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برگزارينخستينجلسه
هيأت داوران دومين
جايزه دکتر داورياردکاني

نخستين جلسه هيأت داوران جايزه دکتر رضا داوري اردکاني که به بهترين
پاياننامه دکتري فلســفه تعلق ميگيرد،با حضــور رضا داورياردکاني ،پرويز
ضياء شهابي ،سيدحميد طالبزاده ،علياصغر مصلح و علياصغر محمدخاني
در مرکز فرهنگي شــهرکتاب برگزار شــد و در مورد پاياننامههايي که تا اين
تاريخ به دبيرخانه جايزه رســيده است بررسي اوليه انجام و مقرر شد که براي
هر پاياننامه نظر دو نفر از داوران بررسي و گزارش نهايي براي طرح در جلسه

حجتاهلل ايوبي رئیس سازمان سینمایی خبر داد

فرهنگ

انحالل شورای عالی سینما

رايزني براي تعيين مکان
نمايشگاه قرآن کريم
فريدالدين پوراحمد

رئيس بيســت و چهارميــن دوره
نمايشــگاه بينالمللي قــرآن کريم با
اشــاره به اينکه در حــال رايزني براي
تعيين مکان برپايي نمايشگاه هستيم،
گفت :باغ کتاب ،مصلي و شهر آفتاب
گزينههــاي ميزباني نمايشــگاه قرآن
هستند .حجتاالســام والمسلمين
محمدرضا حشــمتي ،معاون قرآن و
عترت وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي،
در مــورد آخرين وضعيت نمايشــگاه
قرآن و مکان برپايي آن ،گفت :در حال
حاضر در حال رايزني با مراکز مختلف
جهت برپايي نمايشــگا ه قرآن در يکي
از گزينههاي مد نظر هســتيم .وي با
اشاره به اينکه شرايط برپايي نمايشگاه
در ماه مبارک رمضان متفاوت اســت،
افزود :يکي از گزينههاي مطرح شــده
«شهر آفتاب» است در مورد اين گزينه
ما منتظر هستيم تا در روزهاي آينده
نمايشــگاه کتاب برپا شــود و ببينيم
امکانات براي برپايي نمايشــگاه فراهم
است .حشمتي با تأکيد بر اينکه گروهي
هم اينک در حال رصد کردن امکانات
گزينههــاي ميزباني نمايشــگاه قرآن
و رايزني هســتند ،تصريح کرد :عالوه
بر شــهر آفتاب ،مصلي و مجموعه باغ
کتاب از ديگر گزينههايي هســتند که
براي برپايي نمايشگاه قرآن در آنجا در
حال رايزني و بررسي امکانات هستيم.

بن كارت  250هزار توماني
براي اهل قلم در نمايشگاه كتاب

مبلغ بــن اهل قلم ويژه بيســت و
نهمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
با افزايش  60درصدي نســبت به سال
گذشــته 250 ،هزار تومان است كه به
صورت رايگان در اختيار اهالي قلم قرار
خواهد گرفت .با هماهنگيهاي صورت
گرفته از سوي خانه كتاب ،در بيست و
نهمين دوره نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران مبلغ  250هزار تومان به اهالي قلم
به صورت رايگان تعلق خواهد گرفت .با
حمايتهاي صورت گرفته از سوي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي از اهالي قلم ،بن
كارتهاي اهالي قلم افزايش  60درصدي
نســبت به سال گذشته داشته است .بر
اساس اين گزارش ،پديدآورندگاني كه در
 5ســال اخير در حوزه كتاب بزرگسال،
 2عنوان كتاب به چاپ رساندهاند و آن
دسته از پديدآورندگاني كه طي  5سال
اخير در حوزه كتاب كودك و نوجوان 3
عنوان كتاب منتشــر كردهاند بن كارت
خريد كتاب را دريافت خواهند كرد .بر
اساس اين گزارش ،پديدآورندگان تمامي
كتب درسي ،كمك درسي ،آموزشي و
كمك آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي
راهنماي درسي ،مجموعه تست يا آزمون
از مقطع دبستان تا دكتري مشمول اين
طرح نخواهند بود و هيچ تسهيالتي در
قالب بن كارت اهل قلــم به آنها تعلق
نخواهدگرفت.

