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میزان تخفيف بليت
سينماها در ماه رمضان
اعالم شد
حوالی فرهنگ
وقتيتدوينگر،نميتواند
ِ
معيشت خودش را تدوين کند
يزدان سلحشور

بزرگترين مشکل
يک شغل فرهنگي
يا هن��ري ،در ايران
چيس��ت؟ منظورم
کارمندهايفرهنگي
ي��ا هنري نيس��تند آنهايي که حقوق
ثاب��ت دارند و تخصصي هم در زمينه
مورد نظر ندارند و معموالً هم در همه
دولتها ِ
سنگ همان دولت را به سينه
ميزنند ،منظ��ورم حرفهايهاي اين
حوزه است کس��اني که هميشه بايد
توضيح بدهن��د به خانواده ،به فاميل،
به جامعه که چرا در محلهش��ان يک
مغازه اجاره نکردهاند ت��ا براي مردم،
خانه اج��ارهاي پيدا کنن��د؛ منظورم
اينهاست؛ بزرگترين مشکل اينها
چيست؟ شما شايد بگوييد جواب پس
دادن به همه ،چون همه فکر ميکنند
قاشقسازي که کاري ندارد ،دماش را
ميکشي دراز ميش��ود ،توي سرش
ميزني پهن ميشود! اما اين نيست؛
البت��ه مثل قير مذاب اس��ت اما قبل
از آن ،بيسروساماني است اينکه فردا
نميداني شغلي داري يا نه ،بيمه اغلب
يک رؤياست و حتي براي وام گرفتن
هم –ولو ناچيز -بايد کارت کارمندي
رو کن��ي ،آن وق��ت ميگويند بخش
خصوص��ي را تقويت کنيد! اينها براي
شما خندهدار و براي ما خاطره است!
بعضي شغلهاي هنري وضعشان به
مراتب بدتر اس��ت ج��وري که رئيس
صنفشان هم صدايش در ميآيد چون
حتي رئيس صنف ب��ودن هم امنيت
شغلياش را گارانتي نميکند .حسن
حسندوست رئيس کانون تدوينگران
سينماي ايران گفته« :تأکيد ميکنم
مهمترين مش��کل صنف تدوينگران
در سينماي ايران ،مسأله نبو ِد امنيت
شغلي و بيمه بيکاري است و متأسفانه
اعضاي صنف تدوينگران در س��طوح
مختلف چ��ه تدوينگ��ران حرفهاي و
پيشکس��وت و چه تدوينگران جوان
درگير آن هس��تند ».و اين در حالي
است که حوزه تدوين فيلم ،از معدود
حوزههاي سينماست که در آن تقريباً
اُفت کيف��ي نداري��م و کيفيت باالي
تدوين فيلمهاي ايراني ،هميشه مورد
تحسين بوده است.

یادداشت
يك پيشنهاد برای حل مشکل
ناشرانبدهکار

سال بیست و یکم شماره 5948
سهشنبه  19خرداد 1394

س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش از مبلغ تخفيف بليت سينماها در ماه مبارک
توگو با مهر
رمضان خبر داد .غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گف 
درباره مبلغ تخفيف بليت س��النهاي س��ينما در ماه مبارک رمضان گفت :در جلسه
ديروز – دوشنبه -هجدهم خرداد ماه شوراي صنفي نمايش ،مقرر شد در طول ايام ماه
مبارک رمضان ،سينماهاي ممتاز  ۲هزار تومان و درجه يک به مبلغ يک هزار تومان
ب��ه مخاطبان خود در همه روزهاي هفته تخفيف دهند .وي بيان کرد :مبلغ تخفيف

بليت سينماها در شهرستانها توسط اداره کل سينماي حرفهاي آن شهرستان تعيين
ميش��ود .سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش ادامه داد :قرارداد فيلم سينمايي «عصر
يخبندان» به کارگرداني مصطفي کيايي نيز در گروه سينمايي استقالل بعد از «اسب
سفيد پادشاه» بسته شد .در حال حاضر تنها فيلمهاي «گينس» به کارگرداني محسن
تنابنده و «عصر يخبندان» به کارگرداني مصطفي کيايي براي حضور در طرح رمضان
اعالم آمادگي کردهاند.

