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نرگس آبیار اولین سینماگر زن ایرانی در اسکار در گفتوگو با ورایتی:

آن سوی
مرز
مهر

دغدغه همیشگیام وضعیت زنان و کودکان در جنگ است
برای نخستینبار در تاریخ برگزاری جایزه اسکار بیست و هفت زن به این رقابت راه یافتهاند

الویس پریسلی فرانسوی درگذشت

بــه گــزارش ورایتــی ،جانــی هالیــدی  74ســاله خواننــده و بازیگر فرانســوی و
نخستین خوانندهای بود که راکاند رول را به فرانسه برد و بیش از  ۱۱۰میلیون
صفحــه در طــول دوران کاریاش و در بیــش از نیــم قــرن فعالیــت هنری به
فروش رساند بهدلیل عارضه سرطان درگذشت .هالیدی که در سراسر جهان
بهعنوان الویس پریســلی شناخته میشــد خوانندگی را در اواخر دهه  ۱۹۵۰با
خواندن ترانههای فرانسوی شروع کرد.

معرفی نامزدهای اسکار  ۲۰۱۸جلوههای تصویری

سال پررونق جنایینویسان

ســال  ۲۰۱۷ســالی موفــق و پربار از نظر خلــق آثار جنایی بود و شــمار قابل
توجهــی کتاب جنایی در بریتانیا به بازار آمده اســت .به گزارش تلگراف ،از
زمانی که شــرلوک هولمز از آبشار رایشــنباخ پایین افتاد و در حالی که همه
فکر میکردند او مرده اســت ،دوباره وارد داستان شد ،عالقه به زنده کردن
شــخصیت از دست رفته زیاد شده است .جان لوکره امسال با انتشار کتابی
با عنوان «میراث جاسوســان» که از ســوی انتشــارات پنگوئــن به قیمت ۲۰
پوند منتشــر شــده ،بار دیگر دنیای اسرارآمیز جورج اســمایلی را پس از ۲۵
ســال غیبــت در دنیای جاسوســی روایت کرد .این کتاب کــه پیتر گیوم راوی
داســتان آن اســت هر چند شــبیه روایــت یک رؤیا بــه نظر میرســد ،اما در
نهایت یادآور شاهکارهای اولیه این چهره مشهور دنیای ادبیات جاسوسی
است.

روی خط خبر

موسیقی ما

اهدای ساز عبدالوهاب شهیدی
به موزه موسیقی

عبدالوهاب شــهیدی خواننده موســیقی ایرانی و از نوازندگان و پیشگامان ساز
عود در ایران ،ســاز ارزشــمند خود را به گنجینه موزه موســیقی ایران اهدا کرد.
شــاهرخ شــهیدی فرزند عبدالوهاب شــهیدی در این باره گفت :پس از دیدار
آقــای مرادخانــی معــاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی که به اتفــاق فرزین
پیروزپی مدیر اداری و اجرایی موزه موســیقی ایران برای دیدار و عیادت از پدر
من تشریف آورده بودند ایشان تصمیم گرفتند عود ارزشمند خود را به گنجینه
موزه موســیقی ایران به منظور بازدید مردم هنر دوســت کشورمان اهدا کنند.
ســاز عبدالواهاب شهیدی ســاخته علی عجمی اســت که یکی از مشهورترین
سازندگان عود در جهان است.

«مرد ناشناس» در کتابفروشیها

کتاب «مرد ناشناس» نوشته المور لئونارد با ترجمه سیامک دلآرا
با همکاری نشر پارسه منتشر شد .المور لئونارد در دوران نویسندگی
خود بیش از  ۴۰کتاب نوشــته اســت .بیشــتر کتابهای لئونارد جزو
پرفروشترین کتابهای امریکا هســتند .برخی فیلمهای هالیوود
ماننــد «کوتولــه را بگیــر»« ،دور از دیــد» و «رامپانــچ» ،اقتباســی از
رمانهای او هســتند .انجمن نویسندگان معمایینویس امریکا به
وی لقب استاد بزرگ داده است.