آن سوی مرز
بازيگر  81ساله مدير جديد
بنياد«برونته»

مديريت افتخــاري بنياد فرهنگي
«برونته» به «جودي دنچ» بازيگر باسابقه
تئاتر ،ســينما و تلويزيون تقديم شد.
«جوديدنچ»هنرپيشهمعروفانگليسي
كه در اقتباس سال  2011رمان «جين
اير» درخشيده بود ،عنوان مديريت بنياد
«برونته» را به صورت افتخاري دريافت
كرد« .دنچ»  81ساله پس از كسب اين
عنوان گفت :براي من افتخاري است كه
براي حفظ ميراث خواهران برونته ،با اين
انجمن همكاري كنــم« .جودي دنچ»
فعاليت هنري خود را از ســال ۱۹۵۷
با بازي در نقش «اوفليا» در نمايشنامه
«هملــت» آغاز و از آن پــس در دهها
نمايشنامه درام و موزيكال معتبر بازي
كرد .اين بازيگر انگليسي نخستينبار در
سال  ۱۹۶۴در يك فيلم سينمايي ظاهر
شد و با بازي در فيلمهايي چون «هنري
پنجم»« ،شكسپير عاشق»« ،شكالت»،
«آيريــس» و چند فيلــم از مجموعه
«جيمز باند» شهرتي جهاني پيدا كرد.

ادامه اکران «استريپي» از
هشت ماه گذشته در امريکا

انيميشــن کوتاه «اســتريپي» به
کارگرداني بابک و بهنــود نکويي ،در
قالــب برنامه «نمايش نمايشها» طي
هشت ماه در سينماهاي امريکا اکران
شــده و نمايش آن همچنان در امريکا
و سپس در برخي کشورهاي اروپايي و
آسيايي ادامه خواهد يافت.

هيأت داوران ارائه شود.
دانشجويان دوره دکتري در رشــته فلسفه با گرايشهاي مختلف که در
سال  ۱۳۹۴از پاياننامه خود دفاع کرده باشند ميتوانند پاياننامههاي خود
را حداکثر تا پانزدهم ارديبهشــت  ۱۳۹۵به دبيرخانه اين جايزه به نشــاني
خيابان شهيد بهشتي ،خيابان شــهيد احمد قصير (بخارست) ،نبش کوچه
سوم ،شماره  ،۸ارسال کنند.

حجت اهلل ايوبي رئيس ســازمان سينمايي ديروز
از توقف فعاليتهاي شــوراي عالي سينما که  5سال
پيش و در دولت دهم شکل گرفت ،خبر داد .او گفت:
امروز بعد از  ۲ســال به این نتیجه رسیدهایم اعضای
محترم شــورای عالی سینما مالحظهای که داشتند
کام ً
ال درست است و مقدمات این را فراهم می کنیم
که شورای عالی سینما دیگر نباشد.
توگو با مهر بيان کرد« :اکثریت قریب
ايوبي در گف 
به اتفاق بزرگوارانی که پذیرفتند عضو شــورای عالی
سینما شوند در اولین جلسه معتقد بودند که این نهاد
اساساً درست متولد نشده و یک فرزند ناقص الخلقه
است .این دیدگاهی است که در شورای عالی سینما
وجود داشت ولی ما حقیقتاً در آن ماه های پرالتهاب
اول کار خیلی فرصت بررسی همه جانبه این را که آیا
این نهاد که تأســیس شده اتفاق خوبی است یا خیر
نداشــتیم و تصورمان این بود که سرنوشت سازمان
سینمایی به شورای عالی سینما گره خورده و این دو
نهاد به هم مربوط هستند ولی بعد که جلسات تشکیل
شد ،متوجه شدیم سازمان ســینمایی یک سازمان
مستقل اســت و نیازی نیست باالی سر این سازمان
نهادی به نام شورای عالی سینما وجود داشته باشد.
دکتر روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم معتقد
هستند که کارهای تخصصی باید در نهادهای تخصصی
و توســط افراد مربوطه دنبال شود و در همین راستا
کارهای فرهنگی را به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمي
واگــذار کردهاند و بارها گفتهاند ورود به جزئیات امور
تخصصی نه درست است نه کارشناسانه .ایشان معتقد
است مســائل فرهنگی باید در سطح وزیر فرهنگ و
ارشاد اســامی حل و فصل شود .آقای وزیر هم وزیر
باسابقهای هستند و مسائل را به بخشهای تخصصی
واگذار کردهاند و حال با چنین رویکردی اینکه ما همه
مســائل سینما را در جلسه با رئیس جمهوري حل و
فصل کنیم ،راه و روش این دولت نیست.
ما امروز بعد از  ۲ســال به این نتیجه رسیده ایم
آقایان اعضای محترم شورای عالی سینما مالحظه ای
که داشتند کام ً
ال درست است و مقدمات این را فراهم
می کنیم که شورای عالی سینما دیگر نباشد».
ëëشورايي که در حد ايده باقي ماند
ايده تشکيل شــوراي عالي سينما در دولت دهم
و زماني که جواد شــمقدري معاونت سينمايي وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامي را بر عهده داشت ،شکل
گرفت .دي ماه  89نخستين جلسه شورا تشکيل شد،
 10ماه بعد هم در هيأت وزيران به تصويب رســيد و
محمود احمدينژاد رئيس جمهوري وقت هم شهريور
ســال بعد ،آييننامه آن را ابالغ کرد .قرار بود جلسات
ينژاد
به رياست رئيس جمهوري تشکيل شود ،احمد 
اما در مجموع تنها يکي دو بار و در زماني بسيار کوتاه

