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بازسازی طلسم فرهنگ
طبــق شــنیدهها فیلــم ســینمایی
«طلســم» به نویســندگی و کارگردانی
داریوش فرهنگ با حمایت و همکاری
فیلمخانــه ملی ایران مرمــت و آماده
نمایش در بخش «فیلمهای کالسیک
مرمت شده» جشــنواره جهانی فیلم
فجر شود.
«طلســم» در ســال  65شمســی اکــران
عمومی شد و توانست در جشنواره فجر

جشنواره بینالمللی پروین اعتصامی در تبریز
آغاز شد

جشــنواره بینالمللی پرویــن اعتصامی با حضور اســتادان زبان
فارســی از ایــران و کشــورهای ترکیــه ،تاجیکســتان ،جمهــوری
جشنواره آذربایجان و بنگالدش روز گذشته –جمعه  24اسفند  -در تبریز
آغاز شــد .در این جشنواره دو روزه که به همت انجمن ادبی تبریز و با حمایت اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ،بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان ،بنیاد پژوهشی
شــهریار در حال برگزاری اســت ،استادان زبان فارســی به ارائه چکیدهای از مقاالت
خــود دربــاره پروین و جایگاه شــعر و ادب وی میپردازند .همزمان بــا برگزاری این
جشــنواره قصههایی برای نوجوانان براساس شعرهایی از پروین اعتصامی ،تألیف
مینو امیرقاسمی ،ترجمه ترکی اشعار پروین اعتصامی به زبان ترکی آذربایجانی به
کوشــش مختار صدرمحمدی و سال شــمار تفصیلی احوال و آثار پروین اعتصامی
نوشته رحیم رئیسنیا از جمله کتابهایی است که امروز شنبه  ٢٥اسفند در مراسم
اختتامیهرونماییمیشود.

گزارش عملکرد شورای ارزشیابی
هنرمندان به وزیر فرهنگ

برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران  99در
شهرآفتاب

نشســت رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر تهــران با مســئوالن و
دستاندرکاران برگزاری سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.
محمدجواد حقشناس در این نشست اعالم کرد :نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
در ســال  ۹۹در شــهر آفتاب برگزار میشود .این نمایشــگاه  ۴تا  ۱۴اردیبهشت  98در
محل مصالی امام خمینی(ره) برپا خواهد شد.

«سینمای ایران» در ترکیه کتاب شد

کتاب «ســینمای ایران» نوشــته رضا اویلوم ،بــه زبان ترکی اســتانبولی به زیور طبع
آراســته و در این کشــور چاپ و توزیع شــد .رضا اویلوم ،در دیداربا کوروش مقتدری،
وابسته فرهنگی ایران دراستانبول درخصوص این کتاب و اهمیت و جایگاه سینمای
جمهوری اســامی ایران در جهان گفتوگو کرد.نویســنده کتاب «ســینمای ایران»
در ایــن دیــدار گفت :در این کتاب ســعی کــردم در خصوص تاریخ ســینمای ایران،
مفاهیم در سینمای ایران ،سینمای دفاع مقدس ،ارتباط ادبیات و سینما در ایران،
کارگردانان و فیلمهای مطرح سینمای ایران و جشنوارههای فیلم در ایران ،مطالبی
را به خوانندگان ترک ارائه دهم.

آغاز تعطیالت نوروزی تماشاخانهها

درهفتهپایانیاسفندماهسالجاریبیشترنمایشهادرتماشاخانههابهپایانمیرسند
تا در سال جدید ،میزبان کارهای جدید شوند .بهگزارش ایرنا ،در آخرین هفته سال 97
از  25تا  29اســفندماه با پایان یافتن اجراها ،تعطیالت نوروزی ســالنها آغاز میشــود
و تنهــا دو نمایــش اجراهای خود را در ســال جدید ادامه میدهند.این در حالی اســت
که تعداد بســیاری از نمایشها  24اســفندماه آخرین اجرای خــود را به صحنه بردند.
نمایش «مالقات» نوشــته فریدریش دورنمات بهطراحی و کارگردانی پارســا پیروزفر
نماه  1398هر شــب ســاعت  19:30به مدت  120دقیقه در ســالن اصلی
تا  23فروردی 
تئاترشهر به صحنه میرود و نمایش «طریقه حکومت گجرخان» به کارگردانی مجید
نماه  1398هر شــب
امرایی و احســان ملکی و نویســندگی مجید امرایی تا  30فروردی 
ساعت  19:30به مدت  60دقیقه در تماشاخانه سنگلج به نمایش در میآید.

