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سروش قصه گویی
برای مخاطب عام به واسـ ــطه گره خوردن
نامش به سـ ــریالهای تلویزیونی شناخته
شـ ــده اسـ ــت؛ چـ ــه در مقـ ــام بازیگـ ــر و چه
کارگـ ــردان .آخرین کاری که به کارگردانی او
همین چند ماه پیش روی آنتن رفت فصل
دوم«لیسانسهها»بودوپرسروصداترینش
سریال «پژمان» .ریشه اصفهانی دارد و به
همین خاطر نقشـ ــی در فرآیندهای
فرهنگی که به نوعـ ــی با اصفهان

ارتباط داشـ ــته باشـ ــد ،عهده دار میشـ ــود.
اواسـ ــط تیرماه امسـ ــال بود که شـ ــهر کتاب
اصفهان را راهاندازی کرد تا پاتوقی فرهنگی
برای جوانان این شـ ــهر باشـ ــد« .سـ ــروش
صحـ ــت» اگـ ــر چه بـ ــه خاطـ ــر فعالیت در
حوزه آثار طنز برای مخاطب عام شناخته
شـ ــده اسـ ــت اما از همان روزهایـ ــی که وارد
حرفه سـ ــینما و بازیگری و کارگردانی شـ ــد،
نویسـ ــنده و فعـ ــال مطبوعاتـ ــی هـ ــم بود.

حدود  10سال روزهای پنجشنبه در روزنامه
اعتماد ستون «تاکسی» به قلم او چاپ شد.
دلش میخواسـ ــته رمان نویس شود شبیه
همسـ ــرش سارا ساالر که نویسـ ــنده است و
در حوزه کتاب فعال است البته مخاطبان
جـ ــدی تلویزیون هم بـ ــا تماشـ ــای برنامه
«کتاب باز» و اجرای سروش صحت در این
برنامه تا حدودی با نشانههایی از شناخت
ی او به کتاب آشـ ــنا هسـ ــتند؛
و عالقهمنـ ــد 

برنامهای که قرار است از پاییز امسال فصل
سوم آن روی آنتن برود .خبر تازه از فعالیت
او در حـ ــوزه کتاب مربـ ــوط به دنیای قصه و
هنر قصهگویی است .سروش صحت طی
حکمیبهعنواندبیرهنریبیستویکمین
«جشـ ــنواره بینالمللی قصهگویی» کانون
پرورش فکری کـ ــودکان و نوجوانان که قرار
است زمستان امسال برگزار شود منصوب
شده .البته او خودش یکی از اعضای پیشین

کانون پـ ــرورش فکری کـ ــودکان و نوجوانان
اسـ ــتان اصفهان بوده و سالهاسـ ــت که به
عنوانیکیازاعضایفعالکتابخانهمرجع
کانون به شمار میرود« .قصه زندگی من»
موضوع محوری این دوره از جشنواره است
و باید تا زمسـ ــتان منتظر ماند و دید حضور
سروش صحت تا چه میزان در سطح کیفی
جشـ ــنواره به لحاظ هنری و محتوایی مؤثر
است.

«هزار پا» پرفروشترین فیلم تاریخ
سینمای ایران شد

همانطـــور کـــه پیشبینی میشـــد فیلـــم تازه ابوالحســـن
داوودی رکورد «نهنگ عنبر» را شکســـت و بر صدر جدول
سینمــــا
فروش سینمای ایران قرار گرفت .فیلم «هزارپا» با گذشت
پنج هفته از اکران عنوان پرفروشترین فیلم ســـینمای ایران را از آن خود کرد.
سهشـــنبه شـــب  16مردادماه فروش این فیلم از  ۲۱میلیارد تومان گذشت تا با
شکستن رکورد سال گذشته «نهنگ عنبر »۲پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای
ایران باشـــد .این فیلم با بـــازی رضا عطاران و جواد عزتـــی در کمتر از یک ماه
توانسته حدود دومیلیون و دویست هزارنفر را به سینماهای ایران بیاورد.