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي:

تلويزيون ملي را نبايد با تکيه بر آگهي و تجارت اداره کرد

رويکرد صداوس��يما بر اين اساس است که
دولت را در انجام وظايف��ش ناموفقتر از آنچه
هست؛ جلوه دهد .رسانه ملي بايد طبق قوانيني
که برايش تدوين ش��ده ،عمل کند .خدماتش
بايد مبتني بر خدمات عمومي باشد و نياز همه
قشرها را پوشش دهد.
عليرض��ا حس��يني پاکدِه��ي در گفتوگو
ب��ا ايلنا ،بر اين مس��أله تأکي��د ميکند که در
رسانههاي ملي اس��اس تأمين هزينهها؛ دولت
اس��ت اما دولتها حق کنت��رل ،نظارت و اداره
آنها را ندارند.
دولت بايد زمينه آزادي کامل را فراهم کند
تا تحريريه رس��انه مس��تقل باشد و محتوايي
براي عموم جامعه توليد کند .تامين هزينهها
و درآمدزايي مبتني ب��ر آگهي تجاري؛ ديگر
نکته مورد انتقاد حس��يني پاکدِهي است .او
ميگويد :ش��بکههاي ملي را نبايد با تکيه بر
آگهي و تجارت اداره کرد زيرا در اين ش��رايط
رس��انهها باي��د در خدم��ت صاحب��ان آگهي

باش��ند نه عموم مردم .ادامه اي��ن روند نبود
حرفهايگراي��ي ،احاطه و اش��راف ديدگاهي
خاص را به دنبال دارد .درصورتيکه س��ازمان
بايد جام��ع ،کامل ،بيط��رف و مبني بر نياز

آحاد مردم اداره شود.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطباي��ي درباره
حمايت صداوسيما از جناحي خاص در آستانه
انتخابات مجل��س ميگويد :س��ازماني که نام

رس��انه ملي را دارد بايد طبق قوانيني که براي
آن تدوي��ن ش��ده ،عمل کن��د .خدماتش بايد
مبتني ب��ر خدمات عمومي باش��د و نياز همه
قشرها را پوشش دهد و تأمين کند.
بنابراي��ن ،نگاه آن به يک دس��ته و ديدگاه
خاص منطبق با قوانين تدوين شده اين سازمان
نيست و ميتواند تبعات مختلفي داشته باشد.
از نظر اين استاد دانشگاه ،کار کردن بر مبناي
«صداقت رسانهاي» و «تعهد حرفهاي» تنها راه
آشتي مردم با رسانه ملي و ميهني است.
او ادامه ميدهد :تکثر صداها ،آزادي ،نظارت
قانوني ،حق پاسخگويي ،آزادي بيان و اختصاص
س��اعاتي براي همه گروهها و دستههاي قومي
به نس��بت درص��دي که از جامعه را تش��کيل
ميدهند؛ نکاتي هس��تند که مورد غفلت واقع
شدهاند.
حسيني پاکدِهي ادامه ميدهد :نگرش منفي
س��ازمان به دولت موجب ش��ده که ضعفهاي
دولت بيشتر در رسانه ملي نمايش داده شود.

دریچه
علي جنتي:

اکران فيلمها هيچ مشکلي ايجاد نکرده است

وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي با
بي��ان اينکه بعد از پي��روزي انقالب
اس�لامي اقدامهاي خوبي در زمينه
فعاليته��اي قرآني ص��ورت گرفته
اس��ت گفت :گس��ترش و ترويج هر
چه بيشتر فرهنگ قرآني در جامعه
وظيفه همه نهادهاست.
علي جنتي در آيين افتتاحيه نخستين نمايشگاه قرآني شميم وحي در بوستان
توگوي تهران اف��زود :تمامي کارهاي صورت گرفته در حوزه قرآني از جمله
گف 
تربي��ت حافظان ،قاريان و حضور آنها در عرصهه��اي بينالمللي مقدمهاي براي
درک ،فهم و گسترش فرهنگ قرآني در زندگي فردي و اجتماعي است.
وي ب��ا بيان اينکه وجود دروغ ،خيانت در امانت ،اتهام ناروا ،غيبت ،فس��اد اداري
و مالي در جامعه به دليل دوري از فرهنگ ديني است خاطرنشان کرد :اين مسائل
شايسته حکومت ديني نيست و ما بايد در جهت گسترش فرهنگ قرآني و عمل به
آن در جامعه تالش کنيم .همچنین وزير ارشاد در حاشيه افتتاحيه نمايشگاه فرهنگ
توگو برگزار شد ،در جمع خبرنگاران با
قرآني شميم وحي که ديروز در بوستان گف 
اشاره به اهميت فرهنگ قرآني ،اظهار داشت :اين نمايشگاه ميتواند نقش مؤثري در
توسعه فرهنگ قرآني داشته باشد و ارزشهاي قرآني را در جامعه نهادينه کند .وي
برگزاري اين نمايشگاه را مکمل نمايشگاه بينالمللي قرآن کريم عنوان کرد و افزود:
اميدواريم با برگزاري اين نمايش��گاهها بتوانيم فرهنگ انس با قرآن را ترويج دهيم.
جنتي در ادامه در پاس��خ به س��ؤالي درباره اکران فيلمهايي که با فرهنگ اسالمي و
قرآني در تضاد اس��ت ،گفت :اکران فيلمها مشکلي ايجاد نکرده؛ البته اعتراضهايي
درباره موضوع مطبوعات مطرح ش��ده است که من به احتمال زياد براي پاسخگويي
به سؤاالت برخي از نمايندگان درباره آن فردا به مجلس ميروم و در صورت متقاعد
نشدن آنها به کميسيون فرهنگي و پس از آن به صحن علني خواهم رفت.
گفتنی اس��ت نخستين نمايشگاه فرهنگ قرآني ش��ميم وحي «ويژه تجهيز
مؤسسات ،مراکز و دارالقرآنهاي شهر تهران»  20تا  26خردادماه سال جاري در
توگو در تهران برپا است.
محل بوستان گف 

گزارش خبری
اداره اماکن مانع برگزاري کنسرت شد

با عبور از تعطيالت نيمه خرداد صورت گرفت

با پايان يافتن تعطيالت نيمه خرداد ،نمايشهاي جديدي به
صحنه تاالرهاي تهران آمدهاند كه بس��ياري از آنها از چهرههاي
مطرحي در ميان بازيگران يا كارگردانان خود بهر ه ميبرند.
ب��ه تازگي پ��س از مدتها نمايش جدي��دي از نيما دهقان
با حض��ور بازيگراني همچون عليرضا آرا ،خاطره اس��دي ،جواد
پوالدي ،شهرام حقيقتدوست ،اميررضا دالوري ،فرهاد قائميان
و فرزين صابوني در تاالر شمس به صحنه رفت تا حسين كياني
هم با نمايش «طويله آبا» اثري برصحنه داشته باشد.
در روزه��اي آينده نيز موج ديگري از تئاترهاي جديد به راه
ميافتد كه قطعاً حضور بازيگران مطرح و باس��ابقه فرصت لذت
بردن بيشتري را به عالقهمندان تئاتر ميدهد.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش ،از  17خردادماه ش��اهد آغاز چند
نمايش جديد بودیم و تماشاخانه باران سهم بيشتري را نسبت
به سالنهاي ديگر دارد« .تونل» به كارگرداني سيامك احصايي
و نوش��ته فا ِرس باقري يكي از اين آثار اس��ت كه با بازي فاطمه
معتمدآريا ميزبان تماش��اگران خود اس��ت .در اين نمايش كه
اجراي هرشب آن از ساعت  19:30شروع ميشود و تا  17تيرماه
هم ادامه دارد ،در كنار معتمدآريا كه آخرين بار با نمايش «ننه
دالور و فرزن��دان او» در تئاتر حضور داش��ت ،ش��بنم مقدمي و
روحاهلل حقگوي لسان هم بازي ميكنند.
يكي ديگر از نمايشهايي كه از همين هفته در تماش��اخانه
باران اجرا ميشود ،نمايش «هيچ كس نبود بيدارمان كند» است
كه پيام دهكردي آن را كارگرداني ميكند.
در اين نمايش كه از  18خرداد تا  18تير و هرشب از ساعت

