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جشن خانه موسيقي؛ آري يا نه؟!

 نواي ايراني در جشنواره چيني

 اداره فروشگاه موسيقي سخت شده

خريداري خانه شيخ بهايي

چهره ها و خبرهااخبار داغ
 خانه موسيقي 

 جشنواره 

 حرفه؛ هنرمند 

 ميراث فرهنگي 

ايرنا: پس از اعالم مدیریت برج میالد مبنی بر لغو برگزاری 
سیزدهمین جشن خانه موسیقی دراین مکان، مسئوالن 
برپایی این جشن با تاالر وحدت وارد مذاکره شدند. دبیر 
اجرایی خانه موسیقی در گفت وگویي به ایرنا گفته است: 
»در پی تصمیم مسئوالن برج میالد مبنی بر در اختیار 
نگذاشتن محل سالن همایش های این برج برای برگزاری 

مراسم درتاریخ اعالم شده، مسئوالن ستاد برگزاری جشن خانه موسیقی برای انتقال 
مکان از برج میالد به تاالر وحدت اقدام کردند که متاسفانه به رغم مساعدت مسئوالن 
تاالر در نهایت مجوز این برنامه صادر نشد.« عاطفي در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: 
»اعضای هیات مدیره خانه موسیقی به این نتیجه رسیدند که امکان لغو این مراسم 
از سوی تاالر وحدت نیز وجود دارد و به همین منظور قرار شد هماهنگی ها و دریافت 
مجوزهای مربوطه را انجام و پس از آن تاریخ نهایی برگزاری این مراسم اعالم شود. 
رایزنی ها برای دریافت مجوزهای الزم برگزاری این جشن در تاالر وحدت ادامه دارد و 
به محض اتمام مراحل اداری، خانه موسیقی تاریخ نهایی برپایی مراسم را اعالم خواهد 
کرد.« در پی این اتفاق اعضای هیات مدیره خانه موسیقی در جلسه روز گذشته خود 
با صدور بیانیه ای اعالم کردند که جشن خانه موسیقی که هر ساله در ماه مي همزمان 
با روز جهانی موسیقی و سالروز تولد حکیم ابونصر فارابی برگزار مي شود، امسال با 
همه تمهیدات و برنامه ریزی ها متاسفانه با مشکل مواجه و نهایتا لغو شد. هیات مدیره 
خانه موسیقی و همه دست اندرکاران جشن از این واقعه تلخ متاسف هستند و از همه 
عالقه مندان هنر موسیقی، اعضای محترم این نهاد و مردم شریف و فرهنگ دوست 

ایران پوزش می طلبند. 

ايرنا: جشنواره موسیقی سنتی پکن برای نخستین بار به 
صورت بین المللي و با حضور گروه های موسیقی سنتی 
از چند کشور جهان از جمله ایران، مصر، یونان، عراق، 
هند،بنگالدش و بلغارستان برگزار شد. موسیقی سنتی 
ایران که توسط گروه »نغمه ساز« در مراسم افتتاحیه این 
جشنواره به اجرا گذاشته شد بیشترین تشویق و احساسات 

حضار را برانگیخت. در مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی سنتی پکن مقام های 
فرهنگی چین، شماری از سفرای کشورهای خارجی، رایزن فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و جمعی از ایرانیان مقیم حضور داشتند. »حسین جلیلوند«، رایزن 
فرهنگی کشور در گفت وگو با ایرنا به روابط دیرینه و تاریخی بین ایران و چین اشاره 
کرد و گفت: موسیقی سنتی ریشه در تاریخ و تمدن یک ملت دارد و اجرای آن نیز 
بیان کننده عاطفه ها، انگیزه ها و افکار یک قوم است. وی با اشاره به استقبال گسترده 
حاضران در جشنواره موسیقی سنتی پکن از گروه ایرانی، افزود: »موسیقی سنتی 
ایران درخشان ترین و اصیل ترین نوع موسیقی در دنیاست که ملت ها را با تاریخ و 
گذشته آنان آشنا می کند.« »لی سونگ«، رئیس جشنواره موسیقی سنتی پکن 
معتقد است موسیقی باستانی چین زنده و پویاست: »موسیقی همراه با آیین های 
مختلف در زندگی چینی ها به منظور باروری زمین، پیروزی در جنگ، پیشگیری از  
بیماری و سایر بحران ها نقش اساسی و مهمی را ایفا کرده است.« سونگ اضافه کرد: 
»نوع فرهنگ موسیقی چین طی تاریخ طوالنی اش تاثیر عظیمی  بر مناطق مختلف 