شرایط اقتصادی و نوسان بازار ارز چه تأثیری بر فضای خرید و فروش آثار هنری گذاشته است

هنر زنده ،زیر آوار اقتصاد
گـــزارش

حسین گنجی

منتقد هنری

هنر آنالین

«گالریها موتور محـ ــرک اقتصاد هنر
هستند؛ ما و شما با انجام فعالیتهای
مشـ ــترک میتوانیم بـ ــه یک خروجی
مثبت برسیم و با برگزاری نشستها
و همایشها ،اقتصاد هنر را در سـ ــطح
ملـ ــی و بینالمللی رشـ ــد دهیم ».این
جمله را محبوبـ ــه کاظمی مدیر گالری
ترانه باران در نشسـ ــت مشترک دیروز
هادی مظفری ،مدیرکل مرکز هنرهای
تجسـ ــمی وزارت فرهنـ ــگ و ارشـ ــاد
اسـ ــامی با جمع ـ ـی از گالریدارهای
تهـ ــران و شهرسـ ــتانها مطـ ــرح کرد.
یکـ ــی از مسـ ــائلی که در این نشسـ ــت
مطرح شـ ــد ،بحث اقتصاد هنر و تأثیر
بازار ارز بر این حـ ــوزه بود که طی چند
ماه گذشـ ــته فراز و فرودهای بسـ ــیاری
را تجربـ ــه کـ ــرده .نکتـ ــه اینجاسـ ــت
کـ ــه هنـ ــر تجسـ ــمی و هنرمنـ ــدان این
عرصـ ــه ،تأثیـ ــرات چند وجهـ ــی و گاه
حتی متناقضی از شـ ــرایط پیش آمده
میگیرند .از این رو ،در گزارش حاضر
این سـ ــؤال را طرح کردهایم که نوسان
ارزی پیش آمـ ــده در ماههای اخیر چه
شـ ــرایطی را برای آثار هنری تجسـ ــمی
و گالریداران پیـ ــش آورده و فعالیت
آنهـ ــا را در زمینـ ــه خریـ ــد و بخصوص
فـ ــروش آثار هنـ ــری با چه مشـ ــکالتی
مواجه کرده است.
از هنرهای تجسـ ــمی بارهـ ــا بهعنوان
پشتوانه سـ ــرمایه ملی یاد شده ،ولی
آنقـ ــدر کـ ــه باید بـ ــه آن بهـ ــا و فضای
مـ ــورد نیاز داده نشـ ــده اسـ ــت .کاالی
هنری در سـ ــبد کاالی خانوار معموالً
به درسـ ــت یا غلـ ــط  -کاالی لوکستعریف شـ ــده است .بخصوص وقتی
این کاال نقاشـ ــی ،خط ،مجسـ ــمه یا از
این دست باشد .سالهاست فعاالن
این حوزه ب ه دلیل همین دستهبندی
سـ ــعی کردهانـ ــد بـ ــا توسـ ــعه فضای