تهران تایمز

آکادمــی علــوم و هنرهای ســینمایی  ۲۰فیلم را بهعنــوان بهترین
فیلمهــا در به کارگیری جلوههای تصویــری انتخاب و برای رقابت
 ۲۰۱۸معرفــی کــرد .بــه گــزارش آسوشــیتدپرس ،در فهرســت
نامزدهــای جلوههــای تصویــری اســکار فیلمهایی چــون «جنگ
ســتارگان»« ،زن شــگفتانگیز» و «بلید رانر» حضور دارد .شــاخه
جلوههــای تصویری اســکار با معرفــی  ۲۰نامزد ،رقابــت نودمین
اسکار در این بخش را کلید زد.

گروه فرهنگ و هنر :نرگس آبیار ســینماگر ایرانی با
فیلــم «نفس» نماینده ســینمای ایــران در بخش
خارجی نودمین دوره جایزه اسکار با بیست و شش
زن دیگــر رقابــت میکند ،که برای نخســتینبار در
تاریخ برگزاری جایزه اســکار بیســت و هفت زن به
این رقابت راه یافتهاند .به گزارش خبرگزاری مهر،
نشــریه ســینمایی ورایتی در پرسشهایی مشترک
از بیســت و هفــت زن کارگــردان بــه چالشهــا و
کامیابیها و ناکامیهای زنهای سینماگر پرداخته
است .فیلم«نفس»بهتهیهکنندگیمحمدحسین
قاسمی ،ابوذر پورمحمدی و شرکت نورتابان سال
 1394ســاخته شــد و پائیز  1395اکران شــد .این اثر
در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر جایزه
بهتریــن بازیگــر نقش مکمل زن شــبنم مقدمی و
جایــزه بهترین فیلــم در بخش نــگاه ملــی را برد.
«نفس» روایت زندگی چهارکودک به نامهای بهار،
نادر ،کمال و مریم است که به همراه پدرشان غفور
و مادربزرگشــان در ســالهای دهــه پنجاه نفس
میکشند.
نرگــس آبیــار در توضیــح بزرگترین مانــع راه
فیلمســازیاش بــه ورایتــی میگویــد « :زن بــودن
بزرگتریــن مانــع بــر ســر راه مــن از آغــاز فعالیــت
ســینماییام بــوده اســت ،چــرا کــه بایــد کاری کنم
که همــه به کار مــن اعتماد کنند .این یک مشــکل
تاریخــی در سراســر جهــان اســت و زنــان در درجه
اول به دلیل جنسیتشان نگریسته میشوند و هنر و
تواناییهای آنها نادیده گرفته میشود».
ایــن ســینماگر در تبییــن دســتاوردهایش در
فیلمســازی هــم توضیــح داده اســت «:بــه عنوان
نویسنده و فیلمســاز بزرگترین دستاوردم ،انجام
ی اســت که دوســت داشــتم .از اینکه
دادن کارهایــ 
توانســتم آن فیلمهایی را بســازم که دوست دارم،
بسیار خوشحال هستم .به اعتقاد من موفقیت یک
فیلم به میزان فروش آن در گیشه و جوایز سینمایی
آن بســتگی ندارد ،بلکه توفیق یک فیلم به میزان