بخصوص در سنت موسیقایی آسیای شرقی ایفا کرده.« 

بابك چمن آرا: صنف فروشندگان موسیقي،  نوارفروشي ها یا هر آنچه که اسم آن را 
مي گذاریم خیلي زودتر از آنچه که فکر کنیم در حال از بین رفتن هستند. شرایط 
اقتصادي، گران  بودن سي دي ، دسترسي راحت تر مردم به موسیقي MP3، دانلود 
کردن  و مواردي از این دست در این اتفاق بي تاثیر نیست اما از سوي دیگر موسیقي 
که تولید مي شود، همه خواسته مردم نیست. امروزه یک ترك از ساسي  مانکن ظرف 
چند ساعت توسط 70 ، 80 هزار نفر شنیده مي شود، در حالي که شاید در مورد یک 
ترك از محمدرضا شجریان این اتفاق نیفتد! ما تقریبا هیچ رسانه اي در اختیار نداریم، 
زیرا یک صفحه موسیقي در روزنامه اي که تیراژ کمي دارد، دردي از ما دوا نخواهد کرد. 
اولین مشکل ما با فروش سوپرمارکتي است. البته تا زماني که فیلم را در سوپر مارکت ها 
مي فروختند مشکلي نداشتم، اما موسیقي محصولي است که باید توسط من فروشگاه دار 
فروخته شود و اینجا انگشت نشانه بنده به فروش آثار »علیرضا عصار« و »حسام الدین 
سراج« نشانه مي رود. این قبیل آثار باید در فروشگاه هاي موسیقي به فروش برسند و 
به عنوان بخشي از سود ما تلقي شوند تا بتوانیم با سود  آن عالوه بر اینکه چرخ کارمان 
را بگردانیم، در کنارش آثار حاج قربان سلیمانی و مرتضی حنانه را هم ارائه کنیم. در 
حالي که وقتي فروش از این حوزه خارج مي شود،  سود ما نیز کم خواهد شد و مشکالت 

دیگري را به دنبال مي آورد. امروز واقعا اداره فروشگاه سخت 
شده و حتي اگر مدیر فروشگاهي، مالک هم باشد باز هم 
با فشار روبه رو است. از سوي دیگر با وجود آنکه شغل ما 
با مخاطب خاصي از جنس هنرمندان روبه روست،اما 
متاسفانه اولویت یکي مانده به آخر مردم است. حتي تئاتر، 
سینما و کنسرت که خواهرخوانده ما محسوب مي شوند، 

این وضعیت را ندارند و روزگار بهتري را مي گذراند.

محسن مصلحي، سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي و 
گردشگري استان اصفهان: این اداره کل تاکنون در حد 
توان خود براي حفاظت و نگهداري از خانه تاریخي شیخ 
بهایي تالش کرده است. حدود 10 سال پیش، مالک کنوني 
خانه  شیخ بهایي در یکي از محله هاي جنب مسجدجامع 
عتیق اصفهان، این خانه را خرید و آن را مرمت کرد. این 

