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سرفراز باشي 
ميهن من

کنسرت 3 آهنگساز مطرح 
جهان در ایران

گروه هنر:تــاالر وحدت روزهــای 17 و 
18 مهرماه میزبان 3 آهنگســاز و نوازنده مطرح 
دنیای موســیقی اســت که در قالب عنوان گروه 
»اپن سورس« به اجرا می پردازند. رامین صدیقی 
تهیه کننــده این کنســرت موســیقایی 2 روزه 
در تشــریح جزییات این کنســرت توضیح داد: 
کالوس گزینگ، ســاموئل روهرر، بیورن مه یر 3 
هنرمندی هســتند که در کارنامه قابل اعتنای هر 
یک از این 3 موســیقی دان، ســابقه همکاری با 
هنرمندان بزرگ دنیا مشــاهده می شود. این در 
حالی است که فعالیتهای موسیقایی این 3 هنرمند 
دامنه وسیعی از موســیقی جز، ملل، کالسیک و 
آوانگارد را در بر می گیــرد.وی ادامه داد: بیورن 
مه یر نوازنده باس و عضو ســابق گروه مشــهور 
»رونین«، موســس گــروه ســوئدی »بازاربلو«، 
عضو گروه هنرمنــد فقید ایرانی آزیتا حمیدی و 
همچنین کوارتت انور براهم عود نواز برجســته 
تونســی، برای موسیقی دوستان ایرانی نامی آشنا 
است. او از ســال 1384 تاکنون در قالب تمامی 
گروه های یاد شــده در ایران به اجرا پرداخته و 
همچنین کارگاه هــای تخصصی متعددی نیز در 
تهران دایر کرد. ســاموئل روهــرر نیز به همراه 
تریو کالین ولون و کوارتــت وولفرد برده روده 
تاکنون 2 بار در تهران روی صحنه رفته اســت 
و در زمره کوبه ای نوازهای صاحب ســبک در 

صحنه موسیقی نوگرای اروپاست.

بدون مرز˝ در جشنواره فیلم توکیو
گروه هنر:فیلم ســینمایی ˝بــدون مرز˝ به 
نویســندگی و کارگردانی امیرحسین عسگری و 
بــه تهیه کنندگی مجتبی امینی در بخش مســابقه 
سینمای آینده آســیا، بیست و هفتمین جشنواره 

فیلم توکیو اکران خواهد شد.
، فیلــم ســینمایی »بدون مرز« نخســتین 
ســاخته بلند امیرحسین عسگری است. این فیلم 
داستان پسری را روایت می کند که هر روز برای 
ماهیگیری به کشــتی به گل نشســته  ای در نقطه 
صفــر مرزی پا می گذارد وآنجا را به محلی برای 
آرامــش خود تبدیل کرده، امــا حضور غریبه ای 
ایــن آرامش به هــم می زند.در ایــن فیلم که به 
تازگی آماده نمایش شــده، از نابازیگران در کنار 
عوامل حرفه ای ســینما بهره گرفته شــده است. 
علیرضا بالدی، زینب ناصــر پور، آرش مهربان، 
ارسالن علی پوریان بازیگران این فیلم هستند و 
مجتبی امینی تهیه کننده،ابوالفضل جلیلی مشــاور 
کارگردان، اشــکان اشــکانی مدیر فیلمبرداری؛ 
اســماعیل منصف تدوین، آرش اسحاقی صدا و 

امیریل ارجمند آهنگساز »بدون مرز« هستند.

دستمزدهای هالیوودی از ستارگان 
گروه هنر:چه کســی 75 میلیــون دالر در 
هالیــوود درآمد دارد؟ پردرآمدترین ســتاره های 
تلویزیون چه کســانی هســتند؟ و کار کردن در 
مقــام مدیــر برنامه ها چقدر درآمد دارد؟ شــما 
حتی می توانید درآمــد حیواناتی که در فیلم ها و 

سریال ها بازی می کنند، بدانید.
برخــالف آنچه در تصور عمــوم از میزان 
دســتمزها در هالیــوود وجــود دارد، بــه جز 
چهره های درجه یک، به نظر نمی رســد دیگران 

از درآمدهای سرشاری برخوردار باشند.
ابرستاره هایی مانند رابرت داونی جونیور )با 
75 میلیون دالر درآمدی که از فروش فیلم »مرد 
آهنــی 3« و 12 میلیون دالری که از قراردادش با 
کمپانی اچ تی سی به دست آورد( و ساندرا بوالک 
)با درآمد چشــمگیرش از فیلم هــای »جاذبه« و 
»پلیس«( درآمدهــای خوبی دارند، اما بازیگرانی 
کــه در میانــه قــرار دارند طی یــک دهه اخیر 