«ایران» از رویدادهای شاخص هنری در سال  1397گزارش می دهد

از رکوردشکنی تا رفعتوقیف
آزاده جعفریان
خبرنگار

منتخــب کــردن مهمتریــن رویدادهــای
فرهنگی و هنری که طی یک ســال گذشــته
اتفــاق افتــاده ،کار دشــواری اســت؛ ایــن
انتخــاب ،از آن جنــس داوریهاســت کــه
بــه زعــم و از منظر هــر خبرنــگاری ،نتیجه
وچیدمانــیمتفــاوتبــهدســتمیدهد.
هرچندبرخیاتفاقــاتدراینعرصهطبعاً
فصل مشــترک همــه فهرســتها خواهد
بود.درگزارشپیشروسعیگروهفرهنگی
روزنامهایرانبرآنبودهتادستبهانتخاب
آندستهازرویدادهایهنریسال97بزندکه
بیشترینبازتابرسانهایراپدیدآوردهاند.
ëëگشایشدرفضایموسیقیفاخر
اردیبهشــت مــاه دفتــر موســیقی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اطالعیــهای
اعــام کرد در ســه حوزه موســیقی بیکالم
اصیل و دستگاهی ایران ،موسیقی بیکالم
نواحی و موســیقی بیکالم کالســیک ،آثار
تمامی آهنگسازانی که حداقل دو بار موفق
به کسب مجوز دفتر موســیقی برای آلبوم
یا اجرای صحنهای شــده از بررســی شورای
موســیقی بینیــاز خواهــد بــود .در بخــش
دیگر این بند آمده است :کیفیت گروههای
موســیقی اجراکننده آثار بیکالم سه حوزه
یادشده نیز بهشرط آنکه مشخصات گروه
در دفتر موســیقی ثبــت شــده ،حداقل دو
بار مجــوز اجرای صحنهای گرفته و ترکیب
آن نیز ثابت مانده باشد ،نیاز به بررسی در
شورای موسیقی نخواهد داشت .این اتفاق
از سوی استادان موسیقی با استقبال بسیار
مواجهشد.
ëëاولیوراستوندرتهران
اولیوراستون،سینماگرسرشناسامریکایی،
اردیبهشــت ماه میهمان ســی و ششمین
جشــنواره جهانی فیلــم فجر بود .اســتون

با اعالم اینکه همیشــه فیلمهای ایرانی را
تحسین کردهام در پاسخ به دالیل سفرش
به ایران گفت :به خاطر تاریخ ایران و۲۵۰۰
ســال موجودیــت روی نقشــه کــره زمین و
امپراطوری کوروش و داریوش هخامنشی
که برایم بسیار جذاب بود ،دوست داشتم
به ایران ســفر کنم .پســرم «شــان» هم که
چنــد ســال پیــش آمده بــود تعریــف کرد
کــه اوقــات خوبــی را در ایران داشــته و االن
همسرمنیزهمراهماست.
ëëآهنگسازبرندهاسکاردرتاالروحدت
اردیبهشــت «نیکــوال پیووانــی» آهنگســاز
و رهبــر ارکســتر ایتالیایــی اولیــن چهــره
سرشناسدنیایموسیقیبودکهدرابتدای
سال  97در تاالر وحدت روی صحنه رفت.
اینآهنگسازسابقههمکاریبافیلمسازان
مطرحــی چــون فدریکو فلینــی ،بــرادران
تاویانی و مارکو بلوکیو را دارد .پیووانی برای
بیش از  ۱۳۰فیلم موســیقی متن ســاخته
ی «زندگی زیباست» ( )۱۹۹۷به
است و برا 
کارگردانیروبرتوبنینیبرندهاسکاربهترین
موسیقیشد.
ëëموسیقینردبانفوتبال
اواخــر خــرداد ،همزمــان بــا جــام جهانی
فوتبــال ،ارکســترهای دولتــی ایــران بــرای
اولین بار در روســیه ســه اجرا داشــتند .تور
کنسرتهای اعضای منتخب ارکسترهای
ســمفونیک و ملــی بــه رهبــری شــهرداد
روحانــی 24 ،خــرداد قبــل از بازی ایــران و
مراکشدررقابتهایجامجهانیدرشهر
ســنپترزبورگ آغاز شــد و دومین اجرا 27
خرداددرسالنکنسرواتوارچایکوفسکیدر
مسکو و سومین و آخرین اجرا 29خرداد در
شهرکازانبهانجامرسید.
ëëکالیدرمنبا«ایایران»آمد
تیرمــاه ،تهران یک میهمان ویژه داشــت:
«ریچــارد کالیدرمــن» نوازنــده مطــرح
فرانســوی .ســالهای پیــش خبر آمــدن او
رســانهای شــده بــود اما همیشــه تکذیب