فعالیـ ــت ،فضای نمایـ ــش ،تفهیم و
تبییـ ــن کارکردهای هنر و از دیگر سـ ــو
قیمتگذاریهـ ــای قابـ ــل عرضـ ــه به
جامعـ ــه متوسـ ــط و حتـ ــی پایینتر از
جامعه متوسـ ــط از ذیـ ــل این تعریف
خـ ــود را خـ ــارج کنند و هنـ ــر را به یک
عبـ ــارت از لوکس بودگـ ــی خارج کنند
و هنر را برای عموم جامعه مشوق و
قابل عرضه بدانند.
ëëدوام و قوام مخاطب
فرشـ ــید پارسی کیا مدیر گالری دنا در
گفتوگو با «ایران» میگوید« :طبقه
متوسـ ــط عالقهمنـ ــد بـ ــه تجسـ ــمی و
خانوادههای آرتیس ـ ـتها حتی از این
شرایط تأثیر گرفتهاند و در این مدت
خریـ ــد کمتری داشـ ــتهاند ».پارسـ ــی
کیا با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در این مدت
به همین دالیل ما قـ ــدری با احتیاط
پیـ ــش میرویـ ــم و نمایشـ ــگاههای
کمتری را تدارک دیدهایم ،میگوید:
«البتـ ــه تـ ــا همین بهـ ــار کـ ــه چندین
نمایشگاه داشتیم فروشهای بسیار
خوبـ ــی را تجربه کردیم و نسـ ــبت به
دوره مشـ ــابه سال گذشته بهطور کلی
از وضع بهتری در فـ ــروش برخوردار
بودیم».
اما قابل پیشبینی و طبیعی اسـ ــت
کـ ــه این رونـ ــد نمیتوانـ ــد حداقل در
ایـ ــن طبقـ ــه از مشـ ــتریان و مخاطبان
عرصـ ــه هنـ ــر تجسـ ــمی دوام و قـ ــوام
داشته باشـ ــد؛ وقتی شرایط اقتصادی
به سـ ــمتی م ـ ـیرود که دسترسـ ــی به
کاالهـ ــای اساسـ ــی کـ ــه نیـ ــاز حداقلی
یک زندگی اسـ ــت سـ ــخت میشـ ــود
و بـ ــرآورده کـ ــردن نیازهـ ــای اصلـ ــی
دغدغـ ــه جدی یک خانوار میشـ ــود،
هنر دیگـ ــر نمیتواند خـ ــود را لوکس
ندانـ ــد .ایـ ــن لوکـ ــس شـ ــدن باعـ ــث
میشود رفته رفته از سبد کاالی طبقه
پایین و حتی متوسط رخت بربندد و
چشـ ــم امیدش را به طبقه باال دست
بیندازد .طبقهای که شاید در بدترین

گالیه صالحپور از دخالت
در تصمیمات ارشاد

نمایشگاه آثار مریم درویش در گالری گلستان

شـ ــرایط نیز یا بهدلیل نگاهی بازاری
یـ ــا بهدلیل نیـ ــاز دکوراتیو یـ ــا بهدلیل
نگاه ذوقی و سـ ــلیقهای یـ ــا حتی نگاه
تفریحـ ــی ،همـ ــواره خریـ ــد هنـ ــری را
جزئی از سبد خرید خود میداند.
در وجه دیگر تأثیر عمدهای است که
مقدمات تولید هنری را دسـ ــتخوش
تغییر خواهـ ــد کرد .از شـ ــرایط امروز
اقتصادی و بخصـ ــوص افزایش نرخ
دالر که تأثیر بازدارنده و منفی خواهد
داشـ ــت بر متریـ ــال و مـ ــواد اولیه هنر
تجسمی اسـ ــت که عمده آن از خارج
از کشـ ــور تأمین میشود .این افزایش
قیمت در بوم و رنگ و قلم میتواند
کار را بر هنرمندان جوان سـ ــخت کند
و شـ ــرایط تولیـ ــد هنـ ــری را بـ ــا ریزش
تمریـ ــن و تولید اثر و در تصویر کلی با
کاهش اثر با کیفیت در طوالنی مدت
مواجه سـ ــازد .تولیدات هنر تجسمی
از معدود تولیداتی است که در ایران
کاالی خـ ــام آن از خارج تأمین شـ ــود
و در کشـ ــور به تولیـ ــد محصول نهایی
تبدیل شـ ــده و گاهی در کشور و گاهی
در خـ ــارج از مرزها بـ ــه دالر به فروش
میرسد.