اداره نیز در حد توان خود در این مدت به صورت مادي و معنوي کمک هایي را براي 
مرمت این خانه کرده است. شبکه فاضالب این منطقه بسیار قدیمي است و باعث 
ایجاد نم و رطوبت در بدنه برخي آثار منطقه از جمله مسجدجامع عتیق شده و 
نگراني هایي را براي این بناهاي تاریخي ایجاد کرده است. با توجه به آغاز کار تهیه 
پرونده ثبت جهاني مسجدجامع اصفهان از دو سال پیش، کارگروهي از 12 اداره و 
ارگان مسئولیت برطرف کردن مشکالت مسجدجامع از جمله نم و رطوبت را برعهده 
گرفتند و این موضوع پیگیري شد و سرانجام سازمان آب و فاضالب استان با پذیرش 
موضوع، بخش هایي از سیستم آب و فاضالب منطقه را بخصوص در مناطق اطراف 
مسجد جامع که به  مرور دچار فرسایش شده بود، ترمیم یا تعویض کرد. این اداره کل 
براي خریدن خانه شیخ بهایي و مرمت اساسي آن براساس قواعد و قوانین کشور و 
دادن کاربري فرهنگي به آن آمادگي دارد. تصمیمي که مالک خانه شیخ بهایي درباره 
خارج کردن آن از فهرست آثار ملي گرفته، با نظري که در روزهاي نخست خریدن 
خانه و مرمت و نگهداري از آن داشت، متفاوت است و با یکدیگر همخواني ندارد. 

بنابراین حاال مالک خانه باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

نگاهي به تاريخچه گالري داري و افزايش برپايي نمايشگاه هاي هنري در ايران

گالري مي زنم، پس هستم!
 عكس هاي بازيگر ايراني در نمايشگاه تورنتو، دل كانادايي ها را برد!
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آثارشاندرگالريها.
  

در گذشته شناسایي هنرمنداني که واقعا در هنرنشان به جایي رسیده بودند سخت بود. 
کمبود مکان براي عرضه و ارائه هنرشان تقریبا هنرمندان را بي نام و نشان مي گذاشت و جز 
در حرفه خودشان کمتر کسي آنها را مي شناخت. در میان آنها  کساني چون کمال الملک، 
قباد شیوا وتني چند دیگر سر بلند کردند. ولي امروزه پیدا کردن این افراد کار ساده تري شده. 
آنقدر که تقریبا این امکان وجود دارد که هر دانشجوي هنري بعد از اینکه فارغ التحصیل شد 

بتواند براي آثارش گالري بزند و هنرش را براي عموم به نمایش بگذارد.

     تاريخچه گالري و نگارخانه
نگارخانه داری در ایران با نسل »آیدین آغداشلو« و هنرمندانی که در آغاز دهه چهل از 
دانشگاه های ایران و مراکز هنری کشورهای دیگر فارغ التحصیل شدند، آغاز شد. کساني 
که فعالیتشان فصل تازه ای در هنرهای تجسمی ایران بود. اصال گالري داري در ایران به 
عنوان یک شغل و حرفه فرهنگی مدرن دهه ۴0 به حساب مي آید. آغداشلو هم در این زمینه 
مي گوید: »اولین گالری ها در همان زمان فعال شدند. تعدادی گالری دولتی وابسته به وزارت 
فرهنگ و هنر وجود داشت، یکی، دو گالری مختصر هم که به دستگاه های دیگر وابسته 
بودند اما به طور مداوم کار نمی گذاشتند و مسائل اقتصادی در معادالتشان جایی نداشت. 
آنها بیشتر جنبه فرهنگی داشتند و برای عرضه کار هنرمندان فعالیت می کردند.« تا اوایل 
حکومت پهلوی، قهوه خانه ها نخستین جای فروش آثار هنری بودند. اما حضور ایراني ها در 
کشورهاي اروپایي باعث شد که مکانهایي در ایران ساخته شود که کارشان صرفا نمایش 
آثار هنري بود. بعدها این مکان ها به فروش آثار هم پرداختند و به عنوان نگارخانه و گالري 
معروف شدند. نخستین نگارخانه به معنای جدید آن در ایران مربوط به دهه اول  این قرن و 
مربوط به سال های اولیه حکومت پهلوی است. اولین بار عنوان نگارخانه را »نیما یوشیج« 
به گالری »رسام ارژنگی« داد. این زماني بود که هر چند ارژنگی در نگارخانه اش آثار دیگران 
را مرتب نمایش نمي داد اما نگارخانه اش محلی بود برای  خرید و فروش تابلوهای نقاشان به 
ادبا و البته مردمی که به آنجا رفت و آمد داشتند. اما تا آن زمان نگارخانه به معناي معمول 
امروزي اش که به معناي محل دیدن و خرید و فروش اثر هنری است، وجود نداشته. پس 
از وقایع 1333 هر سال در باشگاه »مهرگان« توسط »محمد درخشش« از نقاشی های 
کالسیک و مینیاتوریست ها نمایشگاهی دایر می شد.نخستین گالری  مدرن تهران با نام 
»آپادانا« اولین نمایشگاه های انفرادی و گروهی  نقاشان ایران را در سال های پس از جنگ 
تشکیل داد. این نمایشگاه ها به همت گروهی  از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای تهران 
و نقاشان نوگرای  آن زمان در سال 1328 برگزار شد. بعد از آن گالري »مهرگان« آمد و 
سپس »استتیک«که توسط »مارکو گریگوریان« در میدان فردوسی و نزدیک نگارخانه 
ارژنگی تاسیس شد. بعدها گالری »کبود« پرویز تناولی راه افتاد و بعد از آن »هانیبال 
الخاص«، »گیلگمش« را برپا کرد. حتي پیش از آن هم در تاالر »رضا عباسی« که در 