روزملیهنرهاینمایشیباامضایهنرمندپیشکسوت

شــد و نیامد تــا اینکــه دوم تیرمــاه در تاالر
وزارت کشــور پشت پیانو نشســت .ارکستر
سازهای زهی و آنسامبل الکترو آکوستیک
اوراهمراهیکردند.کالیدرمندرنخستین
اجرای رسمی خود در ایران یک غافلگیری
هم برای مخاطبان ایرانی داشت و قطعه
«ای ایران» را با پیانو برای ایرانیان نواخت.
ëëاولینکنسرتخیابانی
اولین اجرای موسیقی رایگان برای عموم
مردم هشــتم شهریور ماه با اجرای ارکستر
سازهای ملی به رهبری علی اکبر قربانی و
خوانندگیمحمدمعتمدیبرگزارشد.این
اتفاق به همت مؤسســه توســعه هنرهای
معاصــر و همکاری مجموعه گردشــگری
عباس آباد در بوستان آب و آتش برپا شد.
شاید بازتابهای بسیار مثبت این کنسرت
و موفقیت آن سبب شــد تا چند ماه بعد،
نوزدهــم آبــان مــاه پیــش از دیــدار فینال
باشگاههای آسیا ،کنســرت  100هزار نفری
محســن ابراهیــمزاده در اســتادیوم آزادی
برگزارشود.
یها
ëëبازداشتتئاتر 
نیمــه شــهریور مــاه بــرای خانــواده تئاتــر
ایران یادآور خبر بدی بود :ســعید اســدی،
رئیس تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان
نمایش «رؤیای یک نیمهشــب تابستان»
بــه دادســرای فرهنــگ و رســانه احضــار و
بازداشت شدند .کلیپی از تیزر این نمایش
کــه در اینســتاگرام منتشــر و بعــد حــذف
شــد علت احضار بــوده و به گفته شــهرام
کرمــی ،مدیــرکل هنرهای نمایشــی ،خود
نمایش مشــکل محتوایی نداشــته است.
او گفــت« :تیــزر نمایــش مونتــاژی از چند
تصویر مختلف بوده که شبهه ایجاد کرده
و چون روند رسیدگی طول کشیده موجب
بازداشت موقت این دو نفر شد».
ëëاولینهفتههنر
از چهاردهم دیماه نخستین هفته هنر در
تهــران آغاز بــهکار کرد .حضــور  21گالری و

ایلنا

اعضــای شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان ،نویســندگان و شــاعران
روی خـط کشــور در دیــدار با ســید عبــاس صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
خـــــــبر
اســامی گزارشهای این شــورا را ارائه کردند .در این نشست که
روز پنجشــنبه برگزار شد اعضای شورا ضمن ارائه گزارش اجمالی از وضعیت شورا
نسبت به دقت نظر دبیر شورا مبنی براینکه هیچ درجه هنری براساس رابطه اعطا
نشــده و همه مدارک اعطا شــده به هنرمندان براســاس تخصص هنرمندان بوده
است تأکید کردند .در بخش پایانی این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از زحمات
تمامی اعضا بویژه دبیر شورا قدردانی کرد.

