نگاه

«خاطراتگمشده» فريدون آسرايي در يك كنسرت

جعفرنجيبي:

ابعاد شخصيتي موال علي(ع) را مد نظر گرفتم

| اخبار کوتاه| |.......................................................................................................................................

صادقي روي صحنه تاالر حافظ

قطب الدين صادقي نمايش «خاطرهاي نداشتم حتي اگر هزار
سالم بود» را از  22مرداد در تاالر حافظ روي صحنه ميبرد .به
گزارش روابط عمومي بنياد رودكي ،در اين نمايش كه با حضور
 29بازيگر و براساس نمايشنامه«زنان تروا» اثر ژان پل سارتر
اجرا ميشود ،هنرمنداني چون حسن ثاني ،فرهاد نجفي ،الهه
پور جمشيد ،مهرانه به نهاد ،سروش طاهريان ،مانلي
حسين پور ،سارا عباس پور ،شهنام فرهاديان ،محمدرضا مختاري آزاد فرد و غزاله كنعان پناه
به ايفاي نقش ميپردازند .نمايش« خاطرهاي نداشتم حتي اگر هزار سالم بود» به نويسندگي،
طراحي و كارگرداني «قطب الدين صادقي» از  22مرداد ساعت  19در تاالر حافظ اجرا ميشود.
.............................................................

...............................................................

نقشتعيينكنند هجشنوارهفيلمكوتاهدرسينمايايران

ابوالفضل جليلي فيلمساز سينماي ايران در گفتوگو با ستاد
خبري جشنواره فيلم كوتاه درباره اثرات اين جشنواره در كليت
سينماي كوتاه گفت« :با توجه به ابعاد برگزاري جشنواره
بينالمللي فيلم كوتاه تهران و استقبال جوانان ،اين جشنواره
نقش مهم و كليدي در پيشبرد اهداف سينماي كوتاه در
كشورمان دارد .در كشور فرانسه چنين رويكردي دنبال
ميشود و بهطور مثال از ده فيلمساز خارجي دعوت ميشود كه ده فيلم كوتاه درباره شهر
پاريس بسازند و اين مسئله عالوه برتقويت بخش بينالمللي جشنواره باعث جهاني شدن
سينماي كوتاه ايران در دنيا ميشود .فيلمساز جوان نيازمند فراگيري و آموزش بهطور مستمر
است و يكي از حلقههاي موثر آموزشي همين كارگاههاي آموزشي است كه در جشنواره فيلم
تهران برگزار ميشود .جلساتي كه بايد با برنامهريزي درست و حضور اساتيدي كه حرفي براي
گفتن دارند توام شود».
.............................................................

...............................................................

سينماي كودك در توليد و اكران دچار بيمهري است

ناصر رفايي كارگردان در گفتوگو با مهر با بيان اينكه سينماي
كودك دچار بيمهري به لحاظ توليد و اكران شده است ،عنوان
كرد« :با اين حال وضع جشنواره فيلم كودك از نظر كمي به
لحاظ سالنهايي كه براي اكران آن اختصاص داده ميشود،
میهمانان و هزينههايي كه صرف ميشود نسبت به بضاعت و
وضع سينماي ما قابل قبول است .اما از لحاظ كيفي بايد گفت
كه كيفيت جشنواره به ميزان توليد سال و عرضه فيلمها بعد از جشنواره بستگي دارد كه اين
اتفاق براي عموم جشنوارهها رخ ميهد كه عموما هم اتفاق ويژهاي نيفتاده است .اهميت
سينماي كودك و پرورش كودك در فضاي خودش در حاشيه اقدامات قرار گرفته است .به هر
جهت بايد تبليغات و فرهنگسازي براي خانوادهها انجام بگيرد تا بچهها را به سينما براي ديدن
فيلم كودك ببرند .سينماي كودك بخش مهمي از جريان سينمايي كشور است و بايد توسط
افراد كارشناس و با دانش تصميمات درست براي ادامه حيات آن گرفته شود ،چرا كه سينماي
كودك يكسري از بحثهاي سياستگذاري ،تشريفاتي و سفارشي را به خودش نميپذيرد.
سينماي كوك پاك ،ساده و بيادعاست كه بايد اهمیت زيادي به آن داده شود».
.............................................................

...............................................................