میدان بهارستان قرار دارد آثاری از نقاشان معاصر عرضه می شد.

     و اينك مدرنيته
تاریخچه گالري داري در ایران را خواندید. بعد از اینکه این صنعت)!( در ایران راه افتاد 

هنرمندان بیشتري هم به سمت برگزاري گالري براي عرضه کارهایشان اشتیاق پیدا  کردند. 
در ایران هم گالري داریم و هم نگارخانه که در گالري فقط تصاویر و هنرهاي نقاشي عرضه 
مي شود. در نگارخانه انواع هنرهاي تجسمي هم به نمایش گذاشته مي شود اعم از هنر 
مجسمه سازي، طراحي داخلي، معماري و هنرهایي که زیرمجموعه هنرهاي بصري یا دیداري 
هستند. اگر نگاهي به تاریخ برپایي گالري ها بیندازیم اغلبشان در پاییز و بهار برگزار مي شود. 
یکي از دالیل عمده اش خوب بودن هوا و رغبت بیشتر مردم براي دیدار از این نمایشگاه هاست. 
در این سال ها تعداد نگارخانه در ایران و بخصوص تهران در حال افزایش است. اتفاقي که 
مي تواند به گردش مالي این صنف کمک کند. در هر نمایشگاهي که در نگارخانه اي برگزار 
مي شود تعدادي از آثار هنرمند به فروش مي رسد. گرچه رقم فروش، رقم باالیي نیست ولي 
این به معناي گردش سرمایه در کشور است و همین اتفاق باعث رشد اقتصادي هنر مي شود. 
افزایش تعداد گالري ها یک حسن دیگر هم دارد و آن اینکه هنرمندان کمتر پشت صف 
برگزاري نمایشگاه در یک گالري خاص مي مانند و رغبتشان براي برپایي نمایشگاهي از 

آثارشان افزایش پیدا مي کند.