همان سال در ســه رشته بهترین بازیگر
نقش دوم مرد ،بهترین موســیقی متن
و بهترین تدوین نامزد دریافت سیمرغ
شود.
داریــوش فرهنــگ کارگــردان این فیلم،
«طلســم» را جزو پیشــگامان آثار ایرانی
کــه در جشــنوارههای جهانــی شــرکت
کردنــد میداند و میگویــد :این فیلم در
زمان خــودش یعنی ســال  88میالدی

( 64-65شمســی) در معتبرتریــن
جشــنوارههای جهانــی مورد توجــه قرار
گرفــت تــا آنجــا کــه در جشــنواره لنــدن
بهعنوان فیلم منتخب برگزیده شد واین
کــه بانیان جشــنواره جهانــی فیلم فجر
فیلمهایتأثیرگذاروویژهتاریخسینمای
ایران را با نگاهی جدید عرضه میکنند،
جای تشکر دارد.
وی بــا اشــاره بــه جریانســازی فیلــم

«طلســم» عنوان کرد :این اثر نه بهدلیل
ظاهر ترســناک و هیجان انگیزش بلکه
بهدلیــل الیههــای درونــی آن کــه درباره
عشــق و دربند بودن زن اســت توانست
در زمــان خودش جریان ســاز شــود؛ آن
هم در روزگاری که نمیشــد از عشــق در
آثار ســینمایی چیزی به زبان آورد .شاید
این نکته جالب باشد که از زمان ساخت
«طلسم» تا به امروز زنان بیشتر از مردان

در مورد این فیلم با من صحبت کرده و
میکنند ،چه جوانانی که در آستانه عبور
از  30سالگی هستند و چه افرادی که 34
سال پیش به تماشــای این اثر نشستند.
جالبتر اینکه همه میگویند «طلسم»
در زمــان اکــران برای ما وحشــت آفرین
بود ولی وقتی بعد از چند ســال برای بار
دوم آن را دیدیم الیه دوم آن را که همان
عشق است دریافت کردیم.

برپایی 57رویداد هنری ،زمستان پایتخت
را حســابی هنری کرده بود .وجه تشــخص
این هفته برپایــی اکثریت ایــن اتفاقهای
هنری در فضاهای عمومی مانند کافهها،
مراکــز فرهنگی عمومــی و ...بــود .این 57
رویــداد هنــری شــامل  ۲۱نمایشــگاه در ۲۱
گالری ۱۳ ،طرح کیوریتوریال ،شش پروژه،
دورزیدنسیونشستهایتخصصیبود.
ëëدهمینحراجتهران
دو رقمی شدن عمر برگزاری حراج تهران،
در این اوضاع اقتصادی خبری خوب برای
هنر ماســت که سالهاست تالش میکند
خرجش را از جیــب دولت جدا کند و روی
پایخودبایستد.اینمهمبیستویکمتیر
مــاه با فروش  113اثر از  105هنرمند مدرن
و معاصر و کسب رکورد  34میلیارد و 403
میلیون تومان محقق شد .آن هم در شبی
که آثار بزرگان بازار هنر در حراج زمســتانه
تهران ارائه نمیشود و فروش میلیاردی 9
اثرازهفتهنرمندنویدبخشبود.
ëëاتفاقمهمدرتجسمیفجر
معموالً جشــنوارههای فجر بهخاطر روال
برگزاری ســاالنه به چنین مطالبی راه پیدا
نمیکننــد ،امــا در یازدهمیــن جشــنواره
تجســمی فجــر اتفــاق متفاوتــی رخ داد:
حضــور  55گالــری تهران و شهرســتانها
نوبرانــه اهل هنر بود که در بــاغ موزه قصر
پــای بخش خصوصــی را به فجر بــاز کرد.
ارائــه  644اثر و فروش  131اثر به مبلغیک