رونق تئاتر در پايتخت

 21به مدت  100دقيقه روي صحنه است ،فريبا متخصص ،الهام
پاوهنژاد ،پيام دهكردي ،رضا مواليي ،خاطره حاتمي ،محمد رضا
علي اكبري ،عارفه لك ،نيكي نصيريان ،نيلوفر دربندي و آماندا
موسوي نقشآفريني ميكنند.
«هيچ كس نبود بيدارمان كند» نوشته محمدامير ياراحمدي
است و زندگي خانوادهاي در سالهاي دهه  30را روايت ميكند؛
روايتي از انسان معاصر و رنج هايش...
«زبان اصلي» ديگر نمايش��ي اس��ت كه از  20خردادماه در
س��الن باران روي صحنه ميرود .اين نمايش به نويس��ندگي و
كارگرداني رس��ول كاهاني داس��تاني رئال با محوريت طالق را
روايت ميكند و آزاده صمدي ،بهرنگ علوي و سعيد زارعي هم
در آن بازي ميكنند.
«س��ه جلسه تراپي» به كارگرداني افسانه ماهيان يكي ديگر
از نمايشهاي جديدي اس��ت كه از  17خرداد در سالن چارسو

کيهان کلهر ميگويد ديگر در ايران برنامه اجرا نميکنم

مجموعه تئاترشهر اجرا شده است.
اين نمايش كه تا  12تير روي صحنه ميماند ،نوش��ته نغمه
ثميني اس��ت كه صابر ابر ،احمد ساعتچيان و الهام كردا در آن
حضور دارند« .س��ه جلس��ه تراپي» در روزه��اي اجراي خود از
ساعت  19به مدت  70دقيقه ميزبان تماشاگران خود است.
رض��ا ثروتي هم ك��ه انتظار ميرفت نماي��ش «رومي» خود
را س��رانجام امس��ال به صحنه بياورد ،با نماي��ش ديگري با نام
«فهرست» ميزبان مخاطبان خود خواهد بود.
«فهرست» از  17خرداد تا  17تيرماه و هرشب از ساعت 21
با مجموعهاي از بازيگراني كه بيش��تر آنها براي نخستين بار به
صحنه ميروند در تاالر حافظ اجرا میشود.
نويس��ندگي اين نمايش را بجز رضا ثروتي ،پيمان قديمي و
اميراحمد قزويني برعهده داشتهاند.
تاالر س��نگلج هم از جمله س��النهايي اس��ت كه اين روزها
نمايش جديدي را به صحنه ميبرد.
«هزار ش�لاق» نمايش��ي به نويس��ندگي ناص��ر حبيبيان و
كارگرداني احس��ان ملكي اس��ت كه از  17خ��رداد تا  8تير در
سنگلج اجرا ميشود.
«ايرلن��د نبايد جاي بدي هم باش��ه» ديگر نمايش جديدي
اس��ت كه از  17خرداد تا  27تيرماه در فرهنگس��راي ارسباران
اجرا ميشود .نمايشهايي كه از اين پس اجرا ميشوند ،بخشي
از زمان اجرايشان مصادف با ماه مبارك رمضان است كه اجراي
شبانه آنها در اين مدت حال و هواي متفاوتي را براي دوستداران
تئاتر ايجاد خواهد كرد.