«هفت ههنرپهلواني»برگزارميشود

به كوشش بنياد فردوسي و فدراسيون ورزشهاي پهلواني و
زورخانهاي و با پشتيباني موسسه توسعه هنرهاي تجسمي در
هفت ه پاياني ماه مبارك رمضان به ياد بزرگ جوانمرد تاريخ ،امام
علي (ع) خانه هنرمندان ايران ميزبان «هفته هنر پهلواني»
است .به گزارش ايسنا ،نمايش آثار نگارگري استاد محمدباقر
آقاميري ،پرد ههاي قهو هخانهاي استاد منصور وفايي ،دو
نمايشگاه عكس انفرادي ميراث پهلواني و گروهي گود مقدس ،نمايش هنرهاي صناعي
زورخانهاي و چيدمان ابزار ورزش پهلواني ،اجراي آواها و نواهاي پهلواني و نمايشگاه كتاب و
كاالهاي فرهنگي ،گوشهاي از برنامههاي هفته هنر پهلواني است كه از ساعت  17تا  20در
نگارخانههاي مميز ،زمستان ،پاييز و ميرميران خانه هنرمندان ايران برپا خواهد بود.

با گذشت نزديك به شش ماه از برگزاري سيامين جشنواره فيلم
فجر بيش از  23فيلم از  32فيلم بخش «سوداي سيمرغ» جشنواره
فيلم فجر هنوز امكان اكران عمومي پيدا نكردهاند .به گزارش ايسنا،
با مروري بر فيلمهاي بخش رقابتي (سوداي سيمرغ) جشنواره فجر
ميتوان از فيلمهايي چون «آمين خواهيم گفت» سامان سالور« ،برف
روي كاجها» پيمان معادي« ،بوسيدن روي ماه» همايون اسعديان،
«بيخود وبيجهت» عبدالرضا كاهاني« ،پذيرايي ساده» ماني
حقيقي« ،پل چوبي» مهدي كرمپور« ،پله آخر» علي مصفا« ،تلفن
همراه رئيسجمهور» علي عطشاني« ،خرس» به كارگرداني خسرو
معصومي «در انتظار معجزه» رسول صدرعاملي « ،سالم بر فرشتگان»
به كارگرداني فرزاد اژدري و ...نام برد كه هنوز امكان اكران پيدا نكردند.
«آمين خواهيم گفت» به كارگرداني سامان سالور با بازي فرزاد
حسني ،عليرضا مهران ،آزاده زارعي و ...است كه بستر جغرافيايي
سخت و كوهستاني ،فرصتي ميشود براي شناختن آدمهاي اطراف،
عشق و رفاقتها.
«برف روي كاجها» به كارگرداني پيمان معادي و با بازي مهناز
افشار ،حسين پاكدل ،صابر ابر ،ويشكا آسايش است كه براي اكران
عمومي سينماهاي حوزه هنري را در اختيار نخواهد داشت و تهيهكننده
آن اميدوار است در اكران دوم عيد فطر فيلم را به نمايش بگذارد و
درباره زندگي زناشويي است كه بعد از سيزده سال با بحران بزرگي
مواجه ميشود.
«بوسيدن روي ماه» به كارگرداني همايون اسعديان كه ابتدا
قرار بود در عيد نوروز به نمايش در بيايد تاكنون فرصت اكران به دست
نياورده است اما دست اندركاران آن اعالم ميكنند كه  7مهر ماه قطعا
اين فيلم به نمايش درخواهد آمد.
اين فيلم روايت دو مادر است كه بيست سال انتظار فرزندانشان
را ميكشند كه در جبهه مفقوداالثر شدهاند .شيرين يزدان بخش،
رابعهمدني ،مسعود رايگان ،صابر ابر ،سعيد پورصميمي و ...به ايفاي
نقش ميپردازند.
«بيخداحافظي» به كارگرداني محمد نشاط كه دست اندركاران
آن قصد دارند آن را در عيد فطر اكران كنند ،فيلمي با بازي رضا صادقي،
محمدرضا فروتن ،پگاه آهنگراني و شقايق فراهاني است .اين فيلم
حكايت سه جوان است كه هر كدام براي رسيدن به هدفي از بندرعباس
عازم تهران ميشوند.
«بيخود و بيجهت» عبدالرضا كاهاني كه هنوز پروانه نمايش
عمومي ،رسما دريافت نكرده است ،روايت يك روز از زندگي محسن،
مژگان ،الهه و فرهاد است كه اثاثيه شان بيمكان مانده است .در اين
فيلم رضا عطاران ،احمد مهرانفر ،پانته آبهرام و نگار جواهريان به ايفاي
نقش ميپردازند.
«پذيرايي ساده» به كارگرداني ماني حقيقي روايت زن و مردي با
بازي ترانه عليدوستي و ماني حقيقي است كه در جاده كوهستاني بين
رهگذران پول پخش ميكنند« .پرواز بادبادك ها» به كارگرداني علي
قويتن درباره واقعيتهایي از روزهاي دشوار دانشآموزان يك دهكده
دور افتاده است كه ورود يك معلم به دنياي اين دانشآموزان فراز و
نشيبهايي را از روي سر آنها ميگذراند.