واریز 10درصد درآمد بلیت فروشی به خزانه
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میلیارد و  336میلیــون و  130هزار تومان
کافی اســت تــا ایــن رخــداد در گزیدههای
سال جای مهمی به خود اختصاص دهد.
خاصــه آنکــه در ســال تنگناهــای متعدد
مالی ،چراغ سبز دولت به اقتصاد هنر هم
تلقیشد.
ëëشکستهشدنرکوردفروش
ی که هشــتم تیرماه فــروش پنج
در حالــ 
میلیــارد و  100میلیــون تومانــی نقاشــی
سهراب سپهری در نهمین حراج تهران،
عنوان رکورد گرانترین نقاشی به فروش
رســیده در ایران را به خود اختصاص داد
و احتمــاالً برخی فکــر میکردند از منظر
فروش یــک اثر در حراجیهای ایران این
رکورد حاال حاالهــا خواهد ماند .چند ماه
بعد هم در ســومین حراج بــاران ،حراج
تخصصــی خــط و خوشنویســی همــه
چشــمها خیره ماند .یک جلد مصحف
شــریف قــرآن کــه روی مــس و با تکنیک
حکاکی خــط بزرگان با هنرمنــدی رائین
علــی اکبرخــانزاده پدیــد آمــده هفــت
میلیاردو700میلیونتومانچکشخورد
تا رکورد فــروش یک اثــر در حراجیهای
هنــری ایران به فاصله هشــت مــاه ارتقا
پیداکند.
ëëچابهارپایتختمدایران
حضور  18کشــور خارجی و ارائه در چابهار
بخــش بینالملــل مــد و لبــاس را هم به
برگزیدههــای ســال  1397میرســاند.

اهمیتایناتفاقوقتیدوچندانمیشود
که بدانیم برندهای فرانســه با چهار غرفه
و برندهای ایتالیا با سه غرفه در کنارکانادا،
چین،روسیه،اسپانیا،سنگاپورو...بیشترین
ســهم از حضور را داشــتند .از این پس قرار
است چابهار ســرزمین زیبای سوزندوزی
بــا تأســیس مرکــز علمــی کاربــردی بــه
قطــب مد ایــران بدل شــود تا یکبــار دیگر
نشــان ملی مهتاب ،نگاههای زیباپسندان
دنیــا را بــه خود جلــب کنــد .در این بخش
کارگروههای اروپایی مورد اســتقبال شایان
توجه زنان هنرمند بلوچ قرار گرفت و حتی
در رســانههای بینالمللــی بازتاب جالب
توجهیداشت.
ëëشکستنتابویاکرانفیلمهایتوقیفی
حق هم این است که اکران «آشغالهای
دوســت داشــتنی» محســن امیریوسفی
محصــول ســال  ،۱۳۹۱بهعنــوان نمــاد
شکســتن تابوی اکران فیلمهای توقیفی
آورده شــود .فیلمــی که همیــن حاال هم
در حــال اکــران اســت و به فــروش خوبی
ت پیدا کرده اســت .اما این تنها
هم دســ 
فیلم توقیفی نبود که ســرانجام آزاد شــد
و رنــگ پــرده ســینماها را دیــد .پیشــتر،
اردیبهشتماه فیلم «عصبانی نیستم!»
اثــر رضــا درمیشــیان بعــد از پنج ســال و
ســوم بهمن فیلم «پارادایــس» اثرعلی
عطشــانی پس از سه سال روانه سینماها
شدهبودند.

روایت آرش کمانگیر بر فراز آسمان

اعالم فیلمهای نوروزی شبکه «نمایش»

 ۴۰فیلم سینمایی جدید در ایام نوروز از شبکه نمایش به روی آنتن میرود .این شبکه،
فیلمهای جدید ایران و جهان را از روز سهشنبه ( ۲۸اسفند ماه) پخش میکند.