داوود علي بابايي

مدير مسئول انتشارات اميد فردا

«ابوالقاسم سعيدي» در نشست خبری نمایشگاهی که پس از  60سال در ایران برگزار میکند

ايران خانه من و فرانسه آتليهام است

مريم آموسا

در آس��تانه  90س��الگي «ابوالقاسم سعيدي»
ي او
نقاش مقيم پاريس؛ نخستين نمايشگاه نقاش 
پس از  60س��ال ،جمعه  22خردادماه در گالري
«ش��هريور» افتتاح ميشود و به همين مناسبت
روز گذش��ته  18خردادماه نشستي با حضور اين
هنرمند و اميرحسين زندي مدير گالري شهريور
برپا شد.
در اين نمايشگاه  30نقاشي ابوالقاسم سعيدي
ك��ه در چند دهه اخير خلق ش��دهاند در معرض
ديد عالقهمندان قرار خواه��د گرفت .تعدادي از
آثار به نمايش درآمده در اين نمايش��گاه توس��ط
مجموعهداران در اختيار گالري گذاش��ته ش��ده
و آخري��ن اثر اين هنرمند ني��ز در اين گالري در
معرض ديد عالقهمندان قرار ميگيرد .در ابتداي
اين نشست ابوالقاسم سعيدي ،ضمن تأكيد بر اين
موض��وع كه گاهي مواقع باي��د برخي از قرارهاي
خود را زيرپا گذاشت ،گفت :من تجربه بدي براي
همكاري با گالري داشتم و همين امر موجب شد
كه از همكاري با گالريها دلزده ش��وم و تصميم
جديتري بگيرم كه ديگر با هيچ گالري همكاري
نكنم اما باالخره زمان اين رسيد كه عهد ديرينهام
را بشكنم و پس از  60سال نمايشگاهي از آثارم را
در خانه خودم يعني ايران برپا كنم .او افزود :برپايي
نمايشگاه ،مستلزم آن است كه به باور تكامل در
آثارم رس��يده باشم اما من هيچگاه چنين باوري

هنر در غربت ساخته میشود

ندارم و پاي نقاشيهايم را امضا نميكنم چون تا
آخرين لحظه روي آثاري كه شايد  30سال پيش
خلق كرده باشم ،كار ميكنم و هربار كه قرار است
اثري از من به چرخه اقتصاد وارد ش��ود آن زمان
ديگر مجب��ورم كه پاي آثارم را امضا كنم .برپايي
اين نمايش��گاه هم فرصت مغتنمي شد كه پاي
تع��دادي از آثارم را امضا كنم .در واقع داير كردن
نمايشگاه يعني پاسخ دادن به اين پرسش كه من
كيستم .سعيدي همچنين درباره زمان خلق آثار
اين مجموعه گفت :ما شرقيها با غربيها تفاوت
بزرگي داريم؛ غربيها زمان را دورهبندي ميكنند

انتخاب اعضاي شوراي سياستگذاري هفدهمين جشن خانه
سينماي ايران

اعضاي ش��وراي سياس��تگذاري هفدهمين جشن خانه سينماي ايران معرفي ش��دند .روابط عمومي
هفدهمين جش��ن خانه س��ينما اعالم کرد؛ هيأت مديره جامعه اصناف س��ينماي ايران اعضاي ش��وراي
سياس��تگذاري جشن هفدهم را به شرح زير اعالم کرد .همايون اسعديان ،محمدآالدپوش ،احمد اميني،
محمد بزرگ نيا ،رخش��ان بني اعتماد،محمد حيدري ،ش��ادمهر راس��تين ،سعيد رش��تيان ،عليرضا رضا
داد ،جمال س��اداتيان ،منوچهر شاهسواري ،محمد مهدي عسگرپور ،کيوان کثيريان ،فاطمه معتمد آريا،
محمدرضا موئيني ،سيدرضا مير کريمي ،مازيار ميري و اکبر نبوي .اين شورا نخستين جلسه خود را روز
یکشنبه  17خردادماه و پيش از شروع داوريهاي بخشهاي مستند ،کوتاه ،انيميشن و فيلم بلند سينمايي
با حضور همايون اسعديان (دبير جشن خانه سينما) و مازيار ميري (مدير اجرايي جشن خانه سينما) در
محل خانه سينما (ساختمان بهار) تشکيل داد.