در وجـ ــه دیگـ ــر کـ ــه میتـ ــوان تأثیـ ــر
ناخواسـ ــته و غیرمنفـ ــی تغییـ ــر نـ ــرخ
ارز تلق ـ ـیاش کـ ــرد و بهدلیـ ــل ارزش
دالری کـ ــه بهدلیل جهانـ ــی بودن اثر
هنـ ــری ،بازار هنر بـ ــر محصول نهایی
یا همان اثر هنـ ــری مترتب میداند،
باعث شده که در این شرایط آن نگاه
سـ ــرمایه به طبقه متوسط نیز کشیده
شـ ــود و اگر پسانـ ــدازی دارند به این
بازار و خرید محصول هنری بهعنوان
محصولـ ــی برای حفـ ــظ ارزش پول و
سرمایه شخصی خود بیاورند.
ëëمسیر درست بازار هنر
لیلی گلســـتان مدیر گالری گلســـتان
بیـــش از  ۲۶ســـال اســـت کـــه هـــر
ســـاله در مـــرداد ماه «صـــد اثر صد
هنرمنـــد» را کـــه مبنـــای آن فروش
آثار هنری اســـت برگـــزار میکند .او
دربـــاره شـــرایط اقتصادی امـــروز و
وضعیت امســـال میگویـــد« :بیش
از تحریـــم این افزایـــش قیمت دالر
اســـت که بر بـــازار هنر اثرگـــذار بوده
اســـت .برای مـــن جالب بـــود که در
یک شب امسال برابر سه هفته سال
پیش فروش داشـــتیم و بیش از ۲۱۰

میلیون تومان در قالب  ۳۴اثر هنری
و تنهـــا در یک روز به فروش رســـیده
اســـت ».گلســـتان میگویـــد« :اینجا
کشـــور عجیبی است و در این شرایط
ســـخت میبینم مردم نگاه سرمایه
بـــه هنر دارنـــد و برای حفـــظ ارزش
پول انباشته خود ترجیح دادهاند اثر
هنری را جایگزین هر کاالی ســـرمایه
یـــا نقدینگی کننـــد ».امـــا اوج بازار و
به نوعی دماســـنج بازار آرت را باید
حراجهـــای صورت گرفته دانســـت.
مشاهدات و اصطالحاً نبض جریان
مالی بـــازار هنر گـــواه بر افـــت قابل
لمـــس خریـــد و فـــروش اســـت و با
اینکه در مقدار ریالی تفاوتی نســـبت
به حراجهای ســـال پیش نداشتهایم
و شـــاید بهتر بودهایم ولی در میزان
فـــروش بـــا محاســـبه ارز خارجـــی
ما بـــا افت خریـــد و فـــروش مواجه
شـــدهایم و شاید تا مدتها دستیابی
بـــه ارزشهـــای دالری آثـــار فروش
رفته دیگر غیرممکن باشـــد .با اینکه
تابلوی ســـهراب ســـپهری در حراج
اخیـــر تهـــران بالـــغ بـــر 1/5میلیارد
تومان فـــروش رفـــت و در نوع خود

رکوردی بـــود ولی اگـــر ارزش دالری
اثر را محاســـبه کنیم آن قیمتی نبود
که نســـبت به ســـال پیش باید رشـــد
میداشت و فروش میرفت.
با ایـ ــن همه هنر شـ ــاید در این ویرانه
روزهـ ــای اقتصـ ــاد کشـ ــور ،زندهترین
اسـ ــت و بازار هنـ ــر بهدلیل سـ ــمت و
سـ ــوی درسـ ــتی که طـ ــی این سـ ــالها
در آن پر رنگتر نیز شـ ــده اسـ ــت ،که
همانا تولید و تکیه بر مجموعه داران
خصوصی و بازار غیردولتی است و با
ارتباطی که با بازارهای هنری خارج از
کشور برقرار کرده است توانسته خود
را از تأثیـ ــرات رایـ ــج اقتصاد کشـ ــوری
قدری جـ ــدا کند و با کمتریـ ــن تأثیر و
حتی با یک شـ ــیب مالیـ ــم که دالیل
فراوانی میتوان برای آن برشـ ــمرد،
رشـ ــد خوبی را تجربه میکند .رشدی
که شاید رشد و ارتقای کیفیت گالری
داران ،تولد مجموعـ ــه داران کوچک
ولـ ــی پرتعـ ــداد ،ارتقـ ــای ذوق هنری
عمـ ــوم جامعـ ــه و البتـ ــه معقولتـ ــر
شـ ــدن قیمتها در این بازار را در آن
میتوان دخیل دانست و به فال نیک
گرفت.