در آستانه ورود به ششمين ماه سال

23فيلم اكران نشده از جشنوار ه سيام
آمین خواهیم گفت

نمايش آثار حميد جبلي و قباد شيوا در كانادا

كمتر از  ۵۰روز تا آغاز فستيوال «شش هفته با هنر ايران» در كانادا مانده است .كميته
برگزاري اين فستيوال به علت استقبال هنرمندان ايراني ،فرصت ارسال آثار را تا  ۲۵مردادماه
سال جاري تمديد كرد .به گزارش هنرنيوز ،به گفته پويان طباطبايي ،دبير فستيوال «شش
هفته با هنر ايران» كه اين روزها در تهران به سر ميبرد ،تاكنون بيش از  ۱۷۰فرم درخواست
و بيش از  ۶۸۰اثر در بخش هنرهاي تجسمي و فيلم ارسال شده است كه به دليل حجم باالي
آثار ،بخش نخست داوريها  ۱۵روز زودتر آغاز شده و آثار توسط داوران هر رشته ،در حال
بررسي هستند .تاكنون آثاري از مهسا كريمي زاده ،علي سلطاني ،داوود منطق ،مرتضي
تيموري ،امير هنرمند ،گلناز مقدم ،عباس حاجي محمدي و حميدرضا بازرگاني در رشتههاي
مختلف ،به جشنواره راه يافتهاند .همچنين پرونده سومين بخش نمايشگاه به نام «قطار مرموز»
با اضافه شدن كيميا رهگذر به هنرمندان دعوت شده به فستيوال «شش هفته با هنر ايران»
بسته شد .در اين بخش روناك كردستاني (نقاش) ،منصوره فيضي (مجسمه ساز) ،ليال ميري
(گرافيست) ،عادله فرزيندر (مجسمه ساز) ،كيميا رهگذر (عكاس) و مريم عنايتي (گرافيست)
ميهمان بخش ويژه زنان فستيوال خواهند بود .در بخش نمايشگاه پيشكسوتان با نام «آينده
در پس زمينه» ،حضور محسن وزيري مقدم (نقاش و مجسمه ساز) ،قباد شيوا (گرافيست)،
حميد جبلي (عكاس) و ادمان آيوازيان (نقاش) قطعي شده است .همچنين فستيوال «شش
هفته با هنر ايران» در اين دوره ،درقالب تقدير از يك عمر فعاليت هنري ،بزرگداشتي براي قباد
شيوا هنرمند گرافيست برگزار خواهد كرد .در بخش فيلمهاي كوتاه نيز ،سيفاهلل صمديان
مسئوليت انتخاب مجموعهاي از بهترينهاي  ۵دوره گذشته «تصويرسال» را به عهده گرفته
است ،كه در كنار آثار منتخب فستيوال «شش هفته با هنر ايران» ،در سينماي «كارلتون»
شهر تورنتوي كانادا به نمايش در خواهند آمد.
عالقهمندان براي اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت در بخشهاي مختلف نمايشگاه
ميتوانند تا تاريخ  ۲۵مردادماه سال جاري به سايت فستيوالwww. sixweeks. org
مراجعه كنند.
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پل چوبی

مهلت ارسال آثار به فستيوال «شش هفته با هنر ايران» تمديد شد
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برف روی کاج ها

جعفر نجيبي هنرمند مجسمه ساز به هنرآنالين گفت« :مجسمه امام علي(ع) سال  83در
ارتفاع  4متري از جنس بتن گالسه ساخته و در موزه هنرهاي ديني امام علي (ع) نصب شد.
هدفم براي ساخت اين مجسمه اين بود كه انديشههاي حضرت علي (ع) را پياده كنم همچنين
ابعادي كه از زندگي و شخصيت امام علي (ع) در نظر گرفتم لحظه شهادت ايشان بود به همين
دليل سطح مياني مجسمه را خالي قرار دادم چرا كه نشاندهنده شهادت امام در لحظه نماز
است .فرم كلي اين مجسمه ،با استفاده از درخت سرو كه سمبل مردانگي و استقامت است
و هم نماد شمشير ذوالفقار درآمد .از ديگر ويژگيهاي فرم كلي اين كار استفاده از بته جقه
است كه در كارهاي ايراني بسيار ديده ميشود و دركنار درخت سرو در فرم كلمه علي ديده
ميشود .متاسفانه براي ساخت آثار اينچنيني تحقيق و تفحصي صورت نميگيرد و مسئوالن
فراخوانهايي اعالم ميكنند كه نتيجه منسجمي ندارد و هنرمندان پيشكسوت هم دراين
فراخوانها حضور فعالي ندارند درحالي كه ميتوان بدون دادن فراخوان از هنرمندان شناخته
شده براي ساخت آثار حجمي كه در سطح شهر قرار است نصب شوند دعوت به كار كرد .به
نظرم آثار حجمي ابعاد بسيار وسيعي دارند و نمونههايي از آن از روي درب ضريح ائمه (ع)
و امامزادگان تا منارههاي مساجد و معماري ديده ميشود .همه جزو آثار حجمي به حساب
ميآيند و داراي ابعاد زيباييشناسي هستند .همه فكر ميكنند مجسمه تنها به فيگور انسان
اطالق ميشود .بايد گفت هر اثر حجمي كه زيباييشناسي داشته باشد و متناسب با محيط
باشد جزو آثار حجمي محسوب ميشود حتي ميتوان به آثار حجمي اسالمي در مساجدي چون
مسجد شيخ لطفاهلل يا مسجد امام (ره) در اصفهان هم اشاره كرد .ارگانها و نهادهاي دولتي
بايد از هنرمندان حمايت كنند تا آثاري فراخور فرهنگ ايراني و اسالمي خلق شوند ،اين روزها
آنچه بيشتر به نظر ميآيد هجوم هنرهاي غربي است و هنرمندان بسياري هستند كه درگير
هنر غرب شدهاند اما نبايد هنر ايراني را فراموش كرد .خلق آثاري با مضامين ديني ،مذهبي و
ايراني نياز به مطالعه و تحقيق بيشتري دارند كه به آنها كمتر پرداخته ميشود .درحال حاضر
مشغول ساخت ماكت پورياي ولي براي نصب در شهرستان خوي هستم.
ساخت پرتره كمال الملك از ديگر كارهايي است كه در دست دارم».