همینطور کم تر و کم تر پول به دست آورده اند.
استودیوها  پرداختی ها توسط  میزان  کاهش 
باعث شده اســت که بازیگران رده میانی طوری 
ضربــه ببینند که در دهه 1990 حتی تصورش را 
هم نمی شد کرد. به طور مثال لئوناردو دی کاپریو 
برای نقش آفرینی در فیلم »گرگ وال اســتریت« 
25 میلیون دالر کســب کرد اما جونا هیل برای 
نقش اش تنها 60 هزار دالر گرفت. میکی رورک 
هم برای ایفای نقش شــخصیت منفی فیلم »مرد 

آهنی 2« تنها 250 هزار دالر گرفته بود.
اما باز هم با در نظــر گرفتن تمام متغیرها، 
باید به یاد داشت که یک بازیگر رده میانی بودن 
درآمد بســیار باالتری نســبت به بازیگران رده 
پایین تر دارد. با اســتناد بــه جدیدترین آمارهای 
اتحادیــه کارگردانان آمریــکا، بازیگر رده میانی 
چیزی حدود 52 هزار دالر در سال درآمد دارد، 
در حالیکه بیشتر بازیگران ممکن است تنها سالی 
هزار دالر به دســت  آورند.مانند تمام افراد دیگر 
حاضر در هالیوود، آژانس های کشــف و توسعه 
استعدادها هم فشــارهای اخیر را حس کرده اند. 
یکی از مدیرهای برنامه کارکشــته با اشــتیاق از 
خاطرات گذشــته اش گفت: قبل هــا بزرگترین 
نگرانی ات این بود که پاداش بعدی ات 100 هزار 
دالری خواهد بود یا 200 هزار دالری! االن همه 
چیز تغییر کرده اســت.آژانس  سی ای ای معموال 
بیشــتر از آژانس هــای دیگر ماننــد دبلیو ام ای، 
یو تی ای، گرش، آی سی ام و پارادایم پول می دهد، 
با ایــن حال کارمزد هر مدیر برنامه بســتگی به 
میــزان ســرمایه ای دارد که او بــرای آژانس به 
ارمغــان می آورد. در کل می تــوان گفت که یک 
مدیر برنامه تــازه کار می تواند چیزی بین 50 تا 
65 هزار دالر درآمد داشته باشد، در حالیکه افراد 
حرفه ای تر حدود 200 هزار دالر درآمد خواهند 
داشت. شرکای اصلی آژانس ها بین 400 تا 700 
هزار دالر در سال کسب می کنند و اعضای هیات 
مدیــره ماننــد برایان لورد از ســی ای ای و آری 
امانوئل از دبلیو  ام ای می توانند تا 10 میلیون دالر 

نیز درآمد داشته باشند.

گروه هنر:فیلم ˝قــول˝ به کارگردانی محمدعلی 
طالبی با دریافت شــش جایزه فاتح بیست و هشتمین 

جشنواره فیلم های بین المللی کودکان و نوجوانان شد.
بیســت و هشــتمین جشــنواره فیلم هــای بین 
المللی کــودکان و نوجوانان در حالی به پایان رســید 
که حرف هــای امیدوار کننده متولیان و کارگردانان این 
سینما، نوید از جشــنواره ای پربار تر برای سال آینده را 
رقم می زد. بر همین اساس وقتی حجت اهلل ایوبی رئیس 
سازمان ســینمایی روی سن آمد و در پایان حرف های 
خود بیان کرد که این دوره از جشــنواره به پایان رسید 
و به نوعی جشــنواره بیست و نهم را از هم اکنون باید 
آغاز کرد، اما این همه اتفاقات افتاده در این جشــنواره 
نیســت و این بار حضور مدیران تازه از راه رسیده در 
این جشنواره، وضعیت دیگری را برای سینمای کودک 

و نوجوان رقم زد.
مراسم اختتامیه همانند سال های گذشته در سالن 

کوثر ورزشگاه 22 بهمن اصفهان برگزار شد.
اولین ســخنران این مراسم مهدی مسعود شاهی 
دبیر بیست و هشتمین جشنواره کودک و نوجوان بود 
که با ابراز خوشحالی از روند مناسب برگزاری جشنواره 
تشــکرهای الزم را از مســئوالن کرد و گفت: شور و 
نشــاطی که کودکان اصفهان برای برگزاری این جشن 

دارند، باعث می شود تا همه نیز به وجد بیایند.
دبیر این دوره از جشنواره ادامه داد: احساس می کنم 
امسال جشنواره فیلم کودک و نوجوان رونق دیگری پیدا 
کرده است و امیدوارم این رونق را تقویت کنیم و برای 
کودک و خردسال که سرمایه های کشور هستند، رشد 
متعالی را به ارمغان آوریم. یکی از مهم ترین اتفاقات این 
جشنواره کشف استعدادهای خوب و پرانرژی در سینما 
بــود. من به عنوان یک پیرمــرد از حضور در کنار این 

