
 

  گفتگوئي با نيما كيان درباره هنر باله

  

نيما كيان، استاد باله و بنيانگذار و سرپرست گروه باله ايران در اين هفته در جريان هنرنمائي خود، به اجراي 

  آثاري چون سرزمين فيروزه، موالنا موالنا، زن و رقص هائي بر اساس قصه هاي فولكلور ايراني در لندن 

  . مي پردازد

  . نامه به همت بنياد توس در لندن برگزار مي شوداين بر

نيمروز به همين مناسبت گفتگوي كوتاهي دربارة هنرباله و نحوه اجرا و نيز چگونگي ورود  اين هنر به ايران با 

  : نيما كيان انجام داده است كه مي خوانيد

  

  كردند؟  به ايران آمد و مردم به آن توجه هباله يك هنر خارجي است، چطور شد ك: س

و از اين راه  –طبيعتا افراد عالقمند و تحصيل كرده در اين رشته در خارج از ايران با اين هنر آشنا شدند : ج

  . اين هنر به ايران كشانيده شد

  



  تلفيق بين داستان هاي ايراني و رقص باله چگونه صورت مي گيرد؟ : س

انساني،  –هاي ديگري بر حسب موضوع سياسي  موسيقي مناسب معموال به وسيله طراح رقص و يا ارگان: ج

  همانگونه كه يك آهنگساز ملودي اصلي را ) باله نگار(اخالقي آن زمان انتخاب مي شود و بعد طراح رقص 

تنظيم كننده آن را به بخش هاي مختلف و سازهاي مختلف نوشته و تنظيم مي كند و بعد رهبر در  –مي نويسد 

باله نگار هم موسيقي رقص را به چند پرده بر حسب . را نگاه مي دارد) نيهارمو(زمان  اجرا همپارچگي 

بنابر اين اگر تمركز و عالقه او به داستان . داستان تقسيم كرده و بعد حركات جمعي و فردي را مي نويسد

داستان را اول به چند صحنه تبديل مي كند و بعد در قسمت هاي مختلف با موسيقي و اين  –ايراني باشد 

  . حركات مناسب داستان را بيان مي كند

  

  آيا داستان هاي ايراني مثل شاهنامه يا منطق الطير قابليت تبديل شدن به باله را دارند؟ : س

ن قابليت ها است كه بعد از اتمام تحصيالتم د و بر اساس همينداستانهاي ايراني قابليت هاي فراوان دار: ج

  . سازمان باله ايران را به وجود آوردم

  

فكر مي كنيد آيا باله در حد پيشرفتي كه قبل از انقالب داشته در ايران باقي مانده يا سير تعالي خواهد : س

  داشت؟

  . اظهار نظر كنمبستگي كامل به سياست فرهنگي آن كشور دارد و من نمي توانم در اين زمينه : ج

  

شما به عنوان استاد باله، چطور شد كه به اين هنر روي آورديد و چطور مي شود اين هنر را در ايران : س

  پروراند؟

به طوري كه وقتي در جريان پيشرفت باله نگاه مي كنيد از مادام يلنا به اين سو مي بينيد فقط توانسته چند : ج

  . ن در ايران آنطور كه به رقص هاي ديگر هست وجود نداردشاگرد پرورش دهد و اصوال توجه به آ

صلح و عشق را در مجموعه اي از موسيقي و حركات  –اگر من در رأس سازمان باله ايران بتوانم آرمان انسانيت 

زيبا نگهداشته و به گوش جهانيان برسانم به نقطه اوج آرزوهايم رسيده ام و مطمئنا اين مهم انجام پذير نيست 

  . متشكرم. حمايت رسانه هاي گروهي مثل شما و پشتيباني معنوي مردمجز 

    

 