culture@mellatonline.ir

فريدون آسرايي ـ خواننده پاپ ـ در سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران كنسرت ميدهد .به
گزارش ايسنا ،اين اجرا  24شهريور ماه برگزار ميشود و قطعاتي از جديدترين آلبوم فريدون آسرايي با
عنوان «خاطرات گمشده» در اين كنسرت اجرا خواهد شد .رهبري اركستر اين خواننده را امير عليزاده
بر عهده خواهد داشت و دستاندركاران اجرا اظهار كردهاند كه بخشهاي متعددي براي غافلگيري
مخاطبانشان دارند .بهاي بليتهاي اين اجرا  30تا  70هزارتومان اعالم شده و بليتفروشي اين كنسرت
از  22مردادماه آغاز خواهد شد .آسرايي  28تيرماه نيز كنسرتي را در كرج داشت.

«پل چوبي» به كارگرداني مهدي كرمپور و با بازي بهرام رادان،
مهناز افشار ،هديه تهراني ،مهران مديري ،آتيال پسياني ،فرهاد اصالني
و ...حكايت پل چوبي است كه بر خندق شمالي تهران مابين پايتخت و
ييالق شميران محل اتصال تهران قديم و تهران مدرن است.
«پله آخر» به كارگرداني و تهيهكنندگي علي مصفا و با بازي ليال
حاتمي ،علي مصفا و عليرضا آقاخاني ،حكايت دكتري ميانسال است كه
بعد از سالها به ايران بازگشته و به همراه مادرش تنها زندگي ميكند و
با شنيدن خبر مرگ يكي از دوستانش...
«تلفن همراه رئيسجمهور» به كارگرداني علي عطشاني نيز كه
براي اكران عمومي همچنان دچار مشكل و در گفتوگو براي واگذاري
به سازمان سينمايي است از جمله فيلمهايي است كه در جشنواره
فيلم فجر به نمايش درآمد و همچنان فرصت اكران عمومي به دست
نياورده است.
اين فيلم با بازي مهدي هاشمي ،نيكي كريمي ،اكبر عبدي ،بهناز
جعفري و آتيال پسياني ،حكايت مردي است كه سيمكارتي ميخرد و
اين سيمكارت براي آقاي رئيسجمهور بوده است.
«خرس» به كارگرداني خسرو معصومي با بازي پرويز پرستويي،
فرهاد اصالني ،مريال زارعي و عليرضا اوسيوند ،حكايت نورالدين است
كه احتمال شهادتش ميرفته اما پس از هشت سال اسارت به خانه
برميگردد ،غافل از اينكه همسرش در غياب او ازدواج كرده است.