تأخیر در اکران نوروزی «متری شیش و نیم»

امیر خان «فارست گامپ» هند میشود

امیر خان بازیگر مشــهور بالیــوودی هم بازیگر و هم تهیهکننده
آن سوی نسخه اقتباسی از فیلم «فارست گامپ» خواهد بود .بهگزارش
مــــــــرز مهــر بــه نقــل از ورایتــی« ،فارســت گامــپ» که چندیــن جایزه
اســکاردریافت کــرده و تام هنکس ایفای نقش اصلی آن را برعهده داشــته اســت،
با عنوان «الل ســینگ چادها» در سینمای هند بازســازی میشود .امیر خان دریک
نشســت مطبوعاتی که در بمبئی و برای تولد  ۵۴ســالگی او برگزار شــد ،این خبر را
اعالم کرد .آدویت چاندان که دستیار اول فیلم «دوبی گات» (خاطرات بمبئی) بود
و نخستین تجربه کارگردانیاش را با فیلم «سوپر استار مخفی» در سال  ۲۰۱۷انجام
داد ،ایــن فیلم را کارگردانی میکند.امیر خان (عامر خان) آخرین بار ســال  ۲۰۱۸با
فیلم «آدم کشهای هندوستان» دیده شد که در باکس آفیس موفق نبود« .فارست
گامپ» ســال  ۱۹۹۴اکران شــد و  ۶اسکار برد که شامل جایزه بهترین فیلم و بهترین
بازیگــر برای تــام هنکس و بهترین کارگردانــی برای رابرت زمکیــس بود .این فیلم
برنده بهترین فیلمنامه اقتباسی ،بهترین تدوین و جلوههای ویژه اسکار نیز شد.

ایرنا

بابک هوشمندی کارگردان و بازیگر تئاتر روز پنجشنبه بهدلیل یک سانحه دار فانی را
توگو با ایلنا خبر داد :بابک هوشمندی که
وداع گفت.آوا شریفی (بازیگر تئاتر) در گف 
چند سال پیش نمایش «سالم و خداحافظ» را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه
برده بود ،روز پنجشنبه  ۱۶اسفند ماه بهدلیل سقوط از یک بلندی درگذشت.

