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حجتاالسالم احمد مازنی خبر داد

فرهنگ

اعالم آمادگی مجلس برای عضویت
هنرمندانبهعنوانمشاورانکمیسیونفرهنگی

حجتاالســام احمد مازنــی نماینده مــردم تهران در
مجلس شورای اســامی و عضو کمیسیون فرهنگی که
روز دوشــنبه  19تیرماه با اعضا و رؤســای هیأت مدیره انجمنهای مختلف
هنر تجســمی در موزه هنرهای معاصر دیــدار کرد به هنرآنالین گفت :بعد
از بازدید از گنجینه موزه و بررســی اســناد خرید آثار مــوزه به همراه جمعی
از نماینــدگان مجلــس دهــم قرار شــد که جلســهای نیز با هنرمنــدان حوزه
تجســمی در محــل موزه برگــزار کنیم که نظــرات ،انتقادهــا و صحبتهای
ایــن عزیزان را نیز بشــنویم تــا در جمعبندی نهایی تحقیقاتمــان بتوانیم
از آن اســتفاده کنیــم .او ادامــه داد :با وجــود اینکه قرار بود پیرامون مســائل
ارســال گنجینــه صحبتهایــی را مطــرح کنیــم امــا ایــن جلســه بــه طــرح
موضوعات گســتردهای مثل مشــکالت انجمنهای مختلف هنر تجســمی
و وضعیت نابه ســامان تأمیــن بودجه این انجمنها و برخی مســائل مثل
مشــکالت برگــزاری بیینالهــا و رویدادهای هنــری در این حــوزه انجامید.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت :مــن
معتقدم باید ارتباط کمیسیون فرهنگی و نمایندگان و اعضای انجمنهای
مختلف هنری بخصوص هنر تجســمی بیش از پیش باشــد چــرا که زمانی
کــه مشــکالت این عزیــزان را شــنیدم؛ اعتقــاد دارم که این عــدم رضایت و
مشــکالت هنرمنــدان بر فضــای کلی جامعــه اثر میگــذارد .مازنــی گفت:
مجلــس آمادگــی دارد در دو حــوزه مختلــف با هنرمندان عرصه تجســمی
همــکاری ویژه داشــته باشــد .بواقع مــا به این هنرمنــدان اعــام کردیم که
در اتــاق اعضای کمیســیون به روی همه انجمنها باز اســت و ما اســتقبال
میکنیــم کــه هم بهعنوان مشــاور رســمی و هم غیر رســمی از حضــور آنها
اســتفاده کنیــم .مازنی گفت :ما مشــتاقیم کــه بتدریج جلســاتی به صورت
مجــزا بــا هر کــدام از این انجمنهــا برگزار کنیــم و البته این نشســت که روز
 19تیرمــاه برگزار شــد نیز باید شــکلی پیوســته بگیــرد تا ما با آگاهی بیشــتر
و پشــتوانهای تخصصیتــر بتوانیــم در مجلــس تصمیــم بگیریــم .مــن به
هنرمنــدان قول دادم که بحث بودجه و اختصاص بودجه به هرکدام از این
انجمنها را به صورت مجزا پیگیری کنیم.

تقدیم «موسیقی برای تار و پیانو» به علیزاده

موسیقی
آلبوم «موســیقی برای تار و پیانو» که به اســتاد حســین
علیزاده تقدیم شده ،حاصل همکاری «هوشیار خیام»
و «میالد محمدی» اســت .این اثر شــامل هفت قطعه
اســت و قطعات در فضایی از دونــوازی و تکنوازی پیانو
و تار ساخته و پرداخته شدهاند .هوشیار خیام در بخشی
از یادداشــت این آلبوم نوشــته است« :موســیقی امروز
تأثیرگرفتــه از تفکــر ویــژه پیدا کــردن راز درون ســازها و
همراهی جادوییشــان در کنار یکدیگر اســت .موسیقی ایران دیرزمانی است
این اشــتیاق را داشــته تا فراتر از محدودیت فردی نوازنده مفهوم و ترکیبی نو
را جست وجو کند».
ثبت کمانچه به نام ایران و آذربایجان