«در انتظار معجزه» به كارگرداني رسول صدرعاملي با بازي حميد
فرخ نژاد ،پريوش نظريه و بيتا فرهي كه حكايت سفري طوالني است
كه زن و شوهري ميانسال اختالفشان در حد نفرت آنها را از يك ديگر
دور كرده است.
«روييدن درباد» به كارگرداني رهبر قنبري نيز از جمله فيلمهايي
است كه هنوز امكان اكران عمومي پيدا نكرده است.
اين فيلم با بازي گوهر خيرانديش ،حسين عابديني و ...راوي
داستان نوجواني است به نام اصالن كه در مسير كوچ خانوادهاش با
موانعي روبهرو ميشود.
«سالم بر فرشتگان» به كارگرداني فرزاد اژدري با بازي عليرضا
خمسه ،شمسي فضلاللهي و ماهچهره خليلي ،فيلمي براي كودكان
است كه در جشنواره فيلم كودك هم برگزيده شده است و پس از آن
در بخش رقابتي جشنواره فيلم فجر هم به نمايش درآمد اما همچنان
فرصت اكران پيدا نكرده است.
از فيلمهاي ديگر بخش رقابتي جشنواره فيلم فجر كه هنوز فرصت
اكران به دست نياوردهاند ميتوان از «ضد گلوله» به كارگرداني مصطفي
كيايي نام برد اما اين فيلم قرار است عيد سعيد فطر به نمايش درآيد.
در اين فيلم به كارگرداني رضا رخشان؛ مهدي هاشمي ،مسعود
كرامتي ،ژاله صامتي و سعيد آقاخاني به ايفاي نقش ميپردازند.
اين فيلم حكايت دهه  60است كه در اوج دوران جنگ مردي
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بهرامدهقانيار:

موسيقي تيتراژ «قهوه تلخ» براي سريال ديگري ساخته شده بود
بهرام دهقانيار ضمن اشاره به كيفيت ساخت موسيقي
مجموعههاي تلويزيوني گفت :موسيقي تيتراژ قهوه تلخ
براي سريال ديگري ساخته شده بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه مدتي است در كنار آثار
سينمايي و تلويزيوني شبكه نمايش خانگي هم به صورت
فعال اقدام به توليد آثار كرده و تا اينجاي امر موفق حاضر
شده است .نمونه اين آثار سريال «قهوه تلخ» بود كه سري
دوم آن هم به تازگي وارد بازار شده و آهنگسازي آن را
شما برعهده داشتيد .البته در رابطه با تيتراژ اوليه اين اثر
حاشيههاي زيادي هم به وجود آمد؛ گفت :قبل از پرداختن
به اين اثر بايد بگويم آشنايي من با مهران مديري از سريال
«شبهاي برره» آغاز شد كه با استقبال خوب مردم در
تلويزيون پخش شد و اين تجربه موفق بود كه شهامت كار
بر روي سريال قهوه تلخ را ايجاد كرد .در كل براي انجام هر
كار جديدي بايد پيشينه محكمي وجود داشته باشد تا راه
را هموار كند .عالوه بر اين موضوع گروه ما گروه خوبي بود
كه هماهنگي بين اعضا بر كيفيت كار تاثيرگذار بود .و اما
در رابطه با سريال قهوه تلخ بايد بگويم ،موسيقي اين كار را
براي سريال ديگري آماده كرده بودم ،اما آن سريال آماده
نشد و از همان موسيقي براي ساخت سريال قهوه تلخ
استفاده كرديم .اما اين دو كار شباهت زيادي به هم داشتند
كه سريال مورد نظر آماده نشد.
اين آهنگساز در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه ساخت
موسيقي براي فيلم و سريال دچار كاهش سطح كيفي
شده و در ادامه اين موضوع گريبان ساخت موسيقي براي
آثار فاخر را نيز گرفته .ساخت بيكيفيت موسيقي بهويژه
درباره آثار با موضوع بزرگان ايران بيشتر آزاردهنده است.
چه موضوعي تهيهكننده سطح كيفيت اين آثار است؟ به
هنرنیوز اظهار داشت :فعال در رابطه با كارهاي سينما و
بهويژه تلويزيون بحث مالي ،تعيينكننده سطح كيفيت
آثار است كه اين موضوع تنها به ساخت برخي آثار خالصه
نميشود و بديهي است كه به دنبال آن گريبان ساير
توليدات را هم ميگيرد .اصال بهطور كلي محدوديتهاي

مالي گريبان موسيقي را در ايران گرفته و تنها به موضوع
ساخت موسيقي فيلم و سريال محدود نميشود.
اين هنرمند موسيقي در ادامه و در پاسخ به اين سوال
كه همين محدوديتهاي مالي به چه شكل در توليد آثار
موسيقايي بروز پيدا ميكند كه منجر به كاهش كيفيت
توليد آثار ميشود؟ هم تاكيد كرد :وقتي محدوديت
مالي ايجاد ميشود نخستين موضوع كه تحت تاثير قرار
ميگيرد ،زمان است كه يك توليدگر موسيقي وقت زيادي
براي ساخت اثر صرف نميكند .از اين جهت از واژه توليدگر
موسيقي استفاده كردم كه يك آهنگساز به هر قيمتي
اقدام به توليد اثر بيكيفيت نميكند و اگر با محدوديتهاي
اينچنيني مواجه شود سعي ميكند به نوعي نگذارد بر
كيفيت اثرش تاثير بگذارد و در غير اين صورت كار را قبول
نخواهد كرد .موضوع ديگري كه به دنبال كمبود سرمايه
تحت تاثير قرار ميگيرد .بحث استفاده از تجهيزات و
امكانات موسيقايي براي ساخت است كه بهطور حتم اگر
مهيا نباشد بر كيفيت ساخت اثر تاثيرگذار است .وقتي من
به عنوان آهنگساز يك اركستر در اختيار داشته باشم كار با
كيفيتتري را ارايه خواهم داد تا اينكه تنها يك كيبورد در
دسترس باشد .اما متاسفانه ساخت موسيقي سريالها در

