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آلبومی تازه از احسان خواجهامیری

عالقهمنــدان موســیقی پــاپ ،دوم بهمــن مــاه شــاهد
روی خـط انتشــار آلبــوم تــازه از احســان خواجــه امیــری بــا عنــوان
خـــــــبر
«شــهر دیوانه»خواهنــد بــود .ایــن نهمیــن آلبومیســت
کــه از خواجــه امیــری بعد از دو ســال روانه بازار میشــود و شــامل  10قطعه
موسیقایی است .آنطور که ایسنا نوشته خواجه امیری درباره آلبوم تازهاش
گفته«:این آلبوم نتیجه چند ســال تالش ماســت که با عشق تقدیم به همه
خواهد شد .آرزو میکنم به دل بنشیند و خود من بیشتر از همه برای انتشار
و شــنیده شــدن این آلبوم اشــتیاق دارم».قرار شــده بزودی برای این آلبوم
مراسم رونمایی و جشن امضا برگزار شود.

یازده فیلم تازه در بخش رقابتی جشنواره برلین

برگزارکنندگان شــصتونهمین جشنواره فیلم برلین ،اسامی  ۱۱فیلم جدید
رقابتکننده برای کســب خرس طالی این رویداد سینمایی را منتشر کردند
و اســامی مابقی فیلمها هم بتدریج اعالم میشود.این جشنواره از تاریخ ۷
تا  ۱۷فوریه  ۱۸( ۲۰۱۹تا  ۲۸بهمن) در آلمان برگزار میشود.

«شکستن همزمان بیست استخوان» در گوتنبرگ

پس از حضور فیلم جمشید محمودی در جشنواره بینالمللی فیلم بوسان
کرهجنوبی ،اینبار «شکســتن همزمان بیســت اســتخوان» ،فیلــم کاندیدای
اســکار سینمای افغانستان در جشنواره گوتنبرگ سوئد به نمایش درخواهد
آمد.

نمایش «گشت پلیس» از امروز

انتشار زمانبندی نمایشنامهخوانی جشنواره تئاتر فجر

جدول زمانبندی نمایشــنامهخوانی ســی و هفتمین جشــنواره بینالمللی
تئاتــر فجــر کــه از  ۲۲تــا  ۲۸دی برگزار میشــود ،منتشــر شــد.بر اســاس این
جــدول ،هفت نمایشــنامهخوانی در شــهرهای تهــران ،ری ،تبریــز و اردبیل
انجام میشود.

سه اجرا در حمایت از بهنام صفوی

 ۳خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان روز شــنبه  ۲۲دی در ســالن همایــش
ایرانیــان کنســرتی را در حمایــت از بهنــام صفوی برگــزار میکنند.ســیروان
خســروی خواننــده موســیقی پاپ با انتشــار مطلبــی در صفحــات مجازی از
برگــزاری یــک اجرای زنــده با عنوان «کنســرتی بــرای بهنام» بــه خوانندگی
ســیروان خســروی ،زانیــار خســروی و شــهاب رمضان بــرای حمایــت از این
خواننــده در ســالن همایــش ایرانیــان خبــر داد .به گفتــه خســروی خانواده
صفــوی هیچگونــه پیشــنهاد کمــک مالی از طــرف دوســتان بهنــام را قبول
نکردهاند اما با اجرای این کنسرت و اینگونه همیاری موافقت کردند.

آل پاچینــو ،بازیگــر سرشــناس
امریکایــی که از او در هالیوود با عنوان
«کینگ»(ســلطان) یــاد میشــود و
منتقدان او را از شــاهکارهای بازیگری
تمــام ادوار هنر هفتــم میدانند ،قرار
شــده برای نخستین مرتبه در سریالی
تلویزیونــی بــا نام «شــکار» بــه ایفای
نقــش بپــردازد .البته قــرارداد بازی او
در این سریال که ساخت آن را آمازون
برعهده دارد هنوز نهایی نشــده اما بر