بالتکلیفی یک نهاد سینمایی
ابوالحسن داوودی
عضو کانون کارگردانان خانه سینما

تصمیمگیری براساس یک عقیده جمعی روشی درست و پسندیده است به
شــرط آنکه این تصمیمات ضمانت اجرایی داشته باشند در حالی که تجربه
نشان داده است که در کشور ما همه چیز به خواسته دولتها بستگی دارد.
ضمانت هر تصمیم پشتوانه اجرایی آن است و وقتی سرمایه و انرژی الزم برای کاربری آن وجود
ندارد و کســی در برابر تصمیمات خود را مسئول نمیداند ،بحث تصمیمگیری و حتی حضور
چنین شورایی منتفی به نظر میرسد .شورای عالی سینما نیز از همان زمان شکلگیری با یک
عالمت ســؤال روبهرو بود؛ اینکه قرار است چه کاری انجام بدهد و مصوبههایش تا چه میزان
ضمانت اجرایی دارد .اما متأســفانه آن چیزی که حداقل در رفتار و نوع برخورد شورای قبلی
وجود داشت ،جوری بیعملی بود که بالطبع نتوانست هیچ تصمیمی را به آن شکل و شمایلی
که از یک شورای عالی برمیآید به انجام رساند .به نظر میآمد اصرار و شتاب دولت قبل برای
تشکیل این شورا بیشتر ایجاد نهاد جایگزین برای خانه سینما بود .در حالی که چهره شورا در
زمان دولت دهم بیشتر چهره سیاسی به نظر میرسید تا چهره صنفی چون ترکیب اعضای آن
چندان ارتباطی به صنف نداشت و در مقابله با صنف بود و اگر تشکیل این شورا عوایدی هم
داشت ،بیشتر قرار بود شامل حال آدمهای خودش باشد .با چنین رویکردی ،با جابهجایی دولت
وضعیت شورا در حالت بالتکلیفی تام قرار گرفت .شورا بیشتر حالت نهادی خنثی و تزئینی را
یافت که روی دست دولت مانده بود و نمیدانست با آن چکار باید بکند .اگر همان زمان تصمیم
بر تعطیلی شورا گرفته میشد به نوعی به برخورد غیردموکراتیک متهم میشدند در حالی که
واقعیت این اســت که این شورا از ابتدا کارایی و تعریف مشخصی نداشت .شورایی که شاکله
اصلیاش با حضور رئیس جمهوری معنا پیدا ميکند و در دوره جدید تا به امروز یک جلســه
رسمی هم نداشته است؛ بهایی برای ماندن ندارد ،هر چند که در دوره گذشته هم که با ریاست
جمهوری وقت تشکیل جلسه میداد ،مصوبههای آن چندان اجرایی نشد .تشکیل یک شورای
تزئینی بجز اینکه ژست دموکراتیک داشته باشد ،به هیچ دردی نمیخورد مگر اینکه مصوباتش
پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشد.
در جلســات حاضر شد .حاال با گذشت  5سال ،اما نه
کارنامه روشــني از آن باقي مانده است و نه توانسته
تأثيري بر ســينماي ايران بگذارد .اين مسأله البته از
همان ابتدا براي بســياري از اهالي سينما روشن بود

و معتقــد بودندبا وجود نهادهــاي صنفي مختلف و
همچنين سازمان سينمايي ،کارکرد اين شوراي جديد
مشخص نيست .تأکيد بيشتر آنها اين بود ماهيت اصلي
تشکيل اين شورا سياسي و از قضا رقابت با نهادهايي