کودکان شاد و سرزنده انرژی بسیاری گرفتم.
بعد از صحبت های مسعود شاهی نماینده بچه های 
غزه به همراه امیر اســفندیاری مدیر بخش بین الملل 
جشنواره به روی سن آمدند و محمد نماینده بچه های 
غزه به رسم یادبود تابلو نقاشی به دبیر جشنواره اهدا کرد 

که مورد تشویق حضار قرار گرفت.
اما در ادامه مراسم حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان 
سینمایی برای بیان سخنان خود روی سن آمد و گفت: 
مــردم اصفهان مردم هنرمندی هســتند که پیش از این 
معماری این شــهر در میان هنرمندان مورد توجه بوده 
است.رئیس سازمان سینمایی بعد از تعریف و تمجید از 
دکور برنامه اختتامیه به دست اندرکاران این امر خسته 
نباشید گفت و عنوان کرد که با کمترین هزینه ها می توان 

مراسمی با شکوه را برگزار کرد.

وی بیان کرد: بیســت و هشتمین جشنواره فیلم 
کودک می تواند ســرآغاز دوران جدیدی در ســینمای 
کودک باشد. امشب من در اینجا آمده ام تا سالم و درود 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی علی جنتی را به شما ابالغ 
کنم، زیرا او نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد. 
البته جشــنواره فیلم کودک همیشه دربرنامه های وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است.
ایوبی در پایان حرف های خود عنوان کرد: اختتامیه 
این دوره ازجشــنواره می تواند آغاز جشنواره بیست و 
نهم باشــد، اظهار امیدواری کرد تا سال آینده جشنواره 
خوب با فیلم های بهتری برگزار شــود و این تالش ها 

پایداری سینمای کودک را رقم بزند.
در ادامه این مراســم محمدرضــا جعفری جلوه 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: سینمای کودک 

و نوجوان قطعه نجیب سینما در همه جهان است، البته 
به شرطی که هوشمندانه و مسئوالنه در مورد آن تدبیر 
شود. ســینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت 
متمرکز اســت که هر زمان اگر غیر از این شود، موفق 

نبوده و به حاشیه رانده می شود.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی یادآور شد: امروز 
قصد بر آن اســت که سازمان ســینمایی کشور و بنیاد 
سینمایی فارابی در تالشی همه جانبه در راستای احیای 
ســینمای کودک و نوجوان ایران پرقدرت حرکت کند. 
که این مهم یک مدیریت پیوسته را می  طلبد، جشنواره 
بیست و هشــتم پرفروغ برگزار شد. جعفری جلوه در 
پایان صحبت های خود گفت: آئین اختتامیه نه یک پایان، 
بلکه یک آغاز است. فیلم کودک با جدیت دنبال خواهد 
شد و ما از تمامی دســتگاه های مکمل نظیر تلویزیون 
و آمــوزش و پرورش می خواهیم ما را در رســیدن به 

مطلوب در این حوزه حمایت کنند.
بخش اهدا جوایز به بهترین انیمیشــن انجام شد 
که امیر خوش نظر برای انیمیشن »تمام زمستان هایی که 

ندیده ام« جایزه خود را دریافت کرد.
محمدعلی طالبی نیز برای فیلم »قول« شش جایزه 
گرفت و بیشــترین تندیس ها را به خود اختصاص داد. 
طالبی بعــد از دریافت پروانه رزین بهترین فیلم بخش 
بین الملل بیان کرد: من یک فیلمســاز مانند فروزش، 
پوراحمد، رمضانی و کرامتی هســتم و این دوستان هم 

می توانستند اینجایزه را دریافت کنند.
در ادامه مراسم سرودهای کودکان از قبیل خواندن 
ســرود »ای ایران« و بخش های شــادی که گروهی از 
کــودکان در ردیف های ابتدایی ســالن اجرا می کردند 
باعث تغییر جو ســنگین سالن می شد و نگاه حضار به 

سوی این کودکان جلب می شد.