ابراهیم در آتش
موسیقی

ندا سیجانی
خبرنگار

محســـن چاوشـــی را میتـــوان یکی از
پرمخاطبترین خوانندگان موسیقی
پاپ ایـــن ایام خوانـــد .خوانندهای که
تا به امروز تجربه اجرای زنده نداشته
و همچنـــان طرفدارانـــش درانتظـــار
برگزاری یک کنســـرت زنده او هستند.
اما این هنرمند فارغ ازهمه حاشیهها
طی این سالها فعالیت خود را ادامه
داده و آلبومهای موسیقیاش را یکی
پس از دیگری به دست مردم رسانده
و حال نوبت «ابراهیم» است.
مدتهای بســـیاری اســـت که محسن
چاوشی نوید انتشـــار آلبوم جدیدش
را میدهـــد ،امـــا تـــا بـــه امـــروز مجوز
«ابراهیـــم» از ســـوی دفترموســـیقی
صادرنشـــده وگویا با خط و نشانهایی
که کشیده شـــده ،ابراهیم قرار نیست
ایـــن تل آتش را پشـــت ســـر بگـــذارد.
چاوشـــی روز گذشـــته با انتشـــار متنی
در صفحـــات مجـــازی خـــود اعـــام
کـــرد درصورت صـــادر نشـــدن مجوز
تازهتریـــن آلبومش با نـــام «ابراهیم»
توسط دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ
و ارشـــاد اســـامی آن را بـــه صـــورت
عمومی منتشر خواهد کرد.
به گفته او «نظر به پیگیریهای مکرر
تهیهکننـــده و مدیـــر اجرایـــی آلبـــوم
«ابراهیـــم» تـــا ایـــن لحظـــه موفق به
دریافـــت مجوزهـــا از وزارت محتـــرم
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نشدیم .با

چاوشـــی در دفتـــر موســـیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت شد.
پـــس از ثبت این آلبوم مـــا طبق روال
اداری و قانونـــی روز  ۱۸مرداد ماه این
آثـــار را به شـــورای شـــعر و ترانه دفتر
موســـیقی ارســـال کردیـــم کـــه پس از
بررســـی  ۲قطعه تأییـــد و پنج قطعه
نیز اصالحیه خورد.
پس ازاعالم این موضوع به مؤسســـه
ارســـالکننده آلبـــوم ،تاکنـــون هیـــچ
اقدامـــی بـــرای اصالحیـــه مـــوارد یاد
شـــده انجـــام نگرفته بنابرایـــن اگر ۹۰
ماه هم این موضوع از ســـوی مؤسسه
تولیدکننـــده آلبوم راکـــد بماند ،دفتر
موســـیقی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد
اســـامی مجـــوزی بـــه ایـــن آلبـــوم
نمیدهـــد زیـــرا پرونده هنـــوز به طور
کامل تأیید نشده است.
ابوالفضـــل صادقینـــژاد افـــزود :اگـــر
آقای چاوشـــی و مؤسســـه تولیدکننده
آلبوم نســـبت بـــه رونـــد صدورمجوز

درگذشت محقق زبان و ادب فارسی

رضا قنـــادان ،منتقد و محقق ادبیات فارســـی ،در امریکا از دنیـــا رفت .قنادان
ســـالها با عنوان اســـتادیار گروه زبان و ادبیات انگلیســـی و عضو هیأت علمی
س از انقالب سال
ک سال پ 
دانشـــگاه فردوسی (مشهد) فعالیت داشت .او تا ی 
س از تعطیل
س میکرد .قنادان پ 
 ۱۳۵۷در آن دانشگاه ادبیات انگلیسی تدری 
ی.سی ،ونیز
ج تاون ،د 
شدن دانشـــگاهها به امریکا رفت و در دانشـــگاههای جر 
س مشـــغول شد .وی همچنین مسئولیت یکی از برنامههای
کالج ُنووا به تدری 
ش در شـــهر واشـــنگتن دیســـی را به عهده داشت و
ش و پرور 
انگلیســـی آموز 
درباره شعر و ادبیات فارسی به تحقیق مشغول بود.از مرحوم قنادان در زمان
حیات آثاری چون ار مشرق پیاله و معنای معنا منتشر شده بود.