اصغر فارســی رایــزن فرهنگــی ایــران در آذربایجان
روی خط خبر
از ثبت مشــترک ســاز کمانچه ایران و آذربایجان ،در
یونســکو خبر داد .وی در گفتوگو با تســنیم گفت :از
جملــه همکاریهــای موفــق کشــورمان و جمهوری
آذربایجــان ،موضــوع همــکاری در ثبــت میراث مشــترک نــوروز بود که
بــا هماهنگــی کشــورهای مختلــف در  10حوزه تمدنــی ما بویــژه ایران و
جمهوری آذربایجان رقم خورد و در یونسکو بهعنوان میراث ناملموس و
مشترک ثبت شد« .کمانچه» نیز از دیگر اشتراکات فرهنگی بین دو کشور
است که مقرر شده مشترکاً به نام «ایران» و «جمهوری آذربایجان» ثبت
شود.

فراخوان اتحادیه ناشران برای نمایشگاه کتاب فرانکفورت

اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران ،فراخــوان بــرای حضور
نشــر ایــران در شــصت و نهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب
فرانکفــورت ( ۱۱تــا  ۱۵اکتبر  ۱۹ ،۲۰۱۷تا  ۲۳مهر  )۱۳۹۶را منتشــر
کــرد .ثبتنام به صورت آنالین در ســایت www.nasheran.org
از طریق مراجعه به آدرس پرتال اتحادیه صورت میگیرد و الزم
است اطالعات مورد نیاز آماده شود تا در فرآیند ثبتنام مشکلی
ایجاد نشود.

سومین دوره <ورسوس> ویژه نقاشان جوان

سومیننمایشگاههنریورسوس(نمایشگاهنقاشیسنایچبراینسلجوان)
بــا هدف حمایت از جوانان هنرمند فراخوان خود را اعالم کرد .عالقهمندان
به شــرکت در این نمایشــگاه میتوانند تا پایان آبان ماه با مراجعه به سایت
 www.versusartcontest.comاثــر خــود را به دبیرخانه این نمایشــگاه ارائه
کنند .ســومین دوره این نمایشــگاه با تمرکز بر شناســایی استعدادهای نسل
جــوان و معرفــی آنهــا به جامعه هنــری از تاریــخ  15تا  25دی مــاه در خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود.

برگزاری سومین جشنواره مادران قصهگو

فرهنگســرای رازی با همکاری فرهنگســرای خاتم(ص) سومین
جشــنواره مــادران قصــه گــوی شــهر تهــران را در طــول فصــل
تابســتان برگزار میکند .داوطلبان شــرکت در این جشــنواره تا ۱۰
مــرداد ماه فرصــت دارند بــه فرهنگســراها و خانههــای فرهنگ
مدیریــت فرهنگــی -هنــری منطقــه  ۱۱مراجعه و ثبتنــام کنند.
ثبتنامکنندگان در جشنواره از تاریخ  ۱۵مرداد تا  ۵شهریور توسط
مربیــان حوزه قصهنویســی آمــوزش دیده و آمــاده مرحله نهایی
خواهند شد.

تمدید زمان ارسال اثر به جشنواره شعر نیاوران

زمان ارسال آثار شاعران به سومین دوره جشنواره شعر نیاوران تا تاریخ شنبه
 ۳۱تیر ماه تمدید شد .تاکنون بیش از دو هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
شده است .بنا براین خبر برای شرکتکنندگان محدودیت سنی و منطقهای
وجود ندارد .قالب اشــعار ارسالی به جشنواره میتواند کالسیک ،آزاد و ترانه
باشد.

هارون یشایایی ،رئیس نوزدهمین جشن سینمای ایران

بــر اســاس مصوبــه هیأت مؤســس انجمن عالــی هنرهــا و فنون
سینمایی ایران ،هارون یشایایی بهعنوان رئیس نوزدهمین جشن
بزرگ سینمای ایران انتخاب و معرفی شد.

اجرای زنده سراج در یازدهمین نشست «آیین آواز»

یازدهمین نشســت «آیین آواز» سهشــنبه  ۲۷تیر ماه با حضور حســامالدین
سراج خواننده و مدرس آواز در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود .دراین
نشســت سراج به مباحثی در خصوص آواز به همراه نکات فنی و تخصصی
آن میپردازد .همچنین معرفی و اجرای دو هنرجو برگزیده کالس آواز سراج
بخش دیگر این نشست است.