مثل خانه سينماست .شايد مهمترين و از جمله معدود
مصوبههاي اين شــورا که بســرعت جنبه اجرايي و
عملياتي پيدا کرد ،تصويب تشکيل سازمان سينمايي
کشور بود .غير از اين ،اتفاق مهم و ملموسي نيفتاد.
ëëاهداف و وظايف شوراي عالي سينما
حمایت از تولید آثار فاخر ســینمایی ،تعیین ساز
و کارهــای الزم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع
و امکانات ملی در عرصه ســینما ،تصویب شیوههای
حمایت از توسعه شــهرکها ،پردیسها و فضاهای
سینمایی ،ارائه تسهیالت و پشتیبانی مالی و اعتباری
و حمایت از تأمین کاالها ،تصویب طرحهای کالن و
راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع الزم ،اتخاذ
راهکارهای مناســب و اصالح زیرساختها به منظور
بهبود شیوههای آموزش و تربیت سینماگران متعهد از
مهمترين وظايف شوراي عالي سينما بودند که قرار بود
جلسات آن با حضور رئيس جمهوري تشکيل شود.
شورای عالی سینما متشــکل از داوود میرباقری،
مسعود جعفری جوزانی ،احمد نجفی ،جمال شورجه،
مســعود دهنمکی و محســن علیاکبــری در دولت
گذشته جلساتی را برگزار کرد و مصوباتی را هم برای
بهبود وضعیت سینمای ایران تصویب کرد اما همين
مصوبــات اندک هم هيچ گاه اجرايي نشــدند .بعد از
تغيير دولت ،مسعود جعفری جوزانی ،خسرو سینایی،
پرویز پرستویی ،منوچهر محمدی ،احمدرضا درویش،
سیدرضا میرکریمی و فرهاد توحیدی به شورا آمدند.
حســن روحاني رئيس دولت يازدهم اما هيچ گاه در
جلسات حاضر نشــد .به اين ترتيب ابهامات پيرامون
فعاليتهاي آتي اين شورا بيشــتر شد .ظاهراً دولت
جديد از همان ابتداي کار ،اعتقاد چنداني به شورای
عالی سینما نداشــت .معدود جلسات شورا در دولت
جديد به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار
شد ،مصوبات قابل توجهي نداشت ،و در ضمن اعضاي
شــورا هم يکي پس از ديگري استعفا دادند .منوچهر
محمــدي و احمدرضا درويش هر دو اعالم کردند که
جلسات شورا بيشتر تشريفاتي بوده و اين نهاد قدرت
چنداني در رصد مسائل سينماي ايران نداشته است.
آنهايي هم که باقي ماندند با ياس و نااميدي در مورد
فعاليتهاي شورا صحبت ميکردند و به کارکردهاي
آن چنــدان اميدوار نبودند .فرهــاد توحيدي يکي از
اعضاي اين شــورا ديروز به مهر گفت« :شورای عالی
ســینما و همه فعالیت های مربــوط به آنکه طرح
حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی ســینماگران نیز
جزئی از آن است در حال تعلیق است زیرا دوستان در
سازمان سینمایی نیز به همان نتیجه ای رسیدهاند که
ما در پایان دور اول فعالیت شورای عالی سینما به آن
رسیده بودیم و این سؤال مطرح بود که اساساً کارکرد
شورای عالی سینما چه چیز میتواند باشد و یا بودن یا
نبودن آن الزم است یا خیر».

در آيين اختتاميه دومين جشنواره سينما و روحاني مطرح شد

باید سوءتفاهمهاي حوزه و سينما برطرف شود

آيين اختتاميه دومين جشــنواره ســينما و روحاني عصر روز
جمعه در تاالر سوره حوزه هنري برگزار شد.
دبير دومين جشنواره سينما و روحاني در این مراسم با اشاره
به تالش براي برطرف کردن سوءتفاهمهاي حوزه و سينما گفت:
حوزه علميه با بضاعت خودش ،همدلي و دوســتي خود را براي
کمک به تعالي سينما اعالم ميدارد زیرا سينما ،انباشت حقيقت
است و به اميد روزي که به رشد انسانها کمک کند.
دبير دومين جشنواره سينما و روحاني با بيان اينکه وجود گرد
و غبار بين روحانيت و ســينما فضــاي بين اين دو را مبهم کرده
اســت ،ادامه داد :البته روحانيت براي رفع اين ســوءتفاهمها گام
بزرگي برداشته است.
ســرلک گفت :خانواده بزرگ سينما اعضاي زيادي دارد و بايد
بپذيريم همه يک شکل نگاه نميکنند؛ اما ميخواهيم اين رفتارها
در مســيري قرار گيرد که همه آن به نفع سينما تمام شود .دبير

دومين جشــنواره سينما و روحاني با اشــاره به پيام حوزه براي
سينما ،گفت :با توجه به برنامهريزي انجام شده جشنواره سينما

