزه برتولت برشت ۲۰۲۳ 
شد. این عنوان به نویسنده ای می رسد که صاحب آثاری برجسته 
از نظر ادبی و دارای ارتباط گفتمانی با روح آثار برشت باشد. ارزش 
جایزه برتولت برش��ت ۱۵ هزار یورو است و ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ در 
تاالر شهر آگزبورگ آلمان به سیلر اهدا خواهد شد. »لوتز سیلر«، 
نویسنده آلمانی متولد سال ۱۹۶۳ است. سیلر پیش از این، جایزه 
کتاب آلمان را برای رمان »کروسو« برده و جایزه نمایشگاه کتاب 
الیپزیگ ۲۰۲۰ را برای رمان »ستاره ۱۱۱« دریافت کرده است. 
یازدهمی��ن دوره اهدای جایزه برتولت برش��ت با س��الگرد ۱۲۵ 
س��الگی وی همزمان شده اس��ت. به گزارش ایبنا به نقل از ترند 
دیتیل، مراسم اهدای جایزه ۲۰ آوریل در آگزبورگ برگزار خواهد 

شد. 

جایزه برای »لوتز سیلر« »سومین پر...« در رادیو نمایش  »کرید« تلویزیونی می شود

تهیه کننده مجموعه »مریم مقدس« گفت که ساخت فیلم سینمایی امام حسین)ع( از عید فطر وارد 
پیش تولید جدی می شود. محس��ن علی اکبری اظهار داشت: مدت هاست هیچ کاری شروع نکرده ام و 
تمام تمرکزم را روی ساخت فیلم سینمایی فاخر امام حسین )ع( که با موضوع تبیین فرهنگ عاشورایی 
و قیام اباعبداهلل الحسین)ع( ساخته می شود، گذاشته ام. وی خاطرنشان کرد: کار نگارش فیلمنامه به قلم 
داود میرباقری تمام شده است. بخشی از لوکیشن ها را بازدید کردیم که امیدوارم با حل مشکل مالی 
اوایل س��ال ۱۴۰۲ کار را شروع کنیم. علی اکبری با اشاره به کارگردانی شهریار بحرانی برای این فیلم 
سینمایی، گفت که عبدالحمید قدیریان نیز مدیریت هنری پروژه را بر عهده خواهد داشت. وی بدون 
اش��اره به جزئیات دیگری از این پروژه گفت: انش��اهلل برای عید فطر مشکالت را حل کنیم و به پیش 
تولید جدی برسیم. علی اکبری پیش تر در گفتگو با ایرنا عنوان کرده بود که موضوع تولید این فیلم با 
دستور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شروع شده و پیگیری می شود. تهیه کننده سریال »مردان 
آنجلس«گفته بود که ۳۰ سال است که از تولید فیلم »روز واقعه« می گذرد و در طی این سه دهه فیلمی 

با موضوع امام حسین )ع( نداشته ایم. 

علی بخشی زاده معاون صدا با تبریک سال ۱۴۰۲ از دست پر رادیو در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان 
خبر داد و گفت: جدول پخش شبکه های رادیویی در عید نوروز خیلی پر ریتم می شود، ستون فقرات 
برنامه ها بر دو مفهوم امیدبخش��ی و طنز اس��ت و فضا، فضای شادی بخش��ی خواهد ش��د. همزمان با 
فرارس��یدن س��ال نو، شبکه های مختلف رادیویی، چه ش��بکه های تخصصی و چه شبکه های عمومی 
تدارک خیلی خوبی دیده اند. جدول پخش ش��بکه های رادیویی در عید نوروز خیلی پرریتم می ش��ود، 
ستون فقرات برنامه ها بر دو مفهوم امیدبخشی و طنز است و فضا فضای شادی بخشی خواهد شد. به 
گفته بخش��ی زاده، برای ش��ب عید و شب سال تحویل برنامه های خیلی خوبی تدارک دید شده است. 
رادیو با دست پر خدمت مخاطبان می رود، امیدوارم نظر مخاطبان را جلب کند. به گزارش ایسنا، معاون 
صدا در پایان صحبت هایش بیان کرد: صمیمانه تشکر می کنم از همکارانی که می دانم در شرایط بسیار 
سخت و دستمزدهای کم، تالش می کنند. در این دوره با عنایت های رئیس سازمان، حوزه دستمزدی 
رادیو تحولی در آن اتفاق بیفتد. ایشان قول مساعدت داده اند، ان شاءاهلل در آینده نزدیک شاهد خواهیم 

بود، به امید خدا از خجالت همکارانم در بیایم.

قول جبلی به رادیویی ها برای تحول دستمزدها   فیلم امام حسین)ع( ساخته می شود 