فرهنگ و هنر
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گزارش «ایران» از اختالف تازه شورای صنفی نمایش و گروه سینمایی هنر و تجربه

چالشی که تمامی ندارد
نرگس عاشوری

گــروه «هنــر و تجربــه» خبرســاز اســت و
خبرهــا حــول محــور محدودیتهــای
اکران برای این گروه نمایش میچرخد.
هفتــه گذشــته ابــاغ تصمیــم جدیــد
شــورای صنفی نمایش ،این گــروه نوپا را
بــه صدر اخبــار آورد .تصمیمــات جدید
شــورای صنفی نمایش مبنــی بر کاهش
ســانسهای هنروتجربه در موزه ســینما
محــل مناقشــه و صــف آرایــی شــورای
صنفــی نمایــش و گــروه هنــر و تجربــه
بــود .از یک ســو امیرحســین علمالهدی
دبیر اجرایی شــورای سیاستگذاری هنر و
تجربه در واکنش به نامه رئیس شــورای
صنفــی نمایــش بــه مدیــر موزه ســینما
برای حذف سانسهای «هنر و تجربه»،
ایــن شــورا را متهم کــرد که بیــش از یک
ســال اســت با دالیل واهی درحال چوب
الی چرخ گذاشــتن مهمترین دســتاورد
دولــت یازدهــم در حوزه فرهنــگ و هنر
اســت! و از سوی دیگر همایون اسعدیان
رئیس شورای صنفی نمایش مدعی شد
دیگــر چیزی به اســم گروه هنــر و تجربه
وجود نــدارد و مدتهاســت این گروه به
محفل تبدیل شــده اســت .امیرحســین
علمالهــدی تهدیــد کــرد کــه در صورت
ادامــه یافتــن رونــد محدودیتهــا تمام
فعالیتهــای ایــن گروه متوقــف خواهد
شــد و همایون اســعدیان چنین واکنشی
را نشــانهای بــر محفلی شــدن ایــن گروه
عنوان کرد.
ëëکوبیدنبرطبلجنگ
روز  19فروردیــن ماه و ارســال ابالغیه
شورای صنفی نمایش به پخشکنندگان
را میتوان دمیدن در شیپور آغاز مناقشه
جدی میان شورای صنفی نمایش و گروه
هنر و تجربــ ه عنوان کرد.شــورای صنفی
نمایــش در ابالغیهای به پخشکنندگان
محدودیتــی تــازه بــرای گروه ســینمایی
«هنر و تجربه» درنظر گرفت و اعالم کرد
که فیلمهای سرگروه و آزاد حق نمایش
در گروه هنروتجربه را ندارند .جنجالی که
پیش از این به هنگام نمایش «النتوری»
یا «فروشــنده» تجربه شــده بــود این بار
بواسطه نمایش «ماجرای نیمروز» فیلم
دارای سرگروه در سینماهای هنر و تجربه
شــکل جدیتــر یافــت و درگیــری میــان
شورای صنفی نمایش با گروه هنروتجربه
بــاال گرفــت .در شــرایطی کــه غالمرضــا
فرجی ،سخنگوی شورای صنفی نمایش
دربــاره ایــن محدودیت توضیــح داد که
ایــن تصمیم ســال گذشــته گرفته شــده
اســت و امســال به پخشکنندگان اعالم