و روحاني را دوســاالنه برگزار ميکنيم و در دوره بعد وارد بخش
بينالملل هم خواهيم شــد .در ادامه این مراسم ،جايزه ويژه دبير
جشــنواره به رهبر قنبري براي فيلم داستاني با عنوان «او» تعلق
گرفت.
در بخش بازيگري با قدرداني از زندهياد خســرو شــکيبايي
تنديس جشــنواره به رضا کيانيان براي فيلمهاي روزگار غريب و
کيف انگليسي اهدا شد .همچنين با قدرداني از «کوچک جنگلي»
و «مدرس» ،بهروز شــعيبي براي ســريال «پرده نشين» جايزه
بهترين کارگرداني را به خود اختصاص داد.
بهترين کارگرداني فيلم داستاني با قدرداني از «طال و مس» و
«او» به «زير نور ماه» ســيد رضا ميرکريمي تعلق گرفت .بهترين
فيلم مستند نيز به سيد وحيد حسيني براي فيلم «شيخ حسين»
تعلق گرفت .در اين بخش از «فيه ما فيه» صادق داوريفر قدرداني
شد.

محمد علي بهمني در آيين رونمايي کتاب «چشمه صبح»:

در مراسم رونمايي از آثار نقاش صاحب سبک ايران مطرح شد

آييــن رونمايي کتاب «چشــمه صبــح» ،دربردارنده آثار
خوشنويسي  ٤٣هنرمند و غزلهاي محمد علي بهمني،همزمان
با ســالروز تولد اين شاعر و غزل ســراي معاصر با حضور علي
مرادخانــي معاون هنــري و جمعي از هنرمنــدان جمعه ٢٧
فروردين در فرهنگســراي نياوران برگزارشــد .در ابتداي اين
مراسم فرامرز پاليزان بيانيه خوشنويسان اين اثر را قرائت کرد
و بعد از آن سيد عباس سجادي مدير عامل بنياد آفرينشهاي
نياوران گفت :در ديداري که با امير جليلوند داشــتيم ايشــان
عنوان کردند که گنجينهاي از آثار  ٤٣هنرمند خوشنويس که اشعار استاد علي بهمني را به تحرير در آوردهاند،
زير چاپ دارند و تصميم گرفته شد همزمان با سالروز تولد استاد بهمني درفروردين ماه آيين رونمايي از اين
کتاب برگزارشود .اين شاعر در ادامه افزود :شعرهاي استاد بهمني سهل است وممتنع،وي يکي از  ٥غزل سراي
مطرح پس ازانقالب اســت و يکي از تأثيرگذاران در اين سبک به شمار ميرود و بسياري از جوانان نوقلم از
اين آثار تأثير ميگيرند .اما اين سادگي را ميتوان درآثار سعدي نيز ديد .ساده سخن گفتن مشکل است ولي
هنر افرادي مثل استاد بهمني اين است که چيزهاي پيچيده را ساده مينويسند .جواد بختياري رئيس انجمن
خوشنويسان ايران ديگر سخنران اين برنامه نيز در خصوص اشعار استاد بهمني گفت :قالبهاي جديدي در
شــعر معاصر يافت ميشود اما بايد در اين سبک قالب شکني کرد و قراردادهاي جديد را جايگزين نمود که
استاد بهمني چنين کرده است.
حسين آهي شاعر و پژوهشگر حوزه ادبيات نيز پس از قرائت ابياتي در خصوص شخصيت استاد بهمني
گفت :اســتاد بهمني سکان هدايت شوراي شعر را پذيرفتند و به عنوان يک شاهد بايد بگويم ايشان طوري
اشعار را در شورا ميخوانند که شنونده از آن لذت ميبرد .محمد علي بهمني در بخش پاياني ضمن قدرداني
از کليه ميهمانان و خصوصاً ســخنرانان اظهار داشــت :من بدخط ترين شاعر جهان هستم ولي ميبينم که
خوشنويســان اشعار من را به زيبايي نوشتهاند و چقدر شرمنده هستم که نتوانستم خوشنويس شوم .با اين
وجود از همه عوامل و همراهاني که در آمادهسازي و انتشار اين کتاب تالش کردند خصوصاً از امير جليلوند
تشکر ميکنم .در اين برنامه شاعراني چون محمد سلماني ،غالمرضا طريقي و افشين يداللهي نيز به قرائت
شــعر پرداختند و در پايان لوح ياد بود و تابلو فرش نفيس منقش به تصوير اســتاد بهمني از ســوي بنياد
آفرينشهاي هنري نياوران به وي اهدا گرديد و با حضور علي مرادخاني از کتاب «چشمه صبح» رونمايي شد.