شش جایزه برای ˝قول˝ محمدعلی طالبی ؛

جشنواره فیلم کودک و نوجوان به پایان رسید
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»قطار مسیر 60« از سرنوشت موسیقی 
در دهه اول انقالب می گوید

گروه هنر:کارگردان فیلم »قطار مسیر 60« 
معتقد اســت در این مستند روایتی از سرنوشت 
و شــرایط موسیقی در دهه اول انقالب اسالمی 
و تاثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی بر این هنر 
ارائه کرده اســت.کتایون جهانگیری کارگردان 
فیلم »قطــار مســیر 60« درباره ســاخت این 
مســتند با موضوع موسیقی گفت: گذشت زمان 
بــر ماندگاری آثار هنری تاثیر بســزایی دارد بر 
همین اســاس تصمیم گرفتم تحوالت اجتماعی 
و سیاســی موثر بر ماندگاری آثــار در عرصه 

موسیقی را مورد بررسی قرار دهم.  
وی افــزود: در پژوهش هایــی که انجام 
شد متوجه شــدم ماندگاری آثار هنری برگرفته 
از تحوالت اجتماعی و سیاســی است در نتیجه 
خارج از بحــث کیفی، مانــدگاری آثار به این 
تحوالت بســتگی دارد بنابراین از دل تحقیقات 
بسیار طرحی بیرون آمد که به موسیقی اعتراضی 
می پرداخــت. هرچه تحقیقاتــم جلوتر رفت 
متوجه گستردگی مطالب می شدم و به این نتیجه 
می رســیدم که دوره های مختلف تاریخی ایران 
در تغییر رنگ و بوی فضای موســیقی بســیار 
موثر بود در نتیجه گنجانــدن همه آنها در یک 
اثر ناممکن بــود. بنابراین تصمیم گرفتم فیلمی 
از اولیــن ترانه های مردمی پیش از دوره قاجار 
تــا زمان انقالب 57 با عنوان »فریاد شــد آواز« 
به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی بسازم.

حال عمومی مهران دوستی 
خوب است

گروه هنر:مدیر گروه جوان و فرهنگ رادیو 
جوان اعالم کرد مهران دوستی گوینده پیشکسوت 
رادیو احتماال از بیمارستان رجایی مرخص می شود.
یــداهلل گودرزی مدیر گروه جوان و فرهنگ 
رادیــو جوان در این زمینه گفت: مهران دوســتی 
هنوز از بیمارستان مرخص نشده اما احتمال دارد 
از بیمارستان قلب شهید رجایی مرخص شود.وی 
افزود:  البته بعد از آن وی باید در منزل بستری شود 
چراکه جراحی قلب باز را پشت سر گذاشته و 10 
، 12 ســاعت عمل او طول کشیده است.گودرزی 
یادآور شــد: ما منتظر هســتیم تا دوستی با بهبود 
کامــل هرچه زودتر به رادیو برگردد. انشــاهلل که 
حال او زودتر بهبود پیدا کند تا انتظار همکارانش 
برای آغاز برنامه های او به پایان برسد.مدیر گروه 
جوان و فرهنگ رادیو جوان اعالم کرد دوستی در 
این شبکه رادیویی اجرای برنامه هایی چون »کافه 
رادیو«،  »رادیو مــن« و »ورزش صبحانه رادیو« را 

برعهده دارد.

˝شهر آفتاب˝ منوچهر طیاب 
جلوی دوربین می  رود

گروه هنر:مستند ˝شــهر آفتاب˝ تازه ترین 
طرح منوچهر طیاب درباره شهر یزد است که در 

مرحله پژوهش و پیش تولید قرار دارد.
منوچهر طیاب درخصوص این طرح اظهار 
داشت: شهر آفتاب مربوط به شهر یزد است و در 
آن به تمام وجوه این شــهر پرداخته می شود. البته 
پیش از این روی طرح دیگری درباره دریانوردان 
بندر کنگ هم کار کرده بودم که فعاًل متوقف مانده 
اســت.وی ادامه داد: در مســتند »شهر آفتاب« به 
تاریخچه، معماری، آیین و سنن رایج در میان مردم 
شــهر یزد می پردازم و در کنار این مستند، کتابی 
نیز در مورد یــزد گردآوری خواهم کرد. طیاب با 
بیان اینکه تحقیق و پژوهش در تمام آثار مستندش 
نقش به ســزایی دارد، عنوان کرد: معموال در همه 
موضوعاتی که برای ساخت مستند انتخاب می کنم، 
پژوهش به اندازه ای وسیع صورت می گیرد که در 
کنار ساخت مســتند کتابی هم در مورد موضوع 
مورد بررســی تالیف می کنم.کارگردان مســتند 
»زاگرس« با اشاره به اینکه ترجیح می دهد تحقیق 
و پژوهش مســتند هایش را به تنهایی انجام دهد، 
تاکید کرد: مستند دشــواری های خاص خودش 
را دارد. اگر قرار باشــد کسی در ساخت این گونه 
آثار همراه شــود، باید دشواری ها را بپذیرد. اغلب 
پژوهش ها توسط خودم صورت می گیرد و عادت 
ندارم بخشی از کار را به کس دیگری واگذار کنم.

داوران جشنواره تئاتر
 سوره ماه معرفی شدند

گروه هنر:داوران بخش اصلی بیســت و 
سومین جشنواره تئا تر سوره ماه معرفی شدند.