اساس خبری که مهر به نقل از ورایتی
آورده ،ایــن ایفای نقش تقریباً قطعی
شــده اســت« .شــکار» دربــاره گروهی
نازی اســت که حدود ســه دهه پس از
جنــگ دوم جهانی در شــهر نیویورک
زندگی میکنند و ایدهای در سر دارند.
بــر اســاس ایــن داســتان ،شــماری از
افسران رده باالی نازی در میان مردم
زندگی میکنند و قصد دارند تا رایش
چهــارم را در امریکا بــه راه بیندازند و

حاال آمازون درصدد ســاخت سریالی
 10قســمتی بــر مبنــای ایــن داســتان
واقعــی و غیراقتباســی برآمده اســت.
آن طــور کــه پیــش از ایــن در خبرهــا
آمــده بود قــرار شــده «لــوگان لرمن»
هــم در این ســریال و در نقــش «جونا
هایدلباوم»ظاهــر شــود کــه با کشــته
شــدن ناگهانی مادربزرگــش بهدنبال
ردپــای قاتــان اوســت و ناگهــان بــا
گروهــی بهنــام «شــکار» یــا «هانــت»

روبه رو میشود و درمییابد که ماجرا
خیلــی جدیتــر از این حرفهاســت.
«دیویــد وایــل» نویســندگی فیلمنامه
ایــن ســریال را برعهــده دارد .عمــده
شــهرت آلپاچینــو بیشــتر بواســطه
ســبک خاص بازیگــریاش اســت ،او
با ایفای نقش در ســه گانه پدرخوانده
و بعــد از آن هــم در فیلمهای بعد از
ظهر ســگی ،بوی خــوش زن و صورت
زخمی به یکــی از چهرههای محبوب

عالقه مندان ســینمای جهــان تبدیل
شــد و توانســت نظر مثبــت منتقدان
هنری را به خود جلب کند .او بواسطه
بــازی بــه یادماندنــیاش در یگانــه
پدرخوانــده هنــوز هــم در فهرســت
بازیگران برتر قراردارد.

دهمین دوره از «حراج تهران» دیشب در تهران برگزار شد

شب میلیاردی هنر در پایتخت
محسن بوالحسنی
خبرنگار

دیــروز دهمیــن دوره از حــراج تهــران
که اختصــاص به فروش آثار تجســمی
هنرمندان معاصر داشــت ،برگزار شد.
نزدیــک بــه چهارســاعت جمعــی از
کلکسیونرها چشــم به چکشی دوختند
کــه هر بــار بــا مبلغــی باالتــر بــه اعالم
قیمتهای نهایی آثار به صفحه تریبون
مجری میخورد و مجری برنامه جمله
«فروخته شد» را بلند اعالم میکرد و در
پی اثری دیگر میرفت .آثاری که دیروز
در ایــن حــراج چکــش خوردنــد از بین
آثار  ۱۰۵هنرمندی انتخاب شــده بودند
که تنها شــانزده نفرشــان امــروز در قید
حیات هســتند و  89نفــر از هنرمندانی
که آثارشــان چوب حراج خورد ،نبودند
تا ببینند و بشــنوند که چــه قیمتی روی
آثارشان گذاشته میشود و در نهایت با
چه قیمتی به خانه و گنجینه شــخصی
توگویی
چه کسی میروند؟ البته در گف 
که ساعاتی پیش از آغاز حراج با آیدین
آغداشــلو ،نقــاش معاصر ،داشــتیم او
از ایــن مســأله ســخن گفــت کــه اصوالً
هنرمنــدان در این بین ســهم و ســودی
ندارنــد و چیــز دندانگیــری از ایــن

عکس :سایت حراج تهران

ســریال تلویزیونــی «گشــت پلیــس» بــه کارگردانــی مهــرداد خوشــبخت و
تهیهکنندگــی ســعید پروینی از امروز ،شــنبه  22دی ماه به روی آنتن شــبکه
سه سیما میرود.سریال «گشت پلیس» داستان چند مأمور نیروی انتظامی
اســت که درگیر عملیاتهای شهری خاص میشــوند .فرهاد قائمیان ،برزو
ارجمنــد ،امیررضا دالوری ،بهــرام ابراهیمی ،نیلوفر شــهیدی ،رضا کریمی
ترکیب اصلی بازیگران سریال «گشت پلیس» را تشکیل میدهند و با توجه
به داستان ،بازیگران میهمان دیگری نیز به کار اضافه میشوند.