ايران به جايي كشيده شده كه توليدكننده موسيقي تنها
با يك كيبورد به ساخت موسيقي سيمپتيك پرداخته و
بيتوجه به شأن موضوع آن فيلم يا سريال حاضر به ارايه هر
كاري ميشود .البته موسيقي سيمپتيك براي خود قواعدي
دارد كه اين موسيقيها قواعد سيمپتيك را هم ندارد .در
زمينه موسيقي تلفيقي هم كار درستي را ارائه نميدهد.
وي ادامه داد :اين مشكالت را تنها كساني ميدانند كه
درگير در كار باشند و با عمق وجود خود آن را درك كنند.
به همين دليل هم ميتوانند مشكالت و داليل شكلگيري
اين مشكالت را واضح بيان كنند .به نظر من دليل اصلي به
وجود آمدن چنين مشكالتي عدم آشنايي تهيهكنندگان با
موسيقي و موزيسينهاست .وقتي يك تهيهكننده دست به
توليد يك اثر فاخر ميزند به دنبال آن بايد در هر ركن اين
كار وسواس و دقت داشته باشد كه يكي از اركان اصلي اين
سريالها موسيقي آنهاست .اما اگر موزيسينها به كار خود
متعهد باشند به هر پيشنهاد كاري پاسخ مثبت نميدهند
و اگر هم اين كار را كردند ميتوانند از مشاورههاي ديگران
استفاده كنند ،كه در اين صورت هم كيفيت كار خود را
ارتقا دادهاند.
متاسفانه مشكل ما هميشه خودمحوريهايمان در هر
عرصه و بهويژه عرصه هنر است .وقتي به ما كاري پيشنهاد
ميشود ديگر احساس استقالل از تجربيات ديگران را
ميكنيم كه اين خود به نوعي كيفيت كار ما را تحت
تاثير قرار ميدهد .حال اگر لحظهاي به خود موسيقي و
هنر اهميت دهيم ديگر به هر قيمتي حاضر به توليد آثار
نيستيم .روايت كيفيت و اهميت ساخت مجموعههاي
تلويزيوني بهويژه با موضوع آثار فاخر روايتي طوالني
است كه با نگاه به پيشينه ساخت اين آثار ميتوان آن را
آسيبشناسي كرد و داليل انتقال اين مشكالت به امروز
را ريشه يابي كرد.
آثاري كه بايد معرف بزرگان كشور ما باشند در برخي
موارد موجبات سر افكندگي ما ميشوند و دليل آن عدم
تعهد سازندگان و به دنبال آن آهنگسازان است.
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اطيابي خبر داد

تغيير نام دومين«الله» به «فرمول »
مسعود اطيابي كه در پي جنجا لهاي پروژه
ميلياردي«الله» به كارگرداني اسداهلل نيكنژاد اعالم
كرده بود قصد دارد فيلمي با همين مضمون و با بودجه
بخش خصوصي مقابل دوربين ببرد اعالم كرد اين فيلم نه
با نام «الله» كه باعنوان «فرمول» ساخته ميشود .مسعود
اطيابي در اين ارتباط به مهر گفت« :اين فيلم درباره يك زن
اتومبيلران است كه از مردان در مسابقات پيشي ميگيرد
و در جهان اول ميشود اما پايان اين فيلم به ارزشهاي
اسالمي و ملي ما برميگردد .سوژه اين فيلم برگرفته از
اخبار مربوط به الله صديق است كه يكي از اصليترين منابع

اين فيلم به شمار ميرود ،هماكنون نگارش فيلمنامه ادامه
دارد و بزودي فيلمنامهنويسان اين پروژه اعالم ميشوند.
اطيابي ادامه داد :پس از آماده شدن طرح كلي فيلمنامه،
براي گرفتن موافقت اصولي پروانه ساخت اقدام ميكنيم».
اين كارگردان درباره حاشيههاي به وجود آمده براي فيلم
سينمايي «الله» به كارگرداني اسداهلل نيكنژاد تاكيد كرد:
«ورود نمايندگان مجلس و كميسيون فرهنگي براي پيگيري
پروژه «الله» و تالش براي مشخص شدن جزييات بودجه
آن ورودي مناسب بود كمااينكه ما نيز آمادگي داريم طرح
خود را به مجلس ارايه كنيم و تقاضا داريم آنها قبل از هرگونه