داوران بخــش اصلی بیســت و ســومین 
جشنواره تئا تر ســوره ماه توسط رحمت امینی 

دبیر جشنواره معرفی شدند.
رحمت امینی دبیر هنری بیست و سومین 
جشنواره تئا تر سوره ماه، ایرج راد، سعید اسدی 
و مهــرداد رایانی مخصوص را به عنوان داوران 
بخش اصلی جشــنواره تئا تر ســوره ماه معرفی 
کرد.ایــرج راد، متولــد 24 تهــران، مدیر عامل 
خانــه تئا تر، کار شناســی نمایش از دانشــکده 
هنرهای زیبا، دانشــگاه تهران، کار شناسی ارشد 
کارگردانی تئا تر از دانشگاه کاردیف )انگلستان( 
وعنوان درجه یک هنری از شــورای ارزشیابی 
هنرمندان کشور را داراســت. نمایش »عیش و 
نیســتی« در بخش میهمان بیســت و هشتمین 
جشنواره بین المللی تئا تر فجر در سال 1388 از 
آخرین کارهای ایرج راد در سالهای اخیر است.
سعید اســدی استاد دانشــگاه و عضو شورای 
علمــی کتاب صحنــه و مدیر ســابق مجموعه 
تئا تــر مولوی اســت.مهرداد رایانی مخصوص، 
متولد 1349 تهران، رییس ســابق مجموعه تئا تر 
شــهر تهران، دانشجوی دوره دکترا )انگلستان(، 
رشته مطالعات تئاتر1387، وی داور بیش از ده 

جشنواره معتبر داخلی تئا تر بوده است.

گروه هنر:جواد انصافی از چهره های با ســابقه 
نمایش های ایرانی و سیاه بازی از ارائه 2 طرح اجرای 
کاروان شــادی از تهران تا مشهد مقدس و همچنین 
اختصــاص دادن یک ســالن تئاتری بــه 4 هنرمند 
نمایش های ایرانــی برای اجرا در یک ســال بدون 
حمایت دولتی، به اداره کل هنرهای نمایشی خبر داد.
انصافی که بــه تازگی نمایــش موزیکال »کل 
عنایت« را در تماشاخانه ســنگلج روی صحنه برده 
است، درباره برنامه های تئاتری خود در سال جاری 
بعــد از پایان اجرای عمومی نمایش »کل عنایت« در 

تماشاخانه سنگلج، این نمایش را به دعوت هنرمندان 
و مدیران شهر گرگان در آن شهر روی صحنه بردیم. 
از ســوی برگزارکنندگان جشــنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجوان نیــز برای اجرا در شــهر همدان 
دعوت شــده ایم که به زودی در همــدان نمایش را 

روی صحنه می بریم.
وی در ادامه ســخنان خــود از ارائه 2 طرح به 
اداره کل هنرهــای نمایشــی اینگونه خبــر داد: یکی 
از طرح هــا و پیشــنهادهایی که ارائــه دادم این بود 
که ســالنی را در اختیار چهار هنرمنــد نمایش های 
ســنتی نظیر آقایان داود فتحعلی بیگی، مجید افشار، 
محمدحسین ناصربخت و بنده قرار دهند و ما بدون 
نیاز به حمایت از مرکز هنرهای نمایشــی، یک سال 
نمایش هــای خود را اجرا و از طریق فروش گیشــه 
هزینه ها را تأمین کنیم. تنها شــرط ما این اســت که 
مرکز هنرهای نمایشی درباره اجراها اعمال نظر نکند.
این هنرمند با ســابقه نمایش های سنتی درباره 

رایزنی برای در اختیار گرفتن ســالن از انجمن تئاتر 
آزاد، یادآور شــد: با انجمن تئاتــر آزاد نیز مذاکراتی 
در این زمینه داشــتیم اما آن ها هم می خواستند که در 

برنامه ریزی های اجرایی ما اعمال نظر کنند. 
انصافی طرح ارائه شده را راه اندازی نوعی تئاتر 
آزاد دانســت که دارای محتوا و پیام به مخاطب باشد 
و در عیــن حال از ویژگی شــادی و جذابیت برای 

مخاطب نیز برخوردار باشد.
وی افــزود: البته در حال حاضــر هم در تئاتر 
آزاد برخی نمایش هــا با محتوا و کیفیتی خوب اجرا 
می شوند. هدف ما این اســت که تماشاگر را به این 

سمت هدایت کنیم.
این هنرمند عرصه سیاه بازی طرح کاروان شادی 
را بــه عنوان دیگر طرح پیشــنهادی خود به اداره کل 
هنرهای نمایشــی معرفی کرد و توضیح داد: در این 
طرح پیشنهاد دادم اتوبوســی از 22 بهمن ماه یا اول 
اســفند در 5 مســیر به اجرای نمایش هــای آیینی و 

ســنتی بپردازد. اصلی ترین مسیر مدنظر این است که 
اتوبوس شادی از تهران به شهرهای گرمسار، سمنان، 
دامغان، شاهرود، نیشابور، تربت حیدریه و تربت جام 
و در نهایت مشــهد مقدس سفر کند و در هر شهر و 

روستا 2 یا 4 اجرای نمایش های سنتی داشته باشد.