     چطور گالري اجاره كنيم؟
بعد از همه این حرف ها مي رسیم به اینکه یک گالري را چطور مي شود اجاره کرد. از قدیم 
گفته اند فالني اگر ساربان است، مي داند شترش را کجا بخواباند! این درباره هنرمندان هم 
مصداق پیدا مي کند. هنرمند اگر هنرمند باشد مي داند چطور هنرش را به نمایش بگذارد! 
االن هر هنرمندي که بخواهد آثارش را به نمایش بگذارد سراغ اولین گالري دم دستش 
مي رود و اطالعات الزم براي نمایش آثارش را از آنجا مي گیرد. اما حرفه اي ترها، براي اینکه 
کاله سرشان نرود سراغ کسي مي روند که قبال این کار را کرده باشد و آشنایي خوبي در 
زمینه برگزاري نمایشگاه داشته باشد. گالري هاي معروفي در تهران وجود دارد. موزه 
هنرهاي معاصر یکي از بزرگ ترین موزه هاست با چند نگارخانه و گالري و موزه صبا)واقع 
در میدان فلسطین( یکي از معروف ترین جاهایي است که نگارخانه ها و گالري هایش مورد 
استفاده قرار مي گیرد. غیر از آن گالري هاي زیادي در تهران توانسته اند با صبغه کاریشان 
براي خود اسم و رسمي دست و پا کنند. همه این نگارخانه ها بسته به معروفیت  شان، مبلغ 
دریافتي شان از متقاضي بیشتر مي شود. پکیجي از خدمات هم در اختیار هنرمند قرار 
مي دهند که او مختار است هر کدام را بخواهد انتخاب کند. از پذیرایي گرفته تا تبلیغات 
و دیگر کارها. ولي در این بین سهم  نگارخانه، درصدي از فروش آثار است. باز هم بسته 
به همان میزان معروفیت این درصد بین 30 تا 50 درصد از مبلغ کل فروش است. درباره 
قیمت آثار هم با هنرمند به بحث و گفت وگو مي نشینند و قیمت پیشنهادي، برآیندي از نظر 
هنرمند و گالري دار است. اما اگر هنرمند هستید و تصمیم گرفته اید که گالري بزنید حتما 
دقت کنید که مي خواهید در کجا این گالري برگزار شود. چون اگر در یکي از گالري هاي 

معروف باشد باید پي ِ ماندن در صف براي مدتي طوالني را هم به تن تان بمالید!

مرداد ماه امسال بود که دبیر فستیوال »شش هفته با هنر ایران« 
)که یک ایراني اس��ت(، 50 روز مانده به برگزاري این جش��نواره 
به ایران آمد تا کارهاي جش��نواره در ایران را درست کند. پویان 
طباطبایي، دبیر ش��ش هفته با هنر ایران، در زمان حضورش در ایران درباره جشنواره 

گفته بود: »بیش از 170 فرم درخواست و بیش از 680 اثر در 
بخش هنرهاي تجسمي و فیلم ارسال شده است که به دلیل 
حجم باالي آثار، بخش نخس��ت داوري ها 15 روز زودتر آغاز 
شده و آثار توسط داوران هر رشته، در حال بررسي هستند.«تا 
آن زمان که پویان در ایران بود آثاري از »مهسا کریمي زاده«، 
»علي س��لطاني«، »داوود منط��ق«، »مرتض��ي تیموري«، 
»امیر هنرمند«، »گلناز مقدم«، »عباس حاجي محمدي« و 
»حمیدرضا بازرگاني« در رشته هاي مختلف، به جشنواره رفته 
بودند. در بین همه ش��رکت کنندها و همه اسامي اسم حمید 
جبلي هم به عنوان عکاس به چشم مي خورد. اسم جبلي در 
بخش نمایشگاه پیشکس��وتان با نام »آینده در پس زمینه«، 
در کنار اسامي کساني چون »محسن وزیري مقدم«)نقاش و 
مجسمه ساز(، »قباد شیوا« )گرافیست(،  و »ادمان آیوازیان« 
)نقاش( آورده شده بود. در این جشنواره همچنین قرار بود از 

مرحوم قباد شیوا براي یک عمر تالش هنري تقدیر شود. همچنین جشنواره بخشي به 
نام بخش فیلم کوتاه داشت که »سیف اهلل صمدیان« مسئولیت انتخاب مجموعه اي از 

بهترین هاي 5دوره گذشته تصویر سال را به عهده گرفته بود. 