شــده اســت اما امیرحســین علمالهدی
از غیرقانونــی بودن این ابالغیه صحبت
کــرد و گفــت« :شــورای محتــرم صنفــی
نمایــش مجــری سیاســتها اســت و نه
تصویبکنندهآنها».
ëëمحدودیتهاییکهتمامیندارد
پــس از اعــام ممنوعیــت اکــران
فیلمهای دارای ســرگروه و اکــران آزاد در
گــروه هنر و تجربه دایــره محدودیتهای
شــورای صنفــی نمایش بــرای گــروه هنر
و تجربــه تنگتــر شــد و ســینما فرهنــگ
نیز از ایــن گروه گرفته شــد 13 .خرداد 96
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایــش ،ممنوعیــت صدور حوالــه برای
ســینما فرهنگ را از مصوبــات جدید این
شــورا عنوان کرد و گفت :ســینما فرهنگ
برخالف مصوبه شــورای صنفی نمایش
بــه نمایش آثار هنــر و تجربه ادامــه داده
است و به خاطر بیتوجهی به هشدارهای
شــورا و ســه اخطار پیاپی ،تــا اطالع ثانوی
هیــچ حوالــه جدیــدی بــرای این ســینما
صــادر نخواهــد شــد .بــه گفتــه فرجــی
چنانچه این ســینما به نمایــش آثار گروه
هنــر و تجربــه خاتمــه دهــد ،ممنوعیــت
صدور حوالــه لغو میشــود .چالش گروه
هنــر و تجربــه و شــورای صنفــی نمایــش
بــر ســر ســینما فرهنــگ البتــه بــه اواخــر
زمستان سال  95بر میگردد .علمالهدی
اســفندماه ســال گذشــته در واکنــش بــه
مصوبه شــورای صنفی نمایــش مبنی بر
اختصاص ســالن  2سینما فرهنگ (که تا
پیــش از این فیلمهای گــروه هنر و تجربه
را نمایش میداد) به فیلمهای عمومی،
الزمه اجرایی شــدن این مصوبــه را تأیید
سازمان سینمایی عنوان کرد و از برگزاری
جلســهای بــرای تعییــن تکلیــف ســینما
فرهنگ خبــر داد .به گفتــه علمالهدی ۴
ســانس از ســالن  ۲ســینما فرهنــگ برای
گــروه ســینمایی «هنر و تجربه» اســت که
مالک آن بنیاد ســینمایی فارابی اســت و
این نهاد زیر مجموعه ســازمان سینمایی
است و این مصوبه باید نظر مالک سینما
را جویا میشد .او همچنین با این جمالت
لبــه تیــز انتقاداتــش را متوجــه شــورای
صنفــی نمایــش کــرد تا نشــانهای باشــد
بــر جدی شــدن مجادله شــورا و اعتراض
گروه« :اینکه در اواخر سال شورای صنفی
نمایش مشکالت عدیده سینمای ایران را
فراموش میکند و فقط مسأله او سالن ۲
سینما فرهنگ میشود ،جای گله و سؤال
دارد ».او همچنین عنوان کرد که تا اطالع
ثانوی سالن  2سینما فرهنگ را در اختیار
این گروه اکران عنوان کرد.