ایرنا

درگذشت کارگردان و بازیگر تئاتر

پیام روز ملی هنرهای نمایشی در منزل «محمدعلی کشاورز» ،هنرمند پیشکسوت تئاتر،
سینما و تلویزیون به امضا رسید.
شــهرام کرمــی ،مدیــر کل هنرهــای نمایشــی ،روز پنجشــنبه بــه دیــدار محمدعلــی
کشــاورز رفت تا پیام روز ملی هنرهای نمایشــی را به امضای این هنرمند برســاند .در
این مالقات ،پوســتر روز ملی هنرهای نمایشــی در ســال  98نیز توســط این هنرمند
نام آشــنای کشور رونمایی شــد .در این دیدار مدیرکل هنرهای نمایشی با جویا شدن
احوال اســتاد کشــاورز ،گفت :هرچقدر زمان میگذرد ما بیشــتر متوجه میشــویم که
چقدر به حضور ،انرژی ،لبخند و توصیههای امثال شــما هنرمندان نیازمند هستیم.
شــهرام کرمی ادامه داد :نسل شــما بزرگواران به هنرهای نمایشی ایران غنا و هویت
بخشــیده و این بنا مدیون ستونهای محکمی است که امثال شما پیریزی کردهاند.
وی همچنین به ثبت روز ملی هنرهای نمایشــی از ســال  96در تقویم رســمی کشــور
اشاره کرد و افزود :همانطور که اطالع دارید هفتم فروردین با  27مارس برابر است و
از سال  1961در تقویم میالدی بهعنوان روز جهانی تئاتر شناخته میشود .او ادامه داد:
چند ســالی است که تالش شــده این روز با مؤلفههای ملی و ایرانی پاس داشته شود
ازاین رو افتخار ما است که پیام روز ملی هنرهای نمایشی در سال  1398از سوی فردی
چون شما برای خانواده تئاتر صادر شده است .درادامه این دیدار محمدعلی کشاورز
نیز با ابراز خرســندی از ثبت روز ملی هنرهای نمایشی ،گفت :باید این گونه اتفاقها
ت تا تئاتر به مردم بیشــتر نزدیک شــود .این هنرمند پیشکســوت
را به فال نیک گرف 
کشور تأکید کرد :امروز تئاتر در سراسر ایران باید با نگاه شکوفای جوانان ،بالنده و پویا
شود .او افزود :نخستین توصیهام به بچههایی که به خانواده تئاتر میپیوندند نجابت
داشــتن است ،مسأله دوم مطالعه درســت و خوب ادبیات این مملکت است .نکته
دیگر این است که باید جای جای مملکتشان را ببینند و بشناسند و با فرهنگهای
مختلف آشنا شوند .بازیگر سریال پدر ساالر ادامه داد :ما نباید صرفاًبه کسانی که پیش
از این بودهاند بســنده کنیم ،باید جوانان دســت به قلم را دید و از آنها خواســت که از
مسائل مختلف انسانی سخن بگویند .بچههای جوانی که تئاتر کار میکنند به هنر این
مملکت بدهکارند و باید نویســندگانی خوب ،بازیگرانی خــوب ،کارگردانانی خوب و
طراحانی خوب باشند چون منبعی غنی از ادبیات در دسترسشان است که میتوانند
به مدد آن ،مردم را به سالنهای تئاتر بکشانند .مطمئن باشند اگر این گونه تالش و
کوشش کنند دولت هم به آنها کمک خواهد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس و اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
گفــت :قانــون واریــز  ١٠درصــد از درآمــد بلیــت فروشــی اجراهــای صحنهای
(کنســرت) در کالنشــهرها بــه حســاب خزانه ،در مجلس شــورای اســامی به
تصویب رسید.
علی اصغر کاراندیش مروســتی ،شامگاه پنجشــنبه در حاشیه آیین اختتامیه
فیلم و عکس استان سمنان در مجتمع فرهنگی و هنری کومش شهر سمنان
به خبرنگاران گفت :پیشبینیها حاکی از آن اســت که از محل اجرایی شــدن
قانــون واریز ســهم  10درصــدی از درآمد فروش بلیت کنســرتها بــه خزانه،
حــدود یــک هــزار و  ٥٠٠میلیارد ریــال اعتبار به وزارت ارشــاد تزریق شــود؛ که
بــا تزریــق درآمــد حاصــل از دریافت ســهمی از فــروش بلیت کنســرتها در
کالنشهرها ،وضعیت فرهنگ و هنر با این افزایش اعتبار بهبود مییابد.
وی ادامــه داد :قیمــت هــر بلیــت در کالنشــهرها از حــدود  650هــزار تــا
 2میلیــون ریــال اســت و دریافــت ســهمی از ایــن درآمــد و اختصــاص آن به
شهرســتانها موجب حل بســیاری از مشکالت میشــود تا صرف رسیدگی به
امــور مجتمعهــای فرهنگی -هنری و تعمیر و تجهیز این مراکز و ســاماندهی
فعالیتهای فرهنگی هنری شود.
کاراندیش مروســتی با بیان اینکه حدود  ٣٦٠شهرســتان غیر مرکز اســتان در
کشــور وجود دارد اضافه کرد :رسیدگی به امور شهرستانها غیر مرکز استانها
و در نظــر گرفتــن اعتبارهــای قابل توجه شهرســتانها هــدف تصویب قانون
دریافت  10درصد درآمد فروش بلیت کنسرت در کالنشهرهاست.
معاون حقوقی ،امور مجلس و اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
بیان اینکه سال آینده بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  20درصد افزایش
مییابد ،گفت :سرجمع اعتبارهای این وزارتخانه در سال آینده یک هزار و ١١٥
میلیارد ریال افزوده شــده است .وی ادامه داد :بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی در چهار ردیف عمــده افزایش دارد و از ســرجمع اعتبارهای در نظر
گرفته شــده برای این وزارتخانه  ٤٠٠میلیــارد ریال به اعتبارهای ردیف اصلی
وزارتخانه ٥٥٠ ،میلیارد ریال به حوزه نشــر و مطبوعات ٢٠٠ ،میلیارد ریال به
امور سینما و  ٢٥میلیارد ریال به اعتبارهای پژوهشگاه فرهنگ و هنر افزایش
یافته است.