     شش هفته با هنر ايران
جش��نواره با هدف شناس��اندن نس��ل جدیدی از هنرمندان ایرانی در میان استقبال 
پرش��ور هنر دوس��تان و چهره های سرش��ناس کانادایی و ایرانی در روز آخر شهریور 
امس��ال آغاز به کار کرد. جالب اس��ت که آثار »حمید جبلی« و »قباد شیوا« تحسین 
حاضران را برانگیخته بود. این فس��تیوال که به دبیری طباطبای��ی دومین دوره خود 
را پشت س��ر می گذارد، در 3 بخش هنرهای تجسمی، س��ینما و کارگاه های آموزشی 

شد. نمایش��گاه هنرهای تجس��می که در در تورنت��وی کان��ادا برگزار 
از ۴ بخش تشکیل ش��ده که بخش سوم گالری کویی��ن برپا بود 
مرموز« که ش��امل آثار هنرمندان زن آن تحت عنوان »قطار 
5 اکتبر)1۴ مهر( به نمایش ایرانی اس��ت از تاریخ 

عموم درآمد. 
نقاش��ی، گرافیک، عکاسی همچنین کارگاه های 
سوی عالقه مندان مواجه شد ب��ا اس��تقبال خوبی از 

در این ورك ش��اپ ها، بیش از و تعداد شرکت کنندگان 
بود به طوری که احتمال تمدید ظرفیت پیش بینی شده 

نخست نمایش��گاه تجسمی به کارگاه ها وجود دارد. بخش 
هنرمندان شناخته شده تری 
اختصاص داش��ت و در آن 
آثاری از »ادم��ان آیوازیان، 
محمود معراجی، قباد شیوا، 
محسن وزیری مقدم، حمید 
جبلی، عل��ی کامران، پویان 

طباطبایی و مهراد معراجی« 
در معرض دید عموم قرار گرفت 

و از نگاه منتق��دان کانادایی آثار به 
نمایش درآمده بس��یار قابل ستایش بود.

این جشنواره تا 10 آبان در تورنتو ادامه دارد.

     جبلي در كنار قباد شيوا
اما نکته جالب ماجرا این است که عکس هاي حمید جبلي در میان باقي آثار مورد توجه 
زیادي قرار گرفته اند. این بازیگر که نزدیک به ۴0 سال است که 
عکاس��ی می کند، فقط تعدادی از آثارش را در بخش هنرهای 
تجسمی جشنواره »ش��ش هفته با هنر ایران« در شهر تورنتو 

کانادا به نمایش درآورده است.
آثار جبلي، فضایی ف��را واقع گرا را به تصویر می کش��ند که بار 
عاطفی و احساس��ی قوی آنها بر تماشاگران شان تاثیر زیادي 
مي گذارد. براي همین است که عکس هاي جبلی دل کانادایی ها 
را برده و از پر طرفدار ترین بخش های این جش��نواره به شمار 

می آید. 

     از كي شروع شد؟
حمید جبلی عکاسی را از سال 1352 ش��روع کرده و ابتدا به 
کارهای البراتواری عالقه مند شده اس��ت. او بیش از یک دهه 
تنها با استفاده از تکنیک های چاپ عکس، آثاری را با دستگاه 
آگراندیس��مان خلق کرد و از س��ال 136۴، همزمان با کار در فیلم »شهر موشها« به 
عکاسی از محیط واقعی نیز روی آورد.  عکاسی تکنیکی، اجتماعی، طبیعت، تئا تر و فیلم 
از جمله شاخه هایی است که او در آنها کار کرده و آثار بی شماری را پدید آورده است. با 
اینکه جبلی نزدیک به چهار دهه است که عکاسی می کند، هنوز در ایران نمایشگاهی 
برپا نکرده و کمتر کسی آثارش را دیده است. حتي شاید کسي هم نداند که او سال هاست 
که عکاسي مي کند! این بازیگر عالوه بر نمایش عکس هایش در جشنواره »شش هفته 

با هنر ایران«، در کنار دیگر داوران ایرانی و کانادایی به ارزیابی آثار به 
نمایش درآمده در این رویداد هنری نیز می پردازد.

تجسمي
گزارش

گالري
گزارش