خوش بود گر هنر و تجربه آید به میان

بازتاب

یادداشــتم را با نقل قولی از اســتاد عباس کیارســتمی آغاز میکنم که از زبان شهرام
مکری در مراسم بزرگداشت استاد در جشنواره اخیر سینمای کودک در اصفهان بیان
شــد .به گفته مکری ،کیارســتمی که همواره ذوق شاعرانه داشت در دفاع از سینمای
هنر و تجربه با اندکی دستکاری شعر حافظ گفته بود« :خوش بود گر هنر و تجربه آید
به میان» .جالب اینکه هر دو نام بهعنوان دو نســل از فیلمسازان متفاوت و صاحب
سید رضا صائمی
ســبک با ســینمای هنر و تجربه گره خورده است و هر دو محصول سینمایی هستند
منتقد سینما
که تا دیروز به آن سینمای هنری یا آوانگارد میگفتند و امروز به سینمای هنر و تجربه
شناختهمیشوند.بهایننامهامیتوانفیلمهاوفیلمسازاندیگریراهماضافهکرد
که وقتی به فهرست آن مینگریم به کلکسیونی از سینماگرانی میرسیم که نام و آثارشان نشان از اعتبار و افتخار
سینمای پیشرو و فرهیختهای دارد که ظرفیت و ظرافت سینمایی را میتوان در پس آن ردیابی کرد .سینمایی که
فارغازمناسباتومعادالتتجاریبهتجربههنریسینماپایبندبودهوافقهایتازهایرااززاویهدیددوربینخود
میگشاید و مینمایاند .سینمایی که نه به قصد فتح گیشه که شکستن کلیشه و فتح بابهای جدید در تجربه
فیلمسازی،بستریفراهمکردهتاهمسینماگرانمتفاوترادرصیدتجربههایتازهیاریکندوهمبرایمخاطبان
خاص ،مجالی برای تماشای دیگرگونه ،فراهم آورد .این تماشاگه راز را باید پاس داشت که سرشت و سرنوشت
سینمای اندیشه و فرهمندانه ما بر زمین آن بنا میشود و نضج میگیرد .در این چند سالی که گروه هنر و تجربه
بهشکلساختارمندی،ساماندهیشدهشاهدبروزوظهوراستعدادهایجوانوجدیدیدرفیلمسازیبودیمکه
غنیمتیگرانقدربرایسینمایماستوچشماندازپرامیدیرابرایآیندهسینمایایراننویدمیدهد.سینمایی
که به جرأت میتوان گفت بیش از سینمای تجاری ،مخاطب محور است به این معنا که با طیفی از مخاطبان
آگاه همراه است؛ مخاطبانی که با انتخاب آگاهانه به تماشای فیلم مینشینند و فراتر از این مخاطبپرور است و
بردرکفیلممخاطبانشمیافزاید.اینگروهطیفهاییرابهسینماکشاندهکهقبلازاینفیلمهایموردعالقه
خودرادرهیچسینمایینمیتوانستندببینند.پاشنهآشیلبسیاریازمنتقدانومعترضانسینمایهنروتجربه
بر محور اکران بنا شده این در حالی است که گروه هنر و تجربه برای حل بحران اکران فیلمهایی به میدان آمده که
اجازهومجالدیدهشدننداشتند.فیلمهایمهجوروفیلمسازانمغمومیکهپسازسالهاانتظارویأسپشت
درهایبسته،اکنونچندسالیاستکهمجالاکرانفیلمهایخودرایافتهاندوهنروتجربهبهخانهامیدآنهابدل
شده،همچنانکهمخاطبانخاصسینمابهاینخانهدلبستهاند.خانهایکهتجارتخانهسینمایینیستوازدل
آن افراد و آثاری بیرون میآید که سهم بزرگی در اعتبار داخلی و جهانی سینمای ایران دارد .تأسیس گروه هنر و
تجربهبهثمرنشاندنهزینههایمادیوانسانیاستکهبرایساختفیلمهایزیادیمصرفشدهامافرصت
تماشانیافته!اینتماشاخانهرابایدباآتشحمایتگرمکردنهباآتشلجاجتسوزاند!

ëëجنگ رو در رو
رابطه ســرد و چالشی شــورای صنفی
نمایــش و گــروه هنــر و تجربه بــا امید به
میانجیگری سازمان سینمایی همچنان
ادامه داشت تا اینکه اواسط تیرماه امسال
با تصمیم جدید این شورا مبنی بر حذف
ســانسهای هنر و تجربه در موزه سینما

فاطمه معتمدآریا :افزایش تماشاگران تئاتر به نفع همه است
فاطمــه معتمدآریــا معتقــد اســت :هرچقــدر افــراد
بیشتریبهتماشایتئاتربیابندبهسودهمهاستوباید
خدا را شــکر کرد که جوانها به جــای اینکه در پارکها
به دنبال مواد مخدر باشند تئاتر میبینند .معتمدآریا
درباره استقبال از تئاتر «اعتراف» به کارگردانی شهاب
ت وگو با ایسنا بیان کرد :حقیقتاً باید خدا
حسینی در گف 
را شــکر کرد که جوانها و مردم به جای آنکه در پارکها به دنبال
مواد مخدر باشند از قبل بلیت تئاتر رزرو میکنند و این یک حرکت
بزرگ در تئاترشــهر اســت چون مدتها بود نمایشــی این چنین
تماشاگران را به یک سالن تئاتر نکشانده بود.
او بــا تأکید براینکه اصالً و ابداً قصد ندارد راجع به کیفیت نمایش
«اعتــراف» و اندازههای هنری آن صحبــت کند ،گفت :مهمترین
مسأله برایم این است که «اعتراف» اثر مبتذلی نیست ،یعنی آن
جــّو غالب موجــود که همه میخواهند با ابتذال ،تماشــاگران را به
ســالن سینما یا تئاتر بکشــانند در این کار وجود ندارد .این نمایش
یک اثر کامالً محترم با حضور دو بازیگر بسیار استثنایی تاریخ تئاتر
و ســینمای ما یعنی آقای نصیریان و آقای شــهاب حســینی است
کــه در کنار دیگر بازیگران از جملــه صالح میرزا آقایی آنقدر به کار
خود ایمان دارند که باعث میشوند دیگر خیلی به این فکر نکنیم
نمایــش چقدر حرفــهای اســت .معتمدآریــا ادامــه داد :به نظرم