رضایت کارگردان بستگی دارد از فیلمی که ساخته
است.
نرگــس آبیــار ،با فیلــم «شــیار  »143توانســت
رضایــت منتقــدان و مخاطبــان را جلب کنــد ،این
اثــر با حضور در ســی جشــنواره بینالمللــی برنده
شــانزده جایــزه شــد .نکتهای کــه این کارگــردان در
پاسخ به ورایتی بر آن تأکید میکند و میگوید«:من
بازخوردهای بسیار مثبت منتقدانی را که فیلمهای
مــن را دوســت داشــتهاند نیــز در نظــر میگیــرم و
شکی نیست که خوشحالتر خواهم بود ،اگر طیف
گســتردهتری از مخاطــب را داشــته باشــم .چرا که
فقط برای خودم فیلم نمیسازم».
نماینده ســینمای ایران در اســکار ،از کریشتوف
کیشلوفســکی و الخانــدرو گونســالس اینیاریتــو بــه
عنوان ســینماگرهای محبوبش یاد میکند .نرگس
آبیار سالهایی از زندگیاش را در جنگ سپری کرده
اســت و بازتاب جنگ را میتــوان در آثارش دید .او
در پاســخ بــه این نشــریه امریکایی هــم میگوید«:
مواجهــه زنــان و کودکان با مســأله پیچیــده جنگ
دغدغــه من بــوده و ایــن موضــوع را در فیلمهایم
نیــز دنبــال کــردهام و تــاش کــردهام صــدای بلند
زنان و کودکانی باشم که همواره در زیر سایه جنگ
در جســتوجوی ماهیت زندگی بودهانــد و آرزوی
معصومانــه آنها برای زندگی ،لــزوم صلح را برای
من و همچنین آنها غیرقابل اجتناب میکند».
ëëزنهایسینماگرودغدغههایمشترک
در ایــن دوره از جایزه اســکار ،زنهای ســینماگر
دیگری از کشــورهای آسیا و اقیانوسیه حضور دارند
و آنهــا نیــز دیدگاههایشــان دربــاره زن و ســینما و
دغدغهها و دستاوردهایشان را بازگو کردند .بسیاری
از آنها دغدغههای مشترکی دارند و «زن بودن» در
جهان و مناســباتی مردســاالر و فقدان امنیت را به
عنــوان دو مانــع و چالش مهم در مســیر فعالیت
فیلمسازیشــان میداننــد .رؤیــا ســادات فیلمســاز
افغانســتانی کارگــردان فیلــم «نامــهای به رئیس

جمهوری» در این اثر ســینمایی به روایت تابوهای
جامعه افغانســتان پرداخته اســت .سکانسهایی
از فیلــم «نامهای به رئیس جمهــوری» در مناطق
ناامن افغانستان فیلمبرداری شده است ،چالشی
که این کارگردان را بسیار آزار داده است».
آنماری جســیر فیلمســاز فلســطینی بــا فیلم
«واجــب» در جایــزه اســکار حضــور دارد .او کــه
از مخالفــت صاحبــان قــدرت بــا فیلمــش انتقــاد
کــرد و بزرگتریــن مشــکلش را رودررویــی افــراد و
جریانهــای متنفذ و صاحب قــدرت توصیف کرد
بــه ورایتی میگوید« :آنها میخواســتند مرا مقهور
خودشــان کننــد زیــرا فیلمــم منطبــق بر دیــدگاه
آنهــا نبــود ».ماتــی دو ســینماگر اهــل الئــوس بــا
فیلــم «عزیزترین خواهر» به نودمیــن دوره جایزه
اســکار راه یافتــه اســت .محدودیت منابــع مالی و
دشواریهای شــرایط تولید مهمترین چالش این
سینماگر بوده است .او میگوید «:با بودجهای کمتر
از  ۲۵۰هزار دالر فیلمم را ساختم ».در عینحال او
خودش را فردی خوششانس میداند که به رغم
محدودیتهای فراوان توانســته اســت فیلمش را
بسازد و به اسکار راه پیدا کند .این سینماگر میگوید:
«بیشتر از ســاختن فیلمی پرفروش در پی ساخت
فیلمی بودم که دوست داشتم».
ëëروایــت آنجلینا جولــی و نیاز بــه روایــت زنانه از
جهان
آنجلینــا جولی چهره مطرح ســینمایی جهان
نخســتین تجربــه کارگردانــیاش را در فیلــم «اول
پدرم را کشــتند» پی میگیرد .این فیلم در کامبوج
ســاخته شــده اســت و روایتی از رنجهای مردم آن
ســرزمین اســت .بــه اعتقــاد آنجلینــا جولــی برای
نخستینبار است که فیلمی به این ابعاد در کامبوج
ساخته میشود و همین مسأله جدیترین چالش
این ســینماگر مطــرح بــوده اســت .او در عینحال
از ســاخته شــدن ایــن فیلــم خوشــحال اســت و
بزرگترین دستاوردش در این تجربه کارگردانی را