مراســم رونمايي از ســه جلد کتاب «زندگي»« ،عشق» و
«گمگشتگي» شامل مجموعه آثار تصوير گري ،شعر و نقاشي
علي اکبر صادقي در گالري شــيرين برگزار شد .اين رونمايي
که روز شــلوغي را براي «گالري شيرين» رقم زده بود ،ميزبان
افــرادي مانند علي مرادخاني  -معاون هنري وزارت ارشــاد -
محمد ســرير ،ســهيل محمودي ،اکبر عالمي ،جواد مجابي،
طاها بهبهاني ،ابراهيم حقيقي ،فرشيد مثقالي ،عطااهلل اميدوار،
حسين محجوبي ،طناز طباطبايي و بزرگمهر حسينپور بود.
به گزارش ايسنا ،فرشيد مثقالي  -تصويرگر -اولين سخنران اين مراسم بود که در سخناني اظهار کرد :من و
علي اکبر صادقي تاريخ پنجاه ساله با يکديگر داريم .او شخصيتي بسيار صاف و ساده و مزاجي کام ً
ال پاک دارد.
او با بيان اينکه صادقي جزو معدود و شايد تنها هنرمند ايراني است که کوچکترين تأثيري از دنياي نقاشي
غربي نگرفته و مستقل عمل کرده است ،گفت :او تنها هنرمندي است که با کار هنري مانند صنعتگران عمل
ميکند يعني حضور شما هيچ خللي در کار او ايجاد نميکند .جواد مجابي  -نويسنده  -نيز بيان کرد :من اين
فرصت را داشتم که براي نوشتن مقدمه کتاب صادقي ،آثار او را به صورت کامل ببينم ،او نقاشي «نو-کالسيک
روايت گر» است .او با وجود اينکه کالسيک ايران و جهان را بخوبي ميشناسد در نقاشي ديدگاهي نو دارد.
وي با اشــاره به اينکه نقاشي و موســيقي با ادبيات ايران آغشته بودهاند و به روايت آن کمک ميکردند،
گفت :در دوران مدرنيسم ،روايت گري رو به فراموشي بود اما صادقي و امثال او اين سنت قديمي و فوق العاده
درست را احيا کردند .علي اکبر صادقي نيز در اين مراسم با اشاره به اينکه يک ايراني است ،در پاسخ به تعلق
آثار خود به مکتب سقاخانه اي ،گفت :به همين علت آنچه را در پرده داريها ديده بودم من را جذب ميکرد
و روي من تأثير داشت .من خيلي کم از نقاشيهاي اين مکتب الهام گرفته ام و در دوران نمايش اين سبک
به ساخت ويتراي و فيلمسازي مشغول و از اين فضا دور بودم.
اين هنرمند با اشاره به اينکه يک بار در کودکي خود با شاهنامه خواني روبه رو شده و به جاي گوش دادن
به حرفهاي نقال ،فقط به نقاشيهاي روي پرده نگاه ميکرده است ،ادامه داد :بدون شک اين موضوعات در
نقش آفرينيهاي من تأثير داشــته اما هيچ گاه از آثار سقاخانهاي و چاپ سنگي ،کپي نکردم .او در خصوص
شاگرد نداشتن خود نيز ،اظهار کرد :من هيچگاه حوصله شاگرد نداشتم اما سالهاي سال است که با هنرمندان،
دانشجويان و کودکان عالقهمند به نقاشي صحبت ميکنم و آنچه را بلد هستم در اختيارشان ميگذارم.

من بدخط ترين شاعر جهان هستم

علي اکبر صادقي؛ احياگر سنت روايتگري در نقاشي
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تجسمی
لوريس چکناواريان در نشست خبري آثار نقاشي خود مطرح کرد