نقش آفرینی آل پاچینو در سریالی تلویزیونی
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فروشهــا گیر آنهــا نمیآید .آغداشــلو
کــه خــودش در بســیاری از حراجهــا و
فضاهــای هنــری در خریــد و فــروش
تابلو ،بهعنوان کارشناس حضور داشته
و دارد ،دربــاره این موضــوع به «ایران»
میگویــد« :هیچ حقــی از این فروشها
به هنرمند نمیرسد و این جزو طبیعت
کار است ».اما حراج تهران چطور شکل
گرفت و آثار چه کســانی در این د ه دوره
بــه فروش رســید و رکورددارهــا تا امروز
چه کسانی هستند؟

ëëپر فروش و پر حرف و حدیث
علیرضا ســمیعآذر ،پایهگذار حراج
تهــران خــرداد ســال  ۱۳۹۱ایــن حــراج
را بــا هدف مبــادالت آثار هنــری بنیان
گذاشــت و قصــد کــرد تــا اولیــن دوره
حــراج به ارائه و فــروش آثار هنرمندان
معاصــری بپــردازد که ســبک و ســیاق
مدرنیســتی داشــتند .آن زمــان شــاید
کمتــر کســی تصور میکــرد ایــن حراج
بتوانــد بــه دهمیــن دوره خود برســد و
البتــه حــرف و حواشــی در ایــن مــدت

اثری از سهراب سپهری در حراج سال گذشته

کم نبــود و هــر بار کــه زمزمــه برگزاری
دوره جدید میآمــد حرف و حدیثها
نیــز قوت میگرفــت؛ از پولشــویی تا رد
پــای آقازادههــا و ...با این حــال امروز و
پــس از برگــزاری ده دوره از این حراج،
 ۹۵۷اثــر از  ۳۱۳هنرمنــد در ایــن بــازه
زمانــی چکــش خوردهانــد و نزدیک به
بیست میلیارد تومان فروش بهنام این
حراج به ثبت رســیده است .نگاهی به
آمارهــا نشــان میدهــد کــه  ۹درصد از
این فروش به زنان هنرمند اختصاص

داشته و دهه پنجاهیها  ۳درصد ،دهه
شــصتیها  ۲درصد از این آمــار و ارقام
را بــه خود اختصــاص دادهاند .البته در
سالهای گذشــته و در هشــتمین دوره
پــای دهههفتادیها هم بــه این حراج
باز شد که با واکنشهای بسیاری هم در
زمان خود مواجه شد.
ëëسپهریهمچنانرکورددار
دوره اول و دوم ،دوره رکــوردداری
سهراب سپهری بود .تابلویی از سپهری
با قیمت پایه  ۱۸۰تا ۲۵۰میلیون تومان
بــه اولین دوره حــراج آمــد و در نهایت
در ایــن دوره کــه اختصاص بــه فروش
 ۷۳اثــر از هنرمنــدان مــدرن و معاصر
داشــت بــه قیمــت  ۱۹۰میلیــون تومان
فروخته شد و عنوان گرانترین اثر دوره
نخســت را بــه خودش اختصــاص داد.
ایــن موفقیــت باعث شــد تــا دو تابلو از
ســپهری به دوره دوم هم راه پیدا کند و
بازهم آثار او  ۷۰۰و  ۵۶۰میلیون تومان
بــه فروش رفتنــد تا این شــاعر و نقاش
مطرح معاصر لقب رکورددار دوره اول
و دوم را از آن خــود کنــد .در دورههــای
دیگر محمد احصایی ،آیدین آغداشلو،
منوچهــر یکتایــی ،منیــر شــاهرودی
فرمانفرماییــان رکــورد فــروش را بهنام
خــود ثبــت کردنــد امــا در دوره نهم باز
هم این سهم با فروش  ۵میلیارد و ۱۰۰
میلیون به اثری از سپهری رسید.
چکش دهم و هنرمندانش
ِ ëë
دهمیــن دوره امــا بــاز هــم شــاهد
حضــور اثــری از باســابقهترین هنرمند
حراج تهران یعنی منیر فرمانفرماییان
بود که سال گذشته تاالری دائمی بهنام
او در بــاغ مــوزه نگارســتان افتتاح شــد.
با احتســاب ســال تولد فرمانفرماییان،
یعنــی  1301هنرمنــدان ایــن دوره
شــامل پنج نفر متولــد دهــه ۱۷ ،۱۳۰۰
نفــر هنرمنــدان دهــه  ،۱۳۱۰هنرمندان
 ۱۶ ،۱۳۲۰نفــر ،هنرمنــدان دهــه ،۳۰
 ۲۲نفــر ،دهــه  ۱۶ ،۴۰نفر ،دهــه ۱۸ ،۵۰
نفــر و دهه  ۱۱ ،۶۰نفر .آثــار حراج دیروز