فرانسویها در جشنواره ایرانی

کشـــور فرانســـه با دو نمایش «پادشـــاه ســـرگردان» و «کوچکترین نمایش از
انتهـــای دنیـــا» در هفدهمین جشـــنواره بینالمللی نمایش عروســـکی تهران
مبارک حضور دارد .هفدهمین جشـــنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور برگزار خواهد شد.

انتشار داستانهایی از چخوف

کتاب «به سالمتی خانمها» مشتمل بر  100داستان طنز منتشرنشده از چخوف
است که با ترجمه حمیدرضا آتشبرآب و بابک شهاب از سوی نشر ماهریس
منتشـــر شـــد .در ابتدای این کتاب گاهشـــماری از زندگی و فعالیت ادبی آنتون
چخوف وجود دارد که سالهای  1841تا  1904را دربرمیگیرد.

دیدار با عادل فردوسیپور در فضایی متفاوت

جشـــن امضای کتاب «هنر خوب زندگی کردن» نوشته رولف دوبلی که عادل
فردوســـیپور آن را ترجمه کرده است ،به مناســـبت چاپ دهم کتاب با حضور
این مترجم در کتابفروشی نشر چشمه رایزن برگزار میشود .این کتاب سومین
ترجم ه عادل فردوسیپور است که همزمان با نمایشگاه کتاب امسال وارد بازار
شد و هماکنون به چاپ دهم رسیده است.

پنج اصالحیهای که به آلبوم جدید محســن چاوشی خورده او را آزرده کرده است

توجه به وقفه طوالنی مدت و احترام
بـــه مخاطبینم و جهـــت دلگرمی این
روزهای ســـخت به اتفـــاق تهیهکننده
تصمیم به انتشار آلبوم در مرداد ماه
گرفتیم.
بدیهی اســـت کـــه تا تاریـــخ  ۲۰مرداد
ماه مثـــل  ۹ماه پیش منتظرمیمانیم
درغیـــر این صورت با احتـــرام تقدیم
خواهد شـــد .شایان ذکر اســـت آلبوم
دارای کپـــی رایـــت بینالمللی اســـت
و قوانیـــن حـــق و حقـــوق مؤلفیـــن و
مصنفیـــن رعایت خواهد شـــد »...اما
درپی انتشـــار ایـــن خبر ایـــن احتمال
وجـــود دارد کـــه آلبـــوم «ابراهیم» از
طریق ســـایتهای مختلف موسیقی
و فضاهای مجازی در دسترس مردم
قرار بگیرد و دانلود شود البته آن طور
که گفته شـــده بسیاری از مردم نسبت
بـــه پرداخت هزینه دانلـــود این آلبوم
اعالم آمادگی کردهاند .شاید هم این
اتفاق ســـبب شـــود محســـن چاوشی
بـــه دنیای زیرزمینی خـــودش برگردد
وعطای مجـــوز را به حال خوب مردم
و طرفدارانش ببخشد.
ëëاصالحیه برای  ۵قطعه شعر
مدیرشـــورای ارزشیابی و نظارت دفتر
موســـیقی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد
اســـامی هم درواکنش بـــه اظهارات
اخیر محســـن چاوشـــی به مهرگفت:
درتاریخ ششـــم مرداد ماه سال  ۹۶با
شـــماره ثبـــت  ۹۶.۱۴۹۵هفت قطعه
در قالب آلبومـــی با عنوان «ابراهیم»
از سوی مؤسسه طرف قرارداد با آقای