مخاطب با نقاشي هايم موسيقي ميشنود

لوريس چکناواريان آهنگساز و رهبر
ارکستر پيشکسوت موسيقي کشورمان
شــنبه  ۲۸فروردين در يک نشســت
خبري کــه در تــاالر اميرخاني خانه
هنرمندان ايران برگزار شد از جزئيات
برگزاري نخستين نمايشگاه نقاشيهاي
خود بــا عنوان «موســيقي روي بوم»
سخن گفت .وي در ابتداي اين نشست گفت :اعتقادي کهبنده به ارتباط بين هنرها
دارم باعث شــد بار ديگر تصميم بگيرم بيش از  ۵۰اثــر از تابلوهايم را در معرض
ديــد عالقه مندان قرار دهم .البته عالقه من به نقاشــي از زماني آغاز شــد که به
موسيقي عالقهمند شدم .وقتي به کشورهاي مختلف سفر ميکردم به ارکستراسيون
و رنگ آميزي در موسيقي بيشتر پي ميبردم و همواره دوست داشتم بين دو فضاي
موسيقي و نقاشي ترکيب و ارتباطي برقرار کنم که بتوانم در قالب آن رنگ سازها و
ملوديها را در بوم نقاشي بياورم .چکناواريان بيان کرد :به طور حتم کار من نقاشي
نيســت ،اما جالب اســت بدانيد در اين مدت که به نقاشي عالقهمند شدم بيش از
 ۱۰۰تابلو نقاشــي کردم و بعد از اينکه اين کار را انجام دادم در فکرم اين ذهنيت
به وجود آمد که به خانه هنرمندان ايران پيشــنهاد دهم تا اگر برايشان امکان دارد
نمايشگاهي برپا کنند .من مطمئنم با ديدن اين تابلوها بيننده ميتواند در ذهن خود
موسيقي بشنود و اين همان موضوعي است که بسيار به آن عالقهمند بوده و هستم.
چکناواريان درباره جزئيات نمايشگاه نقاشي خود گفت :بيش از  ۵۰اثر از مجموعه
کارهايم در ابعاد مختلف به همراه صفحهها و پوســترهايي که براي کنسرت هايم
طراحي کرده بودم در اين نمايشــگاه به نمايش در ميآيد .اينها همان عالمتهاي
موسيقي هستند که من در آثار موسيقايي ام از آنها استفاده ميکنم و هر کدام از
آنها بيان احساسات من در موسيقي است که لذتبخش هستند .ضمن اينکه تعدادي
از تابلوهايي که در اين نمايشگاه ميبينيد تحت تأثير کشتار ارامنه و رنج هايي است
که مادر من از اين فضا کشيده و فکر ميکنم آثاري هستند که ميتوانند مخاطب را
تحت تأثير قرار دهند .البته اين را هم بگويم که هيچ کدام از نقاشيهاي من فروشي
نيســت ،اما اگر مجموعه يا نهادي پيدا شود که درخواستکنند ه همه کارهاي من
باشد آن وقت ميتوانم با آنها وارد مذاکره شوم.

هنر
مارگارت تاچر و آنگال مرکل در يک صندلي

نخستين نمايشگاه گالري شکوه در
سال جديد با نمايش آثار نقاشي،حجم و
ويدئوآرت «نوشين زرناني» عصر جمعه
 27فروردين ماه آغاز به کار کرد.
«نوشين زرناني» در دومين نمايشگاه
انفراديــش با عنوان «بانوي آهني » که
در ادامه مجموعه «نگهبان چشــمه »
است ،تعداد  11تابلوي نقاشي ميکس مديا ،دو چيدمان و دو ويدئوآرت را در معرض
تماشاي عموم قرار داده است .او در اين نمايشگاه صحنه هايي از فيلم سينمايي« آيرن
من  2 ،3و  »1را بازسازي کرده و بر حضور اَبر قهرمانها در حوزه تصوير بخصوص
در سينما تأکيد دارد .زرناني درباره آثار تازه اش که حدود دو سال روي آنها متمرکز
بوده،گفت« :در اين آثار که در ادامه مجموعه قبلي ام است توجه من بر حوزه فيزيک
انسانها است .دغدغه من در رابطه با عنصر قدرت در اين نمايشگاه با توجه به حضور
ابر قهرمانها در فيلمهاي هاليوودي چون بتمن ،سوپر من ،اونجرز ،آيرن من و ...که
توانســته بســياري از کودکان را تحت تأثير قرار دهد و در ذهنشان از آنها اسطوره
بسازند به بدنهاي آهني رسيد ».زرناني در سالن بااليي گالري شکوه براي القاي بهتر
ســوژه مورد نظرش به مخاطب ،دو چيدمان به تماشا گذاشته است :در گوشهاي از
ســالن دو مبل روبهروي هم هستند که روي پارچه آن چهره زنان قدرتمندي چون
مارگارت تاچر ،ويرجينيا وولف ،آنگال مرکل و ...نقش بسته ،هدف من از نمايش اين
چيدمان درگير کردن،مخاطب با تصاوير و چارچوب اين مبلهاست و با آنکه تصاويري
از زنان قدرتمند جهان روي اين مبلها نقش بسته ولي چوب دور و برش و در واقع
بنيان درونياش به نوعي تنها جايي براي نشستن قدرتمندان است .چيدمان ديگر اين
نمايشگاه سيبهاي طبيعياي هستند که به رنگ صورتي درآمده و هر کدام زخمي
شده يا تيغ هايي به درون آنها فرو رفته است ،اين سيبها در طول نمايشگاه تغييراتي
ميکنند و از داخل کم کم رو به زوال ميروند و در آخرين روز نمايشــگاه آنچه بايد
در درون سيبها و در ظاهرشان اتفاق خواهد افتاد .نمايشگاه «بانوي آهني » تا تاريخ
هفتم ارديبهشت ماه در گالري شکوه واقع در خيابان فرمانيه،بلوار اندرزگو ،خيابان
امير نوري ،شماره  19داير است و عالقهمندان ميتوانند همه روزه از ساعت  5تا 9
بعد از ظهر از اين آثار ديدن كنند.