شامل  ۷۵اثر نقاشی ۱۹ ،نقاشیخط۱۴ ،
مجســمه و  ۶عکس میشــد که قیمت
پایــه آن رقمــی بیــن قیمــت  ۲۵تا ۳۵
میلیــارد تومان برآورد شــده بود .از بین
ایــن آثــار کوروش شیشــهگران کــه با دو
اثر «آشــوب» با قیمت  ۸۰۰تا  ۱میلیارد
و دویســت میلیــون تومــان و «درخت»
بــا قیمــت  ۴۰۰تــا  ۶۰۰میلیــون ،منیــر
(شاهرودی) فرمانفرماییان با دو اثر در
حراج امسال حضور داشتند که یک اثر
با قیمت  ۲تا  ۳میلیارد تومان و دیگری
بــا قیمت  ۳تا  ۴میلیــارد تومان چکش
خوردنــد .در این حراج همچنین آثاری
از عباس کیارســتمی ،حسن زندهرودی
و بهمــن محصص نیز حضور داشــتند
کــه اثــر بــدون عنــوان کیارســتمی بــا
قیمت پایــه  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان،
زنــدهرودی با دو اثر؛ یکی با قیمت  ۳تا
 ۴میلیــارد تومان و دومی با قیمت ۲۰۰
تــا  ۳۰۰میلیــون تومــان ،محصص هم
بــا «پرندهها» به قیمــت  ۲تا  ۳میلیارد
تومــان از چهرههــای شــاخص دهمین
حراج تهران لقب گرفتند.
ëëتماشا پیش از خداحافظی
یکــی از ایدههــای خــوب
برگزارکننــدگان این حــراج ،در معرض
تماشــای عموم قرار دادن آثاری اســت
کــه در حــراج حضــور داشــتند و از ایــن
رهگذر عالقهمندان هنــر ایرانی ،تا یک
روز قبــل از حــراج تهران وقت داشــتند
آثار ارائه شــده در دهمین حراج تهران
را پیــش از آنکه به خانههــای صاحبان
تازهشان بروند از نزدیک تماشا کنند .در
این نمایشگاه که تا روز پنجشنبه برقرار
بود  ۱۱۴اثــر از بیش از  ۱۰۰هنرمند تا ۲۰
دی مــاه بــه نمایــش درآمد که شــامل
 ۱۴مجســمه ۷۵ ،نقاشــی ۶ ،عکــس و
 ۱۹نقاشــیخط میشــد .ایــن نمایشــگاه
بــه مــوزهای بــا ارزش و البته چنــد روزه
تبدیل شــده بود که اســتقبال گرمی نیز
از آن صــورت گرفت و تقریباً در تمامی
ساعات از بازدیدکننده خالی نماند.