اردشـ ــیر صالحپور ،کارگردان و مدرس تئاتر از موازی کاریهای
روی خط
ارشـ ــاد گالیه دارد ،او معتقد اسـ ــت :وقتی تولیت هنر به عهده
خبر
وزارت ارشاد است دیگر سازمانها نباید در برابر تصمیمات آن
ایستادگی کنند .این محقق عرصه تئاتر با تأکید بر اینکه صدور مجوزهای مرتبط با
هنر به عهده ارشاد است ،گفت« :این نهاد مجوزهای مربوط به هنر را صادر میکند
اما نهادهای دیگـ ــر به هر نحوی در موارد مختلف مانع از عملیاتی شـ ــدن مجوزها
میشوند که این کار درستی نیست ».به گفته صالحپور بر پایه مفاد و مصادیق قانون
اساسی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهصورت حقیقی و حقوقی مسئول هنرهای
نمایشی اسـ ــت .او ادامه داد« :در روند اداره کشـ ــور گاهی با موازی کاریهایی مواجه
میشویم که در سطوح مختلف آسیبهای بسیاری میزند و این موضوع در تئاتر نیز
دخالتهاییرادرپیشبرداینهنرایجادکردهاست».خواستهاینهنرمندپیشکسوت
تئاتر از سـ ــایر سازمانها این اسـ ــت که به جای دخالت در امور مرتبط با ارشاد با آن
همراهی کنند .به گفته صالحپور در میان این سازمانها طی سالهای اخیر آموزش و
پرورش و رسانه ملی تالشی در جهت بهبود وضعیت هنر انجام ندادهاند.

شـــکایت یـــا انتقـــادی دارنـــد قطعـــاً
شـــرایط برای تجدیدنظـــر وجود دارد
کما اینکه پروسه صدور مجوز در دوره
قبلـــی دفتـــر موســـیقی انجـــام گرفته
بـــود .بنابرایـــن ایشـــان به طـــور کامل
حق قانونی داشـــت با ارســـال نامه به
مدیریت دفتر موسیقی فرصتی برای
دفـــاع و تجدیدنظر روی رأی شـــورای
شعر و ترانه داشته باشد.
ëëبازبینی اشعار مجوز گرفته!
هـــادی حســـینی تهیهکننـــده آلبـــوم
«ابراهیـــم» درمـــورد  5اصالحیـــه
شعرهای این آلبوم به «ایران» گفت:
تمامی اشعار این آلبوم ازسرودههای
حســـین صفـــا اســـت و پیـــش ازایـــن
مجوز چاپ آن ازســـوی ارشـــاد صادر
شده اســـت .بنابراین چه دلیلی دارد
شـــعرهایی کـــه یـــک بارمجـــوز گرفته
است باردیگر اصالح شـــود! قطعات
این آلبوم درکانادا ضبط و جمعآوری
شـــده اســـت و اصالح این اشعاروزن
آهنگهـــا را تغییر خواهد داد و زمانی
هم برای این کار نیست.
بنابرایـــن قابـــل اصـــاح نخواهد بود.
دراین  9ماه هم پیگیریهای بسیاری
انجام شـــد اما تصمیم ما هم همین
است و تغییری نخواهد کرد .او افزود:
کارهنـــری بـــه اقتضـــای زمـــان تولید
میشـــود واگـــر به مـــرور زمـــان مجوز
اثر صادر نشـــود ماهیـــت خودش را از
دست خواهد داد.
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه زحمـــات
بسیاری در تولید این کارصورت گرفته

اســـت .اصرار ما این اســـت کـــه آلبوم
«ابراهیـــم» با مجـــوز دفتر موســـیقی
و بـــدون اصالحیـــه منتشـــر شـــود و
برنامههـــای ویژهای هم برای انتشـــار

آن داشـــتیم و قطعاً برای ما منفعت
مالـــی دارد امـــا اگر این امکان میســـر
نشد از طریق ســـایتهای بینالمللی
آن را منتشر خواهیم کرد.

یک جایزه ایتالیایی برای سینمای ایران

فیلم کوتاه «کل به جز» ســـاخته سیدوحید حسینی نامی برنده جایزه بهترین
فیلم کوتاه در بخش بینالمللی جشنواره «لوکانیا» ایتالیا شد .نوزدهمین دوره
این جشنواره از  ۱تا  ۵آگوست  ۲۰۱۸برابر با  ۱۰تا  ۱۴مردادماه برگزار شد.