«کيهان کله��ر» قرار بود ،اي��ن هفته 19-
خردادماه -بعد از مدتها در ايران روي صحنه
برود؛ اما مج��وز اين برنامه از طرف اداره اماکن
صادر نش��د .نامزد چه��ار دوره از جايزه گرمي،
چهره بينالمللي موسيقي ايران ،آهنگساز آثار
متعدد در حوزه موس��يقي کالس��يک ايراني و
نوازنده چيرهدست کمانچه ،جهانيترين چهره
موسيقي ايران حاال همچنان بعد از چند سال
محرومي��ت از اجرا در کش��ورش ،نميتواند به
اجراي برنامه بپردازد .او در اين برنامه در نظر داشت براي نخستين بار در ايران،
کنس��رتي همراه با «بروکلين رايدر» داشته باشد؛ در يک ماه و نيم گذشته نيز
مقدمات چنين اجرايي فراهم شده بود؛ همه مسائل از قبيل اخذ ويزاها ،خريد
بليتها و مس��ائل اقامت از مدتها پيش تهيه ش��ده بود؛ اما در چند روز مانده
به برگزاري اين برنامه که حتي س��الن اجراي آن  -سالن ميالد  -نيز مشخص
شده بود ،اداره اماکن به دليل آنچه «مالحظات امنيتي» دانسته ،از صدور مجوز
خودداري کرده است« .کيهان کلهر» در اين خصوص به سايت «موسيقي ما»
ي
ي مشخص 
ي که خط مش 
گفت :کنس��رتها دوباره برگزار نخواهد شد ،تا زمان 
براي اينگونه فعاليتها تعريف و اجرا نش��ده ،بنده از انجام هرگونه فعاليت در
ايران خودداري خواهم کرد.

روی خط خبر
ديشب در مراسمي ويژه

 ۱۸سينماگر از وزير ارشاد گواهينامه درجه يک هنري گرفتند

شامگاه دوشنبه  ۱۸خرداد طي مراسمي با حضور علي جنتي وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي و حجت اهلل ايوبي معاون وزير و رئيس سازمان سينمايي به  ۱۸نفر
از سينماگران کشور گواهينامه درجه يک هنري معادل مدرک دکترا اهدا شد.
ش��ب گذشته طي مراسمي در هتل پارس��يان آزادي از هيأتهاي انتخاب و
داوري و برگزارکنندگان بخش بينالملل س��ي و سومين جشنواره فيلم فجر نيز
تجليل ب��ه عمل آمد .همچنين از عليرضا رضاداد دبير دو دوره اخير جش��نواره
فيلم فجر نيز قدرداني شد .گواهينامه درجه يک هنري که به امضاي وزراي علوم
و ارش��اد و رئيس فرهنگستان هنر رسيده اس��ت معادل مدرک دکترا محسوب
ميشود و براساس بررسي سوابق و کارنامه هنري افراد به آنها اعطا ميشود.

انتشار گزيده داستانهاي برگزيده جايزه صادق هدايت

عکس :امیرحسام زرافشان  /ایران

در حال حاضر ناشران بسياري
در كش��ور هس��تند ك��ه ب��ر اث��ر
اقتصاد ناس��الم و ركود بازار كتاب
و نامناس��ب بودن بازار محصوالت
فرهنگ��ي بخصوص كت��اب دچار
مش��كالت مالي و اقتصادي شده و
كارشان به محاكم قضايي كشيده
شده است.
در صنع��ت نش��ر متأس��فانه
هماكنون چندين ناش��ر به س��بب
بدهي مالي در زندان به سر ميبرند
و همچنين ناش��ران بس��ياري در
كشور هستند كه به علت معوقه وام
بانكي آنها وثائق غيرمنقول آنها
در معرض حراج و مزايده قرار گرفته
اس��ت در حالي كه برخ��ي از اين
ناشران صدها ميليون تومان كتاب
در انب��ار خود دارند كه متأس��فانه
قض��ات محاكم قضاي��ي عمومي و
حقوقي كتابهاي اين ناش��ران را
به عن��وان بدهي به طلبكاران براي
مزايده به رس��ميت نميشناس��ند
در حال��ي كه همي��ن قضات همه
چيزهاي منقول و غيرمنقول را به
مزايده ميگذارند تا طلب بدهكاران
پرداخت ش��ود وليك��ن كتابهاي
بس��يار ناشران در انبارها در مزايده
محاكم قضايي جايي ندارند و چون
طلبكاران ادعا ميكنند نميتوانند
آنها را به فروش رس��انند ،قضات
شعب؛ ناشر بدهكار را راهي زندان
ميكنند و تا دين خود را ادا نكنند،
نميتوانند آزاد ش��وند در حالي كه
انبارهايشان انباشته از كتاب است.
آي��ا نهاده��اي فرهنگ��ي
نميخواهند در اين مورد فكري به
حال اين ناشران كنند؟ اين ناشران
كه به س��رمايه داران ورشكس��ته
مع��روف هس��تند يعن��ي بالفعل
ورشكس��ته ولي بالقوه سرمايهدار
هس��تند نميدانند ب��ا اين محاكم
قضاي��ي باي��د چ��ه كنن��د .من از
معاونت حقوق��ي وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامي به عنوان يك ناشر
و نويس��نده خواهش��مندم ب��ا قوه
قضائي��ه در اين م��ورد مذاكرات و
مكاتباتي انجام دهد.