وی ادامــه داد: در ایــن اجراها، مــن به عنوان 
حاجــی فیروز که پیام آور شــادی اســت، 10 دقیقه 
نمایش اجرا می کنــم و پیام های خاص نوروز را در 
قالــب این نمایش ها به مردم و ســاکنان شــهرها و 

روستاهای مدنظر، ارائه می دهم. 
انصافی با اشــاره به اینکه هنوز پاسخ مشخصی 
درباره اجرایی شدن یا نشــدن این 2 طرح از سوی 
اداره کل هنرهای نمایشــی ارائه نشــده است، اظهار 
امیــدواری کرد تا با اجرای ایــن طرح ها بخصوص 
طــرح کاروان شــادی، مــردم ایران شــاهد اجرای 

نمایش های سنتی باشند.

یشنهادهای جواد انصافی:

اجرای نمایش های نوروزی از تهران تا مشهد

گروه هنر:مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
از برگزاری اولین دوره جشنواره بین المللی »آوای غدیر« با حضور بزرگان 

موسیقی اقوام چند کشور آسیایی در تهران خبر داد.
بابک ربوخه در توضیح جشــنواره بین المللــی »آوای غدیر« اینگونه 
گفت: این جشــنواره موســیقی با محوریت غدیر و با حضور نوازندگان و 
خوانندگان موسیقی اقوام چند کشور آسیایی از جمله ایران، آذربایجان، ترکیه 

و گرجستان روز 20 مهر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.
وی ادامه داد: هنرمندان در این رویداد با بهره گیری از دســتاوردهای 
موســیقی عاشــیقی تالش می کنند که ضمن معرفی موسیقی منطقه خود، 
ریشه های مشترک موسیقی مذهبی با مضمون غدیر را به مخاطبان ارائه دهند 
که تصور می کنم این اتفاق یکی از معدود رویدادهای موسیقایی با مضمون 

غدیر باشد که با این شیوه برای مخاطبان ایرانی اجرا می شود.
مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیان کرد: 
حضور این نوازندگان و خوانندگان صاحب نام در ایران که برای اجرای آثار 
موسیقایی با محوریت غدیر به کشورمان سفر کرده اند، نشان دهنده بزرگی 
سرزمین ما و نقش بسیار تاثیرگذار و قدرتمند فرهنگی آن در بین کشورهای 
منطقه است ضمن اینکه می تواند در معرفی بیشتر کشورمان به عنوان محور 

وحدت والیت و امامت مورد توجه قرار گیرد.
ربوخه با اشــاره به مباحث مربوط به »اتنوموزیکولوژی« یا موسیقی 
شناســی قومی تصریح کرد: به نظر من رویدادی که قرار اســت به میزبانی 

سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار 
شــود گام عملی مهمی در بررسی موسیقی قومی  و نقش آن در مطالعات 
جامعه شناسی و شخصیت شناسی باشد و امیدوارم بتوانیم میزبان شایسته 
ای برای هنرمندان باشــیم.وی در معرفی هنرمندان شرکت کننده در اولین 
جشنواره بین المللی»آوای غدیر« گفت: موسی نبی اوغلو، عاشیق علی تاپدیق 
اوغلو، عاشــیق اشــرف قریب اوغلو ، آقا مراد اسرافیل اف و رشاد علی یو 
از آذربایجان، عاشــیق ترمثیخان سعدی اوغلو و عاشیق شاخباز ممداف از 

گرجستان و عاشیق ماکسوت کوجا فریادی و عاشیق احمد کایهان جمال از 
ترکیه در این رویداد حضور خواهند داشت.

ربوخه اشــاره کــرد: به طور معمــول در جشــنواره های بین المللی 
نوازندگان هر کشور ساز و موسیقی خاص خود را می نوازند اما در جشنواره 
موسیقی»آوای غدیر« همه هنرمندان در کنار یکدیگر قطعه ای را با محوریت 

والیت اجرا می کنند.
دبیر جشــنواره بین المللی موســیقی آوای غدیر افزود: پس از تحقیق 
درباره موســیقی غدیر کشورهای حاضر در این جشنواره مشخص شد که 
همه هنرمندان در این موسیقی روایت های واحد دارند و حتی در این زمینه 
لحنی مشــترک در موســیقی ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان به چشم 
می خورد.ربوخه ادامه داد: این روایت از موســیقی در فرهنگ عاشــیقالر 
»حقیقت نامه« نام دارد که از رپرتوار بســیار قدیمی و با محوریت والیت و 
غدیر اجرا می شود. شــناخت این موسیقی و اجرای آن به ما نشان می دهد 
خاســتگاه موضوع غدیر واحد است و پس از گســترش آن در جغرافیای 
مختلف باز هم هنرمندان در موضوع وحدت کلمه دارند و روایتی یکسان را 