نرگس آبیار و نورا موسوی در نمایی از فیلم <نفس>

نیم نگاه

ëëنمایندهسینمایایراندراسکار :مواجههزنانوکودکانبامسألهپیچیدهجنگ
دغدغــه من بوده و این موضوع را در فیلمهایم نیز دنبــال کردهام و تالش کردهام
صدای بلند زنان و کودکانی باشــم که همواره در زیر سایه جنگ در جستوجوی
ماهیت زندگی بودهانــد و آرزوی معصومانه آنها برای زندگی ،لزوم صلح را برای
منوهمچنینآنهاغیرقابلاجتنابمیکند

تعامل اعضای گروه دانست و گفت «:گروه سازنده
در کنارم بودند و همه عوامل فیلم از پشت و جلوی
دوربین،حتی مترجمها و...در ســاخته شدن فیلم
همدل وهمراه بودند و کمک کردند».
جولــی بزرگتریــن تجربــه خالقانــهاش را ایــن
میدانــد که بــه عنوان یک فیلمســاز بتواند از دیگر
هنرمندان حمایت کند و با آثارش راه آنها را باز کند
تــا تواناییها و اســتعداد آنها هم بــه گوش دیگران
برســد .ریتی پــان کارگــردان و عــکاس کامبوجی از

در هفته اكران محدود فيلمهاي تازه دل تورو و وودي آلن
اکران

چهره روز

<اتحاديه عدالت> و <كوكو> همچنان پيشتازي كردند

وصال روحانی
بــراي دومين هفتــه متوالي
كارتــون جديد اســتوديوهاي
والت ديســني و پيكســار كه «كوكو» نام دارد ،در صدر
ش سينماهاي امريكاي شمالي قرار گرفت
آثار پرفرو 
و در اين راه به فروشــي  26/1ميليون دالري نايل آمد
و مجمــوع درآمد آفرينــياش را در امريكا و كانادا به
 108ميليون دالر رســاند اما در ســطح جهان «كوكو»
پشتســر فيلم كميك اســتريپي جديــد و پرطرفدار
«اتحاديه عدالت» قــرار گرفت كه محصول كمپاني
برادران وارنر است و در پايان سومين هفته اكرانش در
امريكايشمالي 200ميليوندالريوبااحتسابساير
قارهها و كشــورها  571ميليون دالري شــد« .اتحاديه
عدالت»كه مجموعهاي از قهرمانان كميك بوكي را
در بــردارد ،در اين هفته به  35/7ميليون دالر در 66
كشــور واقع در مناطق اروپا ،آســياي شرقي ،امريكاي
التين ،شمال آفريقا و اقيانوسيه دست يافت.