گالیه دبیرشورای عالی تهیهکنندگان
از برنامهریزان جشنهای چهل سالگی انقالب

سینما از نظر تأمین بودجه
باید در اولویت قرار میگرفت

زمــان چندانــی به برگزاری ســی و هفتمین دوره برگزاری جشــنواره فیلــم فجر باقی
نمانده و این در حالی اســت که ســیدضیاء هاشــمی ،دبیرشــورایعالی تهیهکنندگان
تأکید کرده که بدون اختصاص بودجه ،تهیهکنندگان فیلمهای راهیافته به جشــنواره
فجر ،آثار خود را در شهرســتانها نمایش نمیدهند .البته کمی بعد ازگفتههای این
مسئول فرهنگی ،سیدحسین سیدی ،مدیر بخش استانهای جشنواره فیلم فجرهم
در خبری جداگانه تأکید کرده که مشــکلی از جهت مالی پیش روی برپاکنندگان این
دوره وجود ندارد و شاهد برپایی بخش استانها در هر سی و یک استان خواهیم بود.
توگو با مهر گفته ،طی جلساتی با ابراهیم داروغهزاده
آن طور که هاشــمی در گف 
دبیرایــن دوره جشــنواره ،بحــث بحرانی مطرح شــده که از جهت بودجــه پیش روی
برگزارکننــدگان ایــن رویداد هنری قــرار گرفته و از همین رو هم امــکان فراهم آوردن
بودجه برای برگزاری جشنواره در استانها وجود ندارد.
هاشــمی ضمــن ابــراز تأســف از اینکــه با وجــود برخــورداری جشــنواره مذکــور از
ظرفیت الزم برای برگزاری همزمان در اســتانهای کشور ،بحران مالی مانعی در راه
تبدیل شــدنش بهعنوان ویترین جشن انقالب شــده گفته«:گویا برای برگزارکنندگان
جشــنهای  ۴۰سالگی انقالب ،ســینما اهمیتی نداشته اســت .در حالی که بهواسطه
فراگیر بودن هنر ســینما تأمین بودجه جشــنواره فیلم فجر به لحاظ کارکرد آن ،باید
در اولویت قرار گیرد ».او با اشــاره به نقشــی که وزارت کشــور قادر اســت در این راســتا
داشــته باشــد ،افزوده« :این از وظایف وزارت کشــور اســت تا اســتانداران را موظف به
حمایت از جشــنواره فیلم فجر کند و هر اســتان بودجهای را برای نمایش فیلمهای
این دوره از جشنواره در نظر بگیرندتا بتوانیم در استانهای کشور جشنوارهای د ر شأن
انقالب برگزار کنیم و شاهد یک جشن بزرگ ملی انقالب در حوزه فرهنگ ،در قالب
جشنواره فیلم فجر که ویترین فرهنگ است ،باشیم».
آنگونــه کــه این مســئول فرهنگــی در ســخنانش گفتــه« ،وزارت فرهنگ و ارشــاد
بهلحاظ مالی در شــرایطی نیســت که قادر به برپایی جشــنواره در اســتانها باشد» و
بــه همیــن خاطر تأکید کرده« :وظیفه دولت این اســت که با نظــارت دقیقتر جلوی
دزدیهــا و اختــاس بانکهــا و بنگاههــای اقتصــادی را بگیــرد و بودجههــا را بــرای
برگزاری جشــنهای انقالب ســوق دهند تا بتوانیم شــاهد برگزاری هرچه باشــکوهتر
جشنهای ملی و جشنواره فیلم فجر باشیم ».گفتههای ضیاء هاشمی در حالی است
که سیدحســین سیدی ،مدیر بخش اســتانهای این دوره جشنواره فیلم فجر هم در
توگــوی دیگــری با مهر تأکید کرده که این بخش با مشــکل مالی روبهرو نیســت.
گف 
ســیدی از اکران  ۱۱تا  ۱۴اثر از این رویداد ســینمایی در  ۳۱اســتان از  ۱۲تا  ۲۲بهمن ماه
خبر داده و عنوان کرده گروهبندی و تعداد فیلمهایی که قرار است اکران شوند پس از
توافق نهایی با نمایندگان صنف خانه سینما اعالم میشود.