همین که این نمایش تماشــاگر را به ســالن میکشاند،
کافی است ،یعنی کافی است که یک اثر به شما خوراک
بیهودگی ندهد و به جای آن فکر دهد ،هرچند ممکن
اســت «اعتراف» یک نمایش رادیویی باشد ،میزانسن
نداشته باشد ،طراحی آن اشکال داشته باشد ،صداها بد
باشد و اصالً همه آنچه را که در یک نمایش غیر درجه
یک وجود دارد ،درخود داشته باشد ،ولی به خاطر جذب مخاطب
و حضور دو چهره استثنایی میتوان این نمایش را یک اتفاق خوب
در تئاترمان دانست .بازیگر نمایش «ننه دالور و فرزندان او» درباره
انتقادهایی که نسبت به حضور چهرهای سینمایی در تئاتر مطرح
میشود ،بیان کرد :به نظر من هر چقدر افراد بیشتری بیایند و تئاتر
ببینند به نفع همه است .کسی که برای نخستین بار به یک سالن
تئاتر میآید ،یاد میگیرد که حضور در چنین سالنی چه آدابی دارد،
بعــد از آن کمکــم عالقهمند میشــود و دفعات بعد انتظــار دارد
تئاتر چیز بیشــتری از کار قبلی به او بدهد؛ در نتیجه فکر نمیکنم
هنرمندانی که از سینما وارد تئاتر میشوند این فضا را تخریب کنند
چــون از آنهــا اســتفاده ابزاری نمیشــود و این طور نیســت که یک
چهر ه با لودگی و ابتذال و بیاحترامی به تماشاگر وارد تئاتر شود .در
واقع وقتی تماشاگری به دیدن نمایش آقای حسینی میآید با یک
احترام ویژه و سلیقه خاص وارد سالن تئاتر میشود.

بــه جنــگ رو در رو و مجادلــه رســانهای
مســئوالن مربوطه منتهی شــد .همایون
اســعدیان رئیس شورای صنفی نمایش
در نامــهای بــه مدیــر مــوزه ســینما از او
خواست که فقط سانسهای  ۲و  ۴سینما
فــردوس را بــه نمایــش فیلمهــای گروه
«هنــر و تجربه» اختصــاص دهند و بقیه

ســانسها در اختیار فیلمهای سرگروهها
قــرار گیــرد .او همچین در ایــن نامه موزه
ســینما را بــه سرنوشــتی مشــابه ســینما
فرهنــگ تهدید و عنــوان کرد کــه در غیر
این صورت دیگر برای این ســینما حواله
صــادر نمیشــود .با اعــام این تصمیم،
امیرحسین علم الهدی ،مدیر گروه هنر و