تصميمگيري طرح ما را هم مطالعه كنند .بايد ريز برآورد
طرحي مانند «الله» كه يك پروژه ميلياردي است مشخص
شود .ما نيز حاضريم مقدار سرمايهگذاري طرف خارجي
و داخلي را شفاف عنوان كنيم .اگر بخشي از بودجه فيلم
«الله» به«فرمول» تعلق بگيرد ما ميتوانیم برنامهريزيهاي
خوبي براي پخش بينالمللي آن داشته باشيم» .اطيابي
درباره سرانجام پروژه جنجالي «الله» هم تصريح كرد« :بهتر
است آقاي نيكنژاد ابتدا يك فيلم در سينماي ايران بسازد
و پس از آشنا شدن با سازوكار فيلمسازي در ايران پروژهاي
مهم و بينالمللي را در دست بگيرد».

حدودا 50ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهاي لس آنجلسي است .او
در يك اتفاق در مي یابد كه توموري در سر دارد و تا دو ماه ديگر بيشتر
زنده نيست.
«گيرنده» به كارگرداني مهرداد غفارزاده هم كه از گزينههاي اكران
عيد سعيد فطر است با بازي سعيد راد ،محمدرضا شريفي نيا ،محمدرضا
غفاري و چكامه چمن ماه حكايت راننده وانتي است كه ماموريت پيدا
ميكند نامههاي مردم را در سفرهاي استاني رئيسجمهور جمعآوري
كند و به فرودگاهي در شهرستاني ديگر برساند.
«محرمانه تهران» به كارگرداني مهدي فيوضي ،با بازي عليرضا
جاللي تبار ،سحر قريشي ،صالح ميرزا آقايي و آزاده مهدي زاده ،قصه
پليسي است كه مامور مخفي دستگاه جاسوس انگليس شده و ناخواسته
وارد قصه پيچيده شده است.
«ملكه» به كارگرداني محمد علي باشه آهنگر هم كه در ژانر دفاع
مقدس توجه خيلي از منتقدان و صاحبنظران را به خود جلب كرد ،هنوز
فرصت اكران عمومي پيدا نكرده است .اين فيلم حكايت ماههاي پاياني
جنگ در آبادان است.
«من و زيبا» به كارگرداني فريدون حسنپور ،با بازي پرويز
پرستويي ،صادق صفايي،دريا آشوري حكايت مردي است كه همسرش
بر اثر درد زايمان جان ميسپارد و همسر در تمام عمر فكر ميكند كه
باعث مرگ زنش شده است.
«يك روز ديگر» به كارگرداني حسن فتحي با بازي هديه تهراني
و جمعي بازيگران خارجي ،داستان پولي است كه گم ميشود و از صبح
تا غروب دست به دست ميان افراد مختلفي در موقعيت های مختلف با
زبانها و نژادهاي متنوع در پاريس ميچرخد.
«يك سطر واقعيت» به كارگرداني علي وزيريان با بازي حسين
ي و همايون ارشادي ،حكايت كسري
ياري ،مهراوه شريفي نيا ،رضا ناج 
ت آنها در زمينههاي فرهنگي و مطبوعاتي است اين
و فروغ است كه فعالي 
دو براي ادامه كارشان با مشكالت متعددي مواجه ميشوند.
«يه عاشقانه ساده» به كارگرداني سامان مقدم با بازي مهناز
افشار ،مصطفي زماني ،همايون ارشادي ،فرهاد آئيش ،علي قربان
زاده ،آتيال پسياني و مهراوه شريفينيا ،حكايت دو دوست است كه در
جواني با هم قراري گذاشتند .ازدواج فرزند آنها وعده اي قديمي است
كه تمام اهل محل از آن خبر دارند اما گندم دختر امان اين وصلت را
به تاخير مياندازد.
«يكي ميخواد باهات حرف بزنه» به كارگرداني منوچهر هادي
با بازي شهاب حسيني ،آنا نعمتي ،حميدرضا پگاه و يكتا ناصر حكايت
ليال است كه يك هفته فرصت دارد براي امر حياتي از همسر سابقش
رضايت بگيرد.
از ميان فيلمهاي سيامين جشنواره فجر كه در بخش سوداي
سيمرغ (رقابتي) حضور داشتند و تاكنون فرصت اكران پيدا كردند
ميتوان از فيلمهاي «چك» كاظم راستگفتا ر« ،خوابم ميآد»
رضا عطاران« ،راه بهشت» مهدي صبا غزاده« ،روزهاي زندگي»
پرويز شيخطاد ي« ،زندگي خصوصي» محمدحسين فر حبخش،
«شورشيرين» جواد اردكاني« ،گشت ارشاد» سعيد سهيلي« ،نارنجي
ي نام برد.
پوش» داريوش مهرجوي 
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انتشار آثار ياحقي ،شريف و بهاري