ایلنا

سعید خانی مدیرعامل شــرکت «خانه فیلم» عنوان کرد که «متری شیش و نیم»
ساخته سعید روستایی بهدلیل انجام برخی اصالحات و کارهای فنی از روز یکشنبه
 26اسفند ماه روی پرده میرود.

ایران:منظومهموسیقایی«آرشکمانگیر»بهخوانندگیشهرامناظریوآهنگسازیپژمان
طاهری شــامگاه چهارشــنبه با ارکســتر مجلســی تهران به رهبری بردیا کیارس در سالن
همایشهــای برج میالد تهــران به اجرا درآمد .ایــن اجرا درحالی برگزار شــد که با وجود
نزدیکشدنبهروزهایپایانیسال،سالنمملوازجمعیتیبودکهبهدیدارآخریناجرای
شهرام ناظری در سال  97آمده بودند .ناظری ضمن قدردانی ازمخاطبان در سالن بیان
داشت :از تشریف فرمایی شما عزیزان در این شرایط سخت و روزهای پر ترافیک و ازدحام
صمیمانهتشکرمیکنموبرایمنقابلستایشاست.
بخش نخست این کنسرت به اجرای آلبوم تازه منتشر شده «آرش کمانگیر» اختصاص
داشــت و قطعانی چون «شــب»« ،قصــه»« ،امید»« ،آهنگ دگــر»« ،بــدرود»« ،آرش»،
«سوگ» به اجرا درآمد .در این بخش قطبالدین صادقی بهعنوان راوی ،فرهاد صفری
و جواد حسینی نوازندگان سازهای کوبهای ،پژمان طاهری نوازنده سنتور ،اردوان طاهری
نوازنده سه تار و بابک باربد نوازنده عود ،ارکستر مجلسی تهران و گروه کر به رهبری بردیا
کیارسراهمراهیمیکردند.دربخشدومکهآنسامبلایرانیبوداینخوانندهپیشکسوت
قطعاتــی از آلبوم «امیرکبیر» و آثار نوســتالوژیک خود را چون «اندک انــدک»« ،آتش در
نیستان»« ،اال یا ایهاالساقی»« ،گریه کن»و قطعه کردی«کابوکی» را به یاد کرمانشاه اجرا
کرد .در این قســمت پژمان طاهری نوازنده ســنتور ،آهنگســاز و سرپرســت گروه ،شروین
مهاجــر نوازنده کمانچــه و کمانچه آلتو ،فرهاد صفری نوازنده ســازهای کوبــهای ،اردوان
طاهری نوازنده سه تار و دف و بابک باربد نوازنده عود ،گروه اجرایی را تشکیل میدادند.
ناظریدراینقسمتازبرنامهضمنمعرفیبرخیازقطعاتباقدردانیازمقامهنریو
ادبیزندهیادمشیریدرنگارشاثر«امیرکبیر»توضیحداد:بهاعتقادمنزندهیادفریدون
مشیری از جمله شاعرانی است که من تا به امروز کمترمانند او دیدهام که تا این حد روان
شــعر بگوید .او مانند چشــمهای روان اســت که همــواره از خود آثــاری را خلق میکرد که
مانندش را نمیتوان یافت .به اعتقاد من بعد از حافظ و موالنا فقط چهار تا پنج شاعر در
دورانمعاصرهستندکهاینچنینروانشعرخلقمیکنندوبهنظرمنفریدونمشیری
یکیازاینبزرگاناست.شعرزیبایزندهیادفریدونمشیریبرایامیرکبیربااینمضمون
جان الل شده،
اســت« :زمان ،هنوز همان
شرمســار بهت زده ،زمین ،هنوز همین سخت ِ
ِ
جهان هنوز همان دست بسته تقدیر!» اجرای کنسرت «آرش کمانگیر بر اساس منظومه
آرش کمانگیر اثر زنده یاد سیاوش کسرایی است که به همت محمد حسین توتونچیان
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی –هنری ققنوس در دو سانس 16:30و 21:30برگزار شد.