ëëدركمترينتاالرها
آنچــه بــه تجديــد حكومــت «كوكــو»و «اتحاديــه
عدالــت» در صــدر آثــار پرفــروش ســينماهاي جهــان
ياري رســاند اكران شــدن فيلمهــاي تازه ايــن هفته در
محدودترين ســطح و كمترين تعداد سالن در امريكا و
كانادا و برخی كشورهاي ديگر بود .در كيفيت و محتواي
قوي اين آثار شــامل «هنرمند فاجعهوار» كه محصول
شــركت تازه مطرح شــده « »A24اســت و «شكل آب»
كار تازه گييرمو دلتورو مكزيكي كه شهريورماه امسال
در جشــنواره معتبــر ونيــز صاحــب مهمتريــن جايــزه
شــد ،ترديدي وجود نــدارد و دليل اكران شــدن آنها در
تاالرهايي اندك اين بود كه ســازندگان آنها قصد دارند
فيلمهــا را ابتــدا در چارچــوب زماني مقرر بــراي جوايز
اســكار بــه نمايــش درآورند و ســپس بتدريج وســعت
بيشتري را به اين روند ببخشند معادله فوق كم و بيش
براي كار تازه وودي آلن معروف هم صدق ميكند .اين

فيلم كه « »wonder Wheelنام دارد و شــركت آمازون
پخشكننــده آن اســت ،با همــان ديدگاهــي كه گفتيم
فقط در  5ســالن در ســطح امريكا و كانادا اكران شــد تا
اين سينماگر  82ساله (اما همچنان فعال) براي جوايز
احتماليتازهايدورخيزكند.
ëëاز«تور»تا«تايتانيك»
در فضايي از اين قبيل قسمت سوم فيلم كميك
استريپي «تور» هم كه نام كاملكننده «راگ ناروك»

را يدك ميكشد در ششمين هفته اكران جهانياش
فــروش خود را در امريكاي شــمالي بــه 295ميليون
دالر و با احتســاب ســاير نقــاط دنيا بــه  820ميليون
دالر رساند .اين بيشترين رقمي است كه يك فيلم از
فرانچيز «تور» كســب كرده و تأييدي بر فرضيه ادامه
توليد آثار آن تا اطالع ثانوي است .اين در حالي است
كه جيمز كامــرون كانادايي كه همچنان با وسواســي
جنــونوار در حــال كامل كــردن قســمتهاي دوم تا
پنجــم فيلم فضايي آواتــار و اكران آنها در ســالهاي
 2019تــا  2025اســت ،در اقدامــي قابــل پيشبينــي
«تايتانيك» را که ساخته سال  1997وي است و با 2/1
ميليارد دالر دومين فيلم پرفروش تاريخ به حساب
ميآيدبهمناسبتبيستمينسالپخشاينفيلماز
نو اكران كرد و اين فيلم در 87سالن در امريكا و كانادا
 415هزار دالر پولســازي كرد تا نشــان بدهد هنوز قوه
اقتصادي دارد و خاطرهساز است.

ورکشاپ درمیشیان و پیروزفر در ویتنام

رضا درمیشیان و پارسا پیروزفر ،دو سینماگر ایرانی در ویتنام ورکشاپ برگزار
میکنند .به گزارش ایسنا ،این دو سینماگر به دعوت سازمان سینمایی ویتنام
به این کشــور ســفر خواهند کرد و در دو شــهر مختلف ورک شــاپ و سخنرانی
خواهند داشــت .ســازمان ســینمایی ویتنام هر ســاله جهت ارتقای ســینمای
ویتنــام با دعوت از ســینماگران مختلــف جهان اقدام به برگــزاری کالسهای
ن باری است که از
آموزشــی و ورک شــاپ میکند و گفته میشود ،این نخســتی 
سینماگران ایرانی برای ورک شاپ دعوت به عمل آورده است.

فرهادی و سینمای پرسش

کتاب «فرهادی و ســینمای پرســش» نوشــته اســداهلل غالمعلی با
همکاری نشــر ورا در دســترس عالقــه مندان قرار گرفــت« .تکرار و
توســعه عناصر»« ،تراژدی ایرانی»« ،فرهادی و طبقه متوســط» و
«فرهــادی ،داستایوفســکی و باختین» از جمله ســرفصلهای این
کتاب هســتند که در آنهــا به جنبههای مختلف ســینمای فرهادی
پرداخته شده است .غالمعلی همچنین کتابهای «روایت مدرن و
موج نوی سینمای ایران»« ،ادبیات کهن جهان»« ،ادبیات معاصر
جهــان»« ،تاریــخ مــن ،روایت تــو» و «اینجا مطب دکتــر کالیگاری
است» را هم در حوزه سینما ،شعر و ادبیات در کارنامه خود دارد.