سري جديد آلبومهاي شهنوازان بعد از ماه رمضان و اوايل
شهريور روانه بازار موسيقي ميشود .اين مجموعه شامل سحر
ساز (ويولن پرويز ياحقي) ،چنگ اورنگ ،تار فرهنگ (تار
فرهنگ شريف) ،ناصحههاي بهاري (كمانچه علي اصغر بهاري)
است كه هر كدام شامل دو سي دي است و به صورت يك
مجموعه منتشر ميشود .به گزارش هنرآنالين ،آلبوم سحر ساز
به نوازندگي پرويز ياحقي شامل دو سي دي است .آلبوم چنگ اورنگ شامل  12قطعه
موسيقايي است .ناصحههاي بهاري شامل دو سي دي موسيقايي است كه سي دي اول شامل
 28قطعه و سي دي دوم شامل  23قطعه است .اين سه اثر موسيقايي كه شامل شش سي دي
است و در يك مجموعه اوايل شهريور از سوي انتشارات آواي باربد روانه بازار موسيقي ميشود.
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فيلمسازانكودك،نيازكودكانرابشناسند

مجيد مظفري بازيگر سينما درباره برگزاري جشنواره فيلم
كودك به فارس گفت« :سال قبل در جشنواره فيلم كودك
اصفهان حضور داشتم و به شخصه ديدم كه چه شور و هيجاني
در سطح شهر و ميان كودكان اصفهاني بپا شده بود ،من هم در
ميان آنها و كنارشان از ديدن فيلم در طول جشنواره لذت
زيادي بردم .جشنواره ،چراغ سينماي كودك را در اين سالها
همچنان روشن نگه داشته است؛ حتي سالهايي بوده كه مكان برگزاري جشنواره تغيير پيدا
كرده بود اما جشنواره همچنان به راه خودش ادامه داده است .فيلمسازاني كه به سراغ ساخت
فيلم كودك ميروند ،بايد نيازهاي كودكان اين دوره و زمانه را بشناسند؛ چرا كه ساخت فيلم
با حال و هواي دوران كودكيشان قطعا براي كودكان اين سالها جذابيتي ندارد».
.............................................................
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هنرمندايتالياييباموضوعفلسطينبهتهرانميآيد

نمايشگاهي از آثار نقاشي روبرتو كوتزولينو  -هنرمند نقاش
ايتاليايي  -در تهران برگزار ميشود«.گامي به سوي آزادي»
عنوان اين نمايشگاه است كه از روز دوشنبه  23مردادماه جاري
در گالري انديشه – فرهنگسراي انديشه – برپا خواهد شد.
«روبرتو كوتزولينو» Roberto Cozzolinoهنرمند نقاش
 59ساله متولد رم و فارغالتحصيل رشته فني است كه موضوع
كارهايش را مردم فلسطين قرار داده است و در اين زمينه تصويرگري ميكند .كوتزولينو معتقد
است مردم ايتاليا تحت تاثير تبليغات رسانهاي از حقيقت فلسطين دور شدهاند و اين امر در كنار
البي صهيونيستي و حمايتهاي دولتي اين كشور موجب نوعي ناآگاهي در اين موضوع شده
است و از اين رو به عنوان انسان آزاده و مستقل بايستي نسبت به اطالعرساني در اين حوزه
فعاالنه وارد شد.
اين نمايشگاه به همت اداره كل همكاريهاي فرهنگي و هنري سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي و رايزني فرهنگي ايران در رم و فرهنگسراي انديشه وابسته به سازمان فرهنگي و هنري
شهرداري تهران تدارك ديده شده است.
.............................................................
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پرده خواني در شهركتاب

پردهخواني از جمله هنرهاي اصيل ايراني به شمار ميرود ،كه
بر خالف گذشتهاي پر رونق ،چندي است نامي از آن برده
نميشود و در سرتاسر ايران تنها چند پرده خوان به عنوان
پاسداران اين سنت اصيل ايراني باقي ماندهاند .فروشگاه مركزي
ب براي پاسداشت آيينهاي اصيل ايراني و به مناسبت
شهر كتا 
ماه مبارك رمضان و شهادت امام علي (عليه السالم) اقدام به
برگزاري مراسم پرده خواني در اين مجموعه فرهنگي كرده است .در اين برنامه فروشگاه مركزي
شهر كتاب ميزبان «مرشد محسن ميرزا علي» براي روايت «قنبر و جوانمرد قصاب» و سخنراني
«اردشير صالحپور» با عنوان «روايت و تصوير به زبان پردههاي درويشي» است .اين برنامه روز
دوشنبه  ۲۳مرداد ساعت 18 :30در فروشگاه مركزي شهر كتاب واقع در خيابان شريعتي ،باالتر
از خيابان مطهري ،نبش كوچه كالته ،شماره  ۷۴۳برگزار خواهد شد.