روی خط خبر

آخرين وضعيت جمشيد ارجمند

جمشيد ارجمند تحت نظر پزشکان در منزل بستري است .هرمز همايونپور از دوستان
اين نويسنده و منتقد سينما به ايسنا ،گفت :آقاي ارجمند بعد از ترخيص از بيمارستان با
حمايت وزارت بهداشت و سازمان سينمايي در منزل تحت کنترل هستند و در حد مقدورات
امکانات پزشکي فراهم شده است .اين نويسنده ادامه داد :حال ايشان به دليل نارسايي قلبي
ثابت و در عين حال زياد مناسب نيست و به سختي قادر به صحبت کردن هستند.

تغييرات معماري پايتخت در «تهران كه باغ بود»

مســتند «تهران كه باغ بود» ساخته حسن كاوهزاد در سال  1357تغييرات
معماري در شــهر تهران را مرور ميكند كه يكشنبه  29فروردين ساعت  21از
شبكه مستند سيما پخش ميشود.

يادبود منوچهر ستوده در دانشگاه تهران

مراسم يادبود دانشمند فقيد دکتر منوچهر ستوده به همت گروه تاريخ دانشگاه
تهران به همراه انجمن علمي دانشجويان تاريخ يکشنبه  29فروردين از ساعت  11تا
 12:30در تاالر استاد باستاني پاريزي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
برگزار ميشود .اين مراسم با حضور احسان اشراقي ،استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران،
محمدباقر وثوقي ،استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران ،رسول جعفريان ،استاد گروه تاريخ
دانشگاه تهران ،سيدجواد ميرهاشمي ،مستندساز سخنراني خواهند کرد.

انتصاب دبير دومين جشن انجمن عکاسان سينماي ايران

علي نيــک رفتار رئيس انجمن عکاســان ســينماي ايران از طرف شــوراي
سياستگذاري اين جشن متشکل از شهاب الدين عادل ،حافظ احمدي ،نادر فوقاني و
بهرنگ دزفوليزاده به عنوان دبير دومين جشن عکاسان سينماي ايران انتخاب شد.

اختصاص يارانه  50درصدي خريد کتاب به مهدهاي کودک

همايون اميرزاده مشــاور اجرايي معاونت امور فرهنگي اعالم کرد :در ايام برگزاري
نمايشگاه کتاب تهران تخفيف  50درصدي به کتابخانههاي مهدکودکها ارائه ميشود
تا نسبت به تجهيز کتابخانههاي خود براي مربيان و کودکان در مهدها اقدام کنند.

کيش ميزبان جشنواره مد و لباس اسالمي -ايراني

جشنواره مد و لباس اسالمي -ايراني کيش از  16تا  20ارديبهشت ماه از ساعت
 16الي  23در برجهاي طاليي جزيره کيش در منطقه آزاد کيش برگزار ميشود.

برگزاري نمايشگاه کتابهاي ارتش

نمايشــگاه يک روزه کتابهاي مربوط به ارتش همزمان با فرارسيدن سالروز
ارتش جمهوري اسالمي ايران در کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد برگزار ميشود.
اين نمايشگاه يک روزه امروز از ساعت  ۸تا  ۱۹در کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد
واقع در خيابان شريعتي برپا ميشود.

 1500اثر متقاضي شركت در بخش تجسمي جشنواره فيلم سبز

تاكنون بيش از  1500اثر به بخش تجســمي دبيرخانه پنجمين جشــنواره
بينالمللي فيلم ســبز رسيده اســت .بر اســاس اعالم امير عابدي مدير بخش
تجسمي جشنواره از  1500اثر رسيده به بخش تجسمي جشنواره در شش رشته
عكس ،گرافيك ،نقاشي ،كاريكاتور ،هنرهاي مفهومي و مجسمهسازي بيشترين
تعداد آثار به بخش عكس تعلق دارد .پنجمين جشــنواره بينالمللي فيلم سبز
 24تا  31ارديبهشت ماه در تهران و همزمان در سراسر كشور برگزار ميشود.