ادامه تور کنسرتهای اروپایی حسین علیزاده و رامبراند تریو

تور کنســرتهای حسین علیزاده نوازنده وآهنگســاز ایرانی به همراه رامبراند
تریو که از  12آذر در شهر آمستردام آغاز شده در روزهای  ۱۷ ،۱۶و  ۱۸آذر ماه در
دیگر شهرهای هلند برگزار میشود .حسین علیزاده در ادامه کنسرتهایش با
این گروه هلندی در شهرهای دنهاگ ،روتردام و اوترخت اجرا خواهد داشت
و با ساز شورانگیز آنها را همراهی خواهد کرد.

قصههای عجیب برای بچههای عجیب

پنــج کتاب از مجموعه «قصههای عجیب برای بچههای عجیب»
نوشته مهدی رجبی برای کودکان منتشر شد.کتابهای «سوزنبان
مارهــا»« ،آخرینهــا»« ،گزارش مــرد لوبیایی»« ،پرنــده یخزده» و
«درخت ســگ» نوشــته مهدی رجبی با تصویرگری مینو جامی در
نشر پیدایش راهی بازار شدهاند .مهدی رجبی دانشآموخته سینما
و ادبیات نمایشــی اســت که برخی از کتابهای او موفق به کســب
عنوانهــای ملــی و بینالمللــی هم شــدهاند ،از جمله لــوح تقدیر
شورای کتاب ،نشان نقر ه الکپشت پرنده ،کتاب برگزیده جشنواره
کتابهای برتر ،کتاب برگزیده کتابخانه مونیخ آلمان و...

نوا

نت

نکته

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد:

مسجد نباید تهی از
هنر باشد

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی بر لزوم تهیه و تدوین بســته تعاملی
میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد عالی کانونهای فرهنگی
و هنری مساجد تأکید کرد.
ســیدعباس صالحی در سومین گردهمایی مدیران ستادی و استانی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشورکه روزسهشنبه  14آذرماه در
سالن نشستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد ،با بیان
اینمطلبگفت:ستادهایعالیکانونهایفرهنگیوهنریمساجد
خادمان مسجد ،فرهنگ ،دیانت ،اسالم و تشیع هستند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در دولت دوازدهم گفت :ســتادهای
عالــی کانونهــای فرهنگی و هنری مســاجد در سراســر کشــور بایداز
ظرفیتهــای حداکثــری تعامــات درونــی و بیرونــی بهــره کافــی را
ببرنــد تــا بتوانند از ایــن طریق چشــماندازی را برای اتفاقــات تازه در
جهت تقویت بیشــتر خــود فراهم کننــد .صالحی ادامه داد :کشــف،
رصــد و فرصت آفرینی بــرای خالقیتها یکی دیگــر از رویکردهایی
اســت که باید در ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری دنبال شود.
ایــن کانونها بهعنوان نهادهای مردمی ،مجراهــای متنوعی را برای
ایدههــا و خالقیتهای تــازه دارد .همچنین از ســوی دیگر میتوان از
گرفتار شــدن به روزمرگی و برگزاری برنامههای کلیشهای به دور بود.
او تصریح کرد :مسجد با هنر پیوند خورده است .بنابراین مسجد نباید
تهی از بعد هنر باشــد و کانونهای فرهنگی و هنری مســاجد باید در
این بخش توجه بیشتری برای جذابیت مساجد داشته باشند و فضا را
از لحاظ ارائهها و جمال آفرینی درون مساجد جذاب کنند .همچنین
کانونهــا میتوانند در شناســایی و کادرســازی بــرای هنر دینی نقش
بسزاییداشتهباشند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در حوزه موسیقی
ممنوعالفعالیتنداریم