فرهنگ و هنر
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و ما ايرانيها ب��ه زمان ابدي معتقديم همين امر
موجب ميش��ود كه من به دورهبن��دي كارهايم
باوري نداش��ته باش��م چون من از زماني كه يادم
ميآيد به همين ش��يوه كار ميكردم و نميتوانم
تاري��خ دقيقي هم براي خلق آث��ارم ارائه كنم .از
اين رو پ��اي هيچيك از آث��ارم تاريخ نميبينيد.
اين هنرمند درباره س ِوژه نقاشيهايش كه همواره
درخت هستند گفت :مرسوم است كه در نقاشي
بايد خود نقاش��ي را ديد ،چراكه نقاشي يك بيان
اس��ت و من در واقع با اي��ن درختها ميخواهم
دس��ت مخاط��ب را بگي��رم ت��ا با خود نقاش��ي

همراهشان كنم .درختهاي من همه شخصيت
مس��تقلي دارند .س��عيدي درب��اره داليل اقامت
دائماش در فرانس��ه گفت 65 :س��ال پيش وقتي
من در ايران بودم فضا و امكانات مناس��بي براي
نقاشي كردن نبود و همين امر موجب شد كه من
س��ختيها را به جان بخرم و به فرانسه مهاجرت
كنم .در تمام اين سالها با اينكه در فرانسه زندگي
ميكنم اما فرانسه آتليه من است و ايران خانه من.
البته بايد به اين نكته توجه كنيم كه هنر در غربت
ساخته ميشود.
در ادامه اين نشس��ت اميرحسين زندي مدير
گالري شهريور هم گفت :با موزه هنرهاي معاصر
توافقي شده كه نمايشگاهي تحت عنوان مروري
بر آثار ابوالقاسم سعيدي برپا شود و همزمان با اين
نمايش��گاه كتاب آثار اين هنرمند با كمك بخش
خصوصي منتش��ر خواهد شد .چون مجموعهاي
از آثار ابوالقاسم سعيدي در اختيار مجموعهداران
قرار گرفته اس��ت و برپايي اين نمايشگاه فرصت
مغتنمي است كه مخاطبان هنرهاي تجسمي آثار
اين هنرمند را مرور كنند .در پايان اين نشس��ت
پوستر نمايشگاه كه توسط فرهاد فزوني خلق شده
بود رونمايي ش��د .نمايشگاه ابوالقاسم سعيدي از
 22خردادماه به مدت يكماه در گالري ش��هريور
برپا خواهد بود و عالقهمندان از ساعت  15تا 20
همهروزه جز جمعهها ميتوانند از اين نمايشگاه
دیدن کنند.

بخشنام ه مهم دفتر موسيقي درباره كنسرتهاي
كمتر از  500نفر

دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي با صدور بخش��نامهاي ،تفويض اختيار صدور مجوز اجراي
صحنهاي زير  500نفر را به اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس�لامي اس��تانها واگذار كرد .براساس بخشنامه وزير
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و به دس��تورعلي مرادخاني از تاريخ  17خردادماه ،همه مجوزهاي اجراي صحنهاي
موس��يقي براي تمام فضاهاي عمومي توس��ط ادارههاي كل اس��تاني پس از هماهنگي با مراجع ذيصالح ،با
رعايت مفاد آييننامه اجراي صحنهاي و حفظ شئون اسالمي هنگام برگزاري و انجام تبليغات بالمانع است .اين
بخشنامه شامل اجراهاي صحنهاي موسيقي محلي ،تلفيقي ،نواحي ،مقامي ،سنتي ،پاپ ،كالسيك ،آموزشي و
پژوهشي ،سفرهخانهها و گردهماييها خواهد بود .در بخش ديگر اين بخشنامه آمده است :مجوز زير  500نفر در
تهران شامل سالنهاي رودكي ،مجموعه فرهنگي برج آزادي و فرهنگسراي نياوران نبوده و اين سالنها كماكان
براي اجراي برنامههاي زير  500نفر بايد ازدفترموسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دريافت كنند.