با همدلی اجرا می کنند.
اولین جشنواره بین المللی »آوای غدیر« یکشنبه بیستم مهر ماه ساعت 
17 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. در جشنواره بین المللی موسیقی 
آوای غدیر 17 نوازنده از چهار کشور ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان در 

قالب یک گروه قطعه »حقیقت نامه« روایتی از غدیر را اجرا می کنند.

گروه هنر:این روزها که به اکران »عصبانی نیستم« 
به کارگردانی رضا درمیشیان نزدیک می شویم منتقدان 
همچنان از وزارت ارشــاد می خواهند که مانع نمایش 
فیلم شــود و حال زمزمه هایی درباره جایگزینی »چند 
مترمکعب عشــق« به کارگردانی جمشید محمودی به 
جای »عصبانی نیستم«، در نوبت اکران به گوش می رسد.
بر اساس مصوبه شورای صنفی نمایش در تاریخ 
سوم شهریور ماه سال جاری، قرار بود که فیلم »عصبانی 
نیستم« به کارگردانی رضا درمیشیان بعد از پایان اکران 
فیلم »خواب زده ها« به کارگردانی فریدون جیرانی در 
گروه ســینمایی آفریقا اکران شود.   در تاریخ 8 مهرماه 
امسال خبری  مبنی بر انصراف موسسه پخش فیلمیران 
از اکران »عصبانی نیســتم« و واگذاری امتیاز پخش آن 
به دفتر بامداد فیلم به میان آمد که علی ســرتیپی، مدیر 
عامل دفتر فیلمیران درباره تصمیم این موسسه برای کنار 
کشــیدن از پخش فیلم رضا درمیشیان به خبرنگار مهر 
گفت: این یک تصمیم تازه نبوده و ما خیلی وقت است 
که از پخش این فیلم سینمایی کنار کشیدیم. از چند ماه 
پیش به تهیه کننده و کارگردان فیلم گفتیم که ما به دلیل 
حجم زیاد فیلم هایی کــه در نوبت پخش داریم نمی 

توانیم پخش این فیلم را عهده دار شویم.
به گفته وی، هر دفتر پخش در ســال می تواند 8 
فیلم را به اکران برساند که تعداد فیلم های فیلمیران از 
این رقم باالتر بــوده و به همین دلیل از پخش یکی از 

فیلم ها انصراف داده است.
وی در پاسخ به این که چرا »عصبانی نیستم« را از 
بین دیگر فیلم ها کنار گذاشتید؟ عنوان کرد: بحث سر 
این حرف ها نیســت و ما خیلی قبل تر از این حرف و 
حدیث ها از پخش این فیلم کناره گیری کردیم و چاره 
ای هم نداشتیم چون قرارداد بقیه فیلم ها ثبت شده بود.
علی ســرتیپی در همان روز در گفتگو با یکی از 
خبرگزاری ها مساله واگذار کردن امتیاز پخش این فیلم 

به موسسه بامداد فیلم را عنوان کرد.
منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران 
مدیریت پخش دفتر بامداد فیلم را بر عهده دارد و او این 
روزها برای اکران فیلم »شهر موشها 2« در خارج از ایران 
اســت و به همین دلیل خبرنگار مهر موفق به برقراری 
ارتباط با وی برای مشخص شدن چگونگی پخش فیلم 

»عصبانی نیستم« نشد.
نامه ای که نماینده مجلس خطاب به مشاور 

وزیر نوشت
بعداز صحبت های علی سرتیپی پیرامون انصراف 
دفتر موسسه فیلمیران، مساله اکران فیلم »عصبانی نیستم« 
که از قبل از جشــنواره فیلم فجر ســال گذشته دچار 
حاشیه هایی شده بود، به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد.