تجربــه ،اعتراض خود را در قالب نامهای
گالیهآمیز ،رســانهای کرد .او در بخشــی از
نامه خود با اشاره به ابعاد گسترده چنین
تصمیماتی عنوان کرد که شورای صنفی
ک ســال است با دالیل
نمایش بیش از ی 
واهــی درحــال چوب الی چرخ گذاشــتن
مهمتریــن دســتاورد دولــت یازدهــم در
حوزه فرهنگ و هنر اســت! اما مهمترین
بخــش صحبتهــای مدیــر گــروه هنر و
تجربه خبر احتمــال متوقف کردن هنر و
تجربه تا ورود رئیس ســازمان ســینمایی
بــه این موضوع بــود .بعــد از واکنش تند
علمالهــدی حــاال زمان به میــدان آمدن
رئیس شــورای صنفی نمایش بــود تا در
گفتوگویی با ایســنا و اظهاراتی تند و تیز
واکنش مدیر گروه هنر و تجربه را بیپاسخ
نگذارد .همایون اسعدیان ،رئیس شورای
صنفــی نمایــش در واکنــش بــه نامــه
علمالهــدی مدعی شــد دیگــر چیزی به
اســم گــروه هنــر و تجربه وجــود نــدارد و
مدتهاســت این گــروه به محفل تبدیل
شــده ،وگرنــه براحتی تهدید بــه متوقف
کــردن فیلمهــای ایــن گــروه نمیکــرد.
اسعدیان رئیس سابق سازمان سینمایی
را هــم مــورد عتــاب قــرار داد و گفــت که
ایوبــی بدون هیچ پژوهش و کارشناســی،
ســینما فرهنگ را در اختیار این گروه قرار
داده است .او همچنین در بخش دیگری
از صحبتهایــش با اشــاره بــه مخالفت
اکثر اعضای شــورا بــا نمایش فیلمهایی
چــون «فروشــنده» و «النتــوری» در گروه
هنــر و تجربــه گفت کــه دلیــل مخالفت
دوســتان ما به درســت این بود که این 15
ســانس دارد از فیلمهای «هنر و تجربه»
گرفته میشــود و به فیلمی داده میشود
که نیازی ندارد .او همچنین اذعان کرد که
این درخواســت فقط برای باال بردن آمار
مخاطب برای ارائه به مدیران باالدستی و
جبران ناموفق بودن این گروه بوده است.
گــروه «هنــر و تجربه» که یک ســال پس
از اســتقرار دولــت یازدهــم و فعالیــت تیم
فرهنگی ایــن دولت آغاز به کار کرده اســت
حــاال در آســتانه ورود بــه چهارمیــن دوره
فعالیتــش با محدودیتهای اکــران مواجه
شده است .در چنین شرایطی انتظار میرود
همانطور که هر دو طرف دعوا به حکمیت
ســازمان ســینمایی بهعنوان تأسیسکننده
این گــروه اذعان داشــتهاند رئیس ســازمان
ســینمایی وارد میــدان شــود تــا چالــش
یو
ایجاد شــده پیــش از آنکه به غائلــه جد 
صفآرایــی بیــن گروههای نمایــش دهنده
فیلمهــای ســینمای بدنه و ســینمای هنر و
تجربه منجر شود فرجامی خوش یابد.

ربع قرن با <صد اثر صد هنرمند> گالری گلستان
بیســت و پنجمیــن صــد اثــر صــد هنرمنــد گالری
گلســتان عصــر جمعه ســیام تیر مــاه آغــاز به کار
میکنــد .این قدیمیترین نمایشــگاه تجســمی در
بخش خصوصی است که مرداد  ۱۳۷۱توسط لیلی
گلســتان بنیانگذاری شــد؛ جالب اینجاست که این
رویــداد از بدو تأســیس ضمن ارائه آثــار با کیفیت،
دغدغه اقتصاد هنر داشــت و توانســت با معرفــی خریداران
تــازه رد پایــی مانــدگار از خــود به جای گــذارد .بــه گفته مدیر
گالری گلستان ،برای حضور در این دوره  ٤٨٠سیدی از سوی
هنرمندان سراســر ایــران به این گالری رســید که هر یک چند
اثر هنری را شــامل میشــد؛ در نهایت هم آثــار  ٢٥٧هنرمند
پذیرفته شــد که از هــر هنرمند یک اثــر روی دیوار مــیرود .به
رسم این رویداد هرکاری که فروش برود از دیوار برداشته و کار
دیگریازهمانهنرمندجایگزینمیشود.
گلستان تأکید دارد این دوره صد اثر صد هنرمند هم از نظر
کیفیت آثار ارائه شــده و هم قیمتهای بســیار مناسب مورد
توجه خریداران قرار خواهد گرفت ضمن آنکه چونان همیشه
دقت شده برای سالیق مختلف ،آثاری متنوع روی دیوار رود.
صــد اثر صــد هنرمند تــا  ٢٥مرداد هــر روز از  ٤تــا  ٨عصر
دایر اســت و تنها روزهای پنجشــنبه تعطیل خواهد بود .لیلی