مجموعه داس��تانهاي برگزيده جايزه ادبي ص��ادق هدايت در قالب كتابي با
عنوان «توي اين رختخواب نرم خوابم نميبرد» منتشر شد.

نمايش ميداني «فصل شيدايي» در تهران

نمايش «فصل شيدايي» که با ترکيب نور ،صدا ،تصوير ،جاذبههاي صحنه و دکور
و جلوههاي ويژه ميداني ،موفق به جلب بيش از نيم ميليون تماشاگر در شهرهاي
مختلف کشور شده بود ،شبهاي ماه مبارک رمضان در تهران اجرا ميشود.

طنين موسيقي آذربايجان از ونكوور تا اردبيل

رحیم شهریاری خواننده و آهنگساز موسيقي فولكلور كشورمان بزودي با انتشار
تازهترين آلبوم موس��يقايي خود ،كنسرتهاي شهرس��تان و خارج از كشورش را
برگزار خواهد كرد.

برگزاری گردهمايي منتقدان عملکرد خانه موسيقي

جمعي از منتقدان خانه موسيقي با برگزاري نشستي با عنوان «گفتمان ضرب
اصول»  15سال عملکرد خانه موسيقي را نقد کردند .در این مراسم فروغ بهمنپور
(روزنامهنگار) گفت :استاد فرهنگ شريف در اين مدت با بيماري دست و پنجه نرم
کرد و مدتي هم در کما بود .با اين حال ايشان براي بيمه مشکل داشت و در نهايت
اين استاد بزرگ مجبور شد براي تأمين هزينههاي بيماري خود يکي از سازهايش را
بفروشد .متأسفانه هيچ مسئولي از هنرمندان پيشکسوت حمايت نميکند.
او که در حاش��يه نشست منتقدان خان ه موسيقي اين سخنان را مطرح ميکرد،
اظهار کرد :ميخواهم در اين مراسم اعالم کنم ،اگر خداي نکرده اتفاقي براي استاد
فرهنگ شريف بيفتد و ايشان از دنيا بروند ،اعضاي خان ه موسيقي حق ندارند ،باالي
سر پيکر ايشان بيايند و از خودشان و ساير آقايان مسئول تشکر کنند.

اجراي اركستر سمفونيك تهران در كويت

اركستر س��مفونيك تهران با  80نوازنده و خواننده به رهبري نادر مشايخي،
روزهاي يكشنبه و دوشنبه ( 17و  18خرداد) چند برنامه در جشنواره بينالمللي
موسيقي كويت اجرا ميكند.

حضور معاون هنري در پشت صحنه «خشکسالي و دروغ»

معاون هنري وزارت ارش��اد به پش��ت صحنه فيلم س��ينمايي «خشکسالي و
دروغ» رفت .فيلمنامه «خشکس��الي و دروغ» به قلم محمد يعقوبي و براس��اس
اقتباس از نمايشنامهاي به همين نام نوشته شده است.

كسب مدال طالي انجمن عكاسان امريكا توسط هنرمند بوشهر

مدال طالي انجمن عكاسان امريكا به سعيد عربزاده هنرمند جوان بوشهري اهدا شد.

پيوستن ماني حقيقي به جمع بازيگران «من»

ماني حقيقي به جمع بازيگران فيلم س��ينمايي «من» به كارگرداني سهيل
بيرقي پيوست.

آرزوی احمدرضا درویش برای «رستاخیز»

احمدرضا درويش با تأكيد بر اينكه آرزو دارد «رستاخيز» به دست مخاطبان
آن در همه جهان برس��د ،گفت :با توجه به ش��رايطي كه به جهان اسالم و بويژه
مناطق شيعهنشين تحميل شده است ،اميدواريم بتوانيم توزيع جهاني و منطقهاي
خوبي داشته باشيم تا فيلم به دست مخاطبان آن برسد.