در این میان در تاریخ 8 مهرماه سال جاری محمد 
علی پورمختار، رییس کمیسون اصل 90 مجلس شورای 
اســالمی به حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی 

نامه نوشــت و خواســتار جلوگیــری از نمایش فیلم 
های مشکل دار شــد. متن نامه پورمختار به شرح زیر 
است:»با توجه به طرح شکوائیه  از طرز کار آن معاونت 
در خصوص اعطای مجوز اکــران به برخی فیلم های 
سینمایی با محتوای فتنه سال 88 مانند »عصبانی نیستم« 
و »قصه  ها«، مقتضی اســت تا زمان رســیدگی به این 
شــکایت از صدور مجوز اکران این فیلم  ها خودداری 
و در اولین فرصت به منظور رســیدگی به این موضوع 
و برای مشاهده فیلم  ها با کمیسیون اصل 90 هماهنگی 
کنید.«اما این روزها خبری مبنی از جایگزین شدن فیلم 
»چند مترمکعب عشق« به کارگردانی جمشید محمودی 
به جای »عصبانی نیستم« در این نوبت اکران به گوش 
می رسد و احتمال اکران این فیلم بعد از »خواب زده ها« 

در گروه سینمایی آفریقا قوت گرفته است.
جمشــید محمودی کارگردان این فیلم سینمایی 
دربــاره اکران فیلمــش به جای »عصبانی نیســتم« به 
خبرنگار مهر گفت: من خبر ندارم که قرار اســت چه 
اتفاقی بیفتد اما ما از مدت ها قبل آمادگی های الزم برای 
اکران را داشتیم و تمام مواد تبلیغی فیلم آماده شده است. 
این که در چه تاریخی قرار است فیلم اکران شود، هنوز 

به من چیزی گفته نشده است.
با توجه به مصوبه شــورای صنفی نمایش زمان 
اکران فیلم »عصبانی نیستم« نزدیک است و باید منتظر 
باشــیم تا ببینیم که اعضای این شــورا در جلسه آینده 

خود چه تصمیمی خواهند گرفت.»عصبانی نیستم« از 
جمله آثاری اســت که منتقدان و نمایندگان مجلس به 
دلیل سوژه آن که به اتفاقات سال 88 می پردازد با اکران 
آن موافق نیســتند. این فیلم در سی و دومین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد و همان زمان هم حضورش 
در جشنواره مخالفانی داشت و در نهایت هنگام اهدای 
جوایز جشنواره نیز حاشیه هایی پیرامون این مساله ایجاد 
شد. داوران جشــنواره در گفتگوهایی اشاره کردند که 
انتخاب آنها در چند بخش »عصبانی نیستم« بوده است 
ولی در نهایت رضا درمیشیان خودش با نگارش نامه ای 

به دبیر جشنواره از بخش مسابقه انصراف داد.
»عصبانی نیســتم« دومین فیلم بلند سینمایی رضا 
درمیشیان است که فیلم اول وی به نام »بغض« در دوره 
سی ام جشــنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرد و 
توانست کاندید نقش اول زن شود و سپس در بیش از 

پانزده فستیوال جهانی به نمایش درآمد.
بــاران کوثری بازیگر نقــش اصلی زن »عصبانی 
نیستم« در آن زمان بعد از 2 سال ممنوع الکاری به سینما 

بازگشته بود. باران کوثری بازیگر فیلم »بغض« نیز بود.
»عصبانی نیستم« داستان نوید دانشجوی ستاره دار 
و اخراجی اســت که برای فراهم آوردن حداقل شرایط 
زندگی در رویارویی با بی اخالقی های جامعه با خود 
تمرین می کند تا عصبانی نباشــد و در تالش است تا 

دختر مورد عالقه اش ستاره را از دست ندهد...

ایران میزبان جشنواره موسیقی »آوای غدیر« می شود

حضور عاشيق ها از سه کشور

وقایع نگاری از یک اتفاق

آیا»عصبانینیستم«جایخودرابه»چندمترمکعبعشق«میدهد

اخبار اخبار

نگارستان
عمومهربانزنگآغازجشنملیکودکانرابهصدادرمیآورد

گــروه هنر:تعمــو مهربان و خاله رویا با حضور در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری زنگ آغاز جشــن »هفته 
ملی کودک« در سراســر کشــور را به صدا در می آورند.علیرضا امینیان مدیر تولید برنامه »با ما بیا« با اعالم این خبر 
اظهار کرد: جشــن ملی هفته کودک که در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری برگزار می شود، 
از 15 تا 21 مهر با اجرای عمو مهربان و خاله رویا روی آنتن شــبکه دو می رود.وی افزود: جشــن »هفته کودک« در 
روزهای اعالم شــده از ســاعت 15:30 تا 16 در قالب برنامه »با ما بیا« روی آنتن می رود و اجرای نمایش های شاد و 
مفرح، حضور هنرمندان ســیما و  نویسندگان و  شاعران، اجرای موســیقی و نمایش های سرگرم کننده و .. بخشی از 
برنامه های این جشن ملی هستند.امینیان یادآور شد: همچنین در روزهای 16 و 17 مهر با همکاری شبکه دو، هنرمندان 
و مجریان برنامه »به من بگو چرا« نیز در این جشــن ملی به اجرای پرداخته و برنامه آنها به طور زنده از شــبکه تهران 

پخش می شود.