گلستان در توضیح چگونگی شکلگیری این اتفاق
هنری گفته است« :چند ســالی از آغاز به کار گالری
میگذشــت ،هر تابســتان با مســافرانی که از خارج
کشور بر میگشتند مواجه بودم که برای تعطیالت
به ایران آمده و میخواستند نقاشی خریداری کنند
امــا به دلیــل تعطیل بــودن گالری زنــگ خانه مرا
میزدند؛ پس از مدتی با خودم فکر کردم من تمام تابستان در
حال رفت و آمد به گالری هستم چرا یک نمایشگاه تابستانه
برگــزار نکنم تــا عالقهمندان فضایی بــرای خرید آثــار هنری
داشــته باشند؟ ســال  ۱۳۷۱بود که نخســتین نمایشگاه «صد
اثر صد هنرمند» با دقیقاً صد هنرمند برگزار شد .نمایشگاه با
اســتقبال قابل توجهی مواجه شــد و کارها که از همان سالها
قیمتمناسبیداشتندبخوبیفروختهشدند.اینموضوعمرا
تشویق کرد و دورههای بعدی «صد اثر صد هنرمند» یکی پس
از دیگری برگزار شد .هر دوره به تعداد هنرمندانی که دوست
داشتند در نمایشــگاه حضور داشته باشند افزوده شد تا اینکه
ســال گذشته تعداد شــرکتکنندگان به دویست و بیست نفر
ل جاری به  ٢٥٧هنرمند رســیده اســت و از کف تا سقف
و ســا 
گالری با اثر هنری فرش میشود ».گالری گلستان در دروس،
خیابان کماسایی ،شماره ۳۴قرار دارد.

مرتضی میرباقری معاون سیما:

«شهرزاد» و «عاشقانه» مقابل سریالهای تلویزیون چیزی محسوب نمیشوند
معــاون ســیما دربــاره دو ســریا 
ل
«شــهرزاد» و «عاشــقانه» کــه ایــن
روزها مخاطبان را در شبکه نمایش
خانگــی با خود همراه کرد ه اســت و
رقابــت بــا ســریالهای تلویزیونــی،
اظهــار کــرد :این دو ســریال در قبال
دهها ســریال دیگر تلویزیون ،چیزی
محسوب نمیشوند.
نمیخواهم رد کنم و بگویم این
سریالها بازخورد نداشتهاند اما این
را میگویم که آن سریالها یک قلم
در عــرض کاالهــای دیگر محســوب
میشــوند .مرتضــی میرباقــری در

گفتوگــو بــا ایســنا در ادامه مطلب
بــاال اظهــار کــرد :ایــن دو ســریال در
قالــب دههــا ســریال دیگــر چیــزی
محســوب نمیشــوند .شــما اینگونه
بایــد حســاب کنیــد کــه هنرمنــدان
ایــران در حــال حاضــر کجــا بیشــتر
فعال هستند.
هنرمندان کجا فعالیت میکنند.
مشــخص اســت که اکثــر هنرمندان
بــرای تلویزیــون کار میکننــد .وی
در ادامــه بــا مطرح کــردن این نکته
که برای ســاخت یک ســریال شبکه
نمایــش خانگی ،شــاید دههــا برابر

هزینه یک ســریال تلویزیونی صرف
شــود ،گفت :شما حســاب کنید یک
ســریال در تلویزیــون  ۵۰درصــد
بیننده دارد؛ یعنی حدود  ۳۰الی ۴۰
میلیــون مخاطــب را با خــود همراه
میکند.
بــه ما بگویند ســریالهای شــبکه
نمایــش خانگــی چنــد میلیــون
مخاطــب داشــتهاند؛ شــاید بتــوان
گفــت حداکثــر دو  -ســه میلیــون
مخاطب.
معــاون ســیما اظهــار کــرد:
نمیخواهم رد کنم که سریالهای

نمایش خانگی بازخورد نداشتهاند
اما میخواهم بگویم این سریالها

یــک قلــم در عــرض کاالهــای
دیگــر محســوب میشــوند؛ یعنــی

خانوادههــا ســایر برنامههــای خود
از جمله مستند ،کارتون و خبرشان
را میبیننــد و گــوش میدهند و در
کنــار آن «عاشــقانه» و «شــهرزاد»
هــم یکی از ســریالهایی اســت که
ممکــن اســت آن را تماشــا کننــد.
البتــه نه اینکــه فقط آن دو ســریال
را ببینند و به ســریالهای تلویزیون
اصــاً توجهــی نداشــته باشــند .اگر
ایــن گونــه بــود پــس ایــن ۵۰ ،۴۰
درصــد مخاطبانی که ســریالهای
تلویزیــون را میبیننــد چه کســانی
هستند.