علــی مرادخانــی معــاون هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی که
بهعنوانمیهماندربرنامهآهنگشرکتکردهبوددربارهعملکردخانه
موسیقی و همچنین مخالفت برخی افراد با این خانه توضیحاتی ارائه
داد .مرادخانی در بخشی از این برنامه با اشاره به اینکه هنر موسیقی در
کشور ما مباحثی دارد که با هنرهای دیگر متفاوت است ،گفت :هنوز در
نگاه بسیاری از بزرگان ما نظرات مثبتی درباره موسیقی وجود ندارد به
همین دلیل ما باید در حوزه موسیقی با دقت رفتار کنیم و نظارتهایی
انجام میدهیم که برای مراقبت از اهالی موسیقی است .او درباره لغو
برنامههای موسیقی در اماکنی همچون دانشگاهها نیز گفت :کنسرت از
نظر ما یعنی برنامههایی که در سالن به صورت عمومی اجرا میشود
و مردم برایش بلیت میخرند و اینکه در یک دستگاهی یا دانشگاهی
اتفاقی میافتد و یک گروهی نمیتواند برنامهای اجرا کند به مسئوالن
خود آن دانشــگاه ارتبــاط دارد .ما به این نتیجه رســیدهایم که در همه
عرصههــا بــه همه ابعاد موســیقی در کشــور نیــاز داریــم .در این میان
گروهی موافق و گروهی مخالف موسیقی پاپ هستند ولی من معتقد
بودم که هر جریانی شنونده خود را دارد و اینطور نیست که اگر افراد را
از موســیقی پاپ محروم کنیم آنها بروند موسیقی مقامی گوش کنند.
معــاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین با اشــاره به
موضوع ممنوعالفعالیتبودن برخیها گفت :موسیقی زیرزمینی به
مرور زمان حل میشود بسیاری از افرادی که امروز آزادانه کار میکنند
زمانی به صورت زیرزمینی فعالیت میکردند .امروز کسی با آن عنوان
که ممنوعالفعالیت باشد ،نداریم مثالً آثار محمدرضا شجریان مجوز
گرفته و بازهم میگیرد و ما امیدواریم حال ایشــان خوب شــود و برای
اجرای زنده در خدمتشان باشیم.

دســتیاران آنجلیــا جولــی در تولیــد «اول پــدرم را
کشــتند» بود و کارگــردان اثر بهطور ویژه از او تشــکر
کرد .خانم بازیگر هرچند نخستین اثر سینماییاش
را کارگردانی کرده اســت امــا میگوید«:خودم را به
عنوان یک کارگردان زن نمیشناسم».
ایــن بازیگــر معتقــد اســت« :بایــد زنان پشــت
همدیگر باشــند و نیاز به زنان قوی تری هم در این
صنعت هســت تا بتواننــد دنیا را از زاویــه دید زنان
روایتکنند».

رهبرارکسترایتالیایی:

از سخنرانی رئیس جمهوری
ایران هیجانزده شدم

در پی امضای تفاهمنامه همکاری بین بنیاد فرهنگی هنری
رودکی ،دفتر امور موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
دانشــگاه هنر تهران با دانشــگاه ســاپینزا رم و ارکستر جوانان
ایتالیا ،ارکســتر سمفونیک تهران و ارکســتر جوانان جهان دو
اجرا را در رم و تهران به روی صحنه میبرند .با سفر شهرداد
روحانی ،رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران ،رازمیک اوحانیان
رهبــر گــروه کر ،یکی از نوازنــدگان و گروه کر ارکســتر به ایتالیا،
اجرای رم برگزار شد و حاال قرار است نوازندگان ارکستر جوانان
جهــان ،اجــرای دوم را در تهــران روی صحنه ببرنــد .دامیانا
جورانا  -رهبر ارکســتر جوانان جهان  -با اشــاره به ســخنرانی
رئیس جمهوری ایران در سی و یکمین کنفرانس بینالمللی
وحــدت اســامی گفت :امــروز فرصتی پیش آمد تا ســخنان
رئیــس جمهــوری ایران را بشــنوم .به نظر من اتحــاد نه تنها
میان کشورهای اسالمی بلکه در همه جای دنیا باید باشد .ما
هر کمکی از دستمان بربیاید برای کمک و همبستگی انجام
میدهیم و این آمادگی را داریم .من خیلی از این ســخنرانی
هیجانزده شــدم .جملهای بود که رئیس جمهوری شــما به
زیبایی به آن اشــاره کرد؛ او گفت راه زندگی تمدنهای مدرن
وحــدت و اتحاد اســت .ما نیز بهدنبال آن هســتیم .شــهرداد
روحانــی رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران نیــز در مورد نقش
مؤثر برگزاری چنین برنامههایی در اســتمرار روابط فرهنگی
کشور ایران با کشورهای دیگر گفت« :به نظر من هر چقدر این
فعالیتهای فرهنگی هنری بین کشــورها اتفاق بیفتد برای
بهبود روابط بسیار مؤثر است».

بازگشت فتحعلیان بعداز سه سال
دوری
فرمــان فتحعلیان بعد از فــراز و فرودهای
متعددی که به همراه گروهش «ایلیا» طی
ســالهای اخیر پشــت سر گذاشــته باالخره
موفق به اجرای کنسرتی برای عالقهمندان
بــه موســیقی میشــود .او بعــد از  3ســال
دوری اجباری از اجرای کنســرت ،قرار شــده
دوشــنبه بیســتم آذرمــاه ،ســاعت 21:30
میزبان عالقهمندان در سالن همایشهای
برج میالد باشد.
این خواننده و آهنگساز که نزدیک به نوزده
ســال از آغــاز فعالیتهــای موســیقاییاش
میگــذرد تأکید کــرده که مــن نمیتوانم به
مخاطبانــم و تمــام افــرادی کــه از چرخــه
موجود در موســیقی نان میخورند خیانت
کنم ،از همین رو آمدهام تا این مســیر را هر
چند به سختی طی کنم.
«دیــدار بیدار» عنوان کنســرتی اســت که او
برگــزار خواهد کرد ،او در ایــن اجرا منتخبی
از خاطرهانگیزتریــن قطعــات گــروه ایلیا از
جملــه «باباحیــدر»« ،ناجــی»« ،مقیــم» و
«صلــح ابــدی» را بــه عالقهمنــدان تقدیم
میکنــد .فتحعلیــان بــه جبــران دوری
ناخواســتهاش تصمیم گرفته اتفاق ویژهای
را بــرای حاضران در این کنســرت رقم بزند
و برای نخســتین بار ســیدی آلبــوم «دیده
بیدار» را عرضه کنــد .درگیریهایی از قبیل
آمادهســازی و انتشــار آلبوم« دیــده بیدار»،
«ممنوعیت از فعالیت» »،بیماری شاهرخ
پورمیامیــن» و از دســت دادنــش از جملــه
عواملی هستند که به گفته فتحعلیان منجر
بــه تأخیرهای اخیر در دیدار دوباره مردم با
او و گروه ایلیا شده است.
بــا توجه به تغییراتی که بازار موســیقی طی
این چند ســال پشت سر گذاشته فتحعلیان
معتقد اســت شرایط جدید به گونهای ست
که گویی قرار شــده او برای برگزاری کنسرت
به کشــور جدیدی قــدم بگــذارد .مهمترین
گالیــهاش هــم از این اســت که چرا بــازار به
شــکلی شــده که همه چیز با پــول معاوضه
میشــود و منظــره عشــق و هنــر را بایــد از
دوردستها سراغ گرفت.

