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از جشنوارهها چه خبر؟

تجسمی

گــروه فرهنگــی /ســیزدهمین جشــنواره
هنرهــای تجســمی فجــر دیــروز بــا افتتــاح
بخــش طوبــای زریــن کارش را آغــاز کــرد.
سید مجتبی حســینیمعاون هنری وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی،هــادی مظفری
مدیــرکل هنرهــای تجســمی ،اعضــای
شورای سیاســتگذاری جشــنواره و داوران و
هنرمندان راه یافته به این بخش در مراسم
افتتاحیه با رعایت پروتکلهای بهداشــتی
در حیــاط و فضای آزاد مؤسســه فرهنگی و
هنــری صبا حاضر شــدند و پس از مراســم
افتتاحیه در گروههای محدود از نمایشــگاه

طوبــای زریــن بازدید کردند .ســید مجتبی
حســینیمعــاون هنــری وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی در ایــن مراســم گفــت« :با
توجــه بــه اینکــه خــودم را یــک هنرجــوی
هنرهــای تجســمیمیدانــم و آشــنایی بــا
هنرهــای تجســمی دارم و سالهاســت که
ایــن آثــار را دنبال میکنــم ،به ایــن نتیجه
رسیدهام جشــنواره هنرهای تجسمی فجر
از امســال وارد مرحله جدیدی شده است.
کیفیــت و کمیــت آثــار ایــن دوره و نــگاه
آمایشی به شرکت کنندگان گواهی میدهد
کــه دوره جدیــدی در ایــن جشــنواره آغــاز

شــده اســت و امیدوارم در ســالهای آینده
استمرار پیداکند.در این بخش از نمایشگاه
بــا آثار کمنظیر و فوقالعاده خوب از نســل
جــوان روبــهرو هســتیم .از هنرمندانــی کــه
تنهــا دو دهــه ازعمرشــان گذشــته آثــاری
میتــوان دیــد کــه بســیار تأثیرگذار اســت و
این دستاورد را باید تبریکگفت .البته این
اقدامی است که از سه چهار سال پیش آغاز
شده است اما امســال ثمر این نهالکاشته
شــده را میتوانیم ببینیــم.» در این دوره از
جشــنواره هنرهای تجســمی فجر هــزار اثر
بــه نمایــش گذاشــته میشــود .دورهای که

به گفت ه هــادی مظفری مدیــرکل هنرهای
تجســمی ،به پایتخت محدود نمیشــود و
 ۷۰درصد آثار پذیرفته شــده در نمایشــگاه
متعلق به هنرمندان شهرســتانی است .در
ســیزدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی
فجــر اســتان تهــران بــا  ۱۱۵۹هنرمنــد،
اســتانهای اصفهــان بــا  ۳۲۳هنرمنــد،
خراسان رضوی با  ۲۲۵هنرمند ،البرز با ۱۷۱
هنرمند ،آذربایجان شرقی با  ۱۴۷هنرمند،
فــارس بــا  ۱۴۰هنرمنــد ،مازنــدران بــا ۱۰۳
هنرمنــد ،گیالن بــا  ۸۴هنرمند ،خوزســتان
بــا  ۸۳هنرمنــد ،همــدان بــا  ۵۸هنرمند و

ســایر اســتانها با رقمهــای متفــاوت و زیر
 ۵۰هنرمنــد در این جشــنواره حضور دارند
و نمایشــگاه آثــار ســیزدهمین جشــنواره
هنرهــای تجســمی فجــر هم میزبــان ۷۰۹
اثــر و  ۵۱۱هنرمند خواهد بود که نســبت به
سال گذشــته تعداد آثار  ۹۶درصد و تعداد

وحید اسدالهی و حسین علیشاپور از برگزاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی میگویند

نت سی و ششم روی خط حامل اینترنت

ندا سیجانی
خبرنگار

خط خبر

بــا تصمیم ســتاد ســی و ششــمین جشــنواره موســیقی
فجر ،اجراهای صحنهای این دوره ازجشــنواره بهصورت
مجازی پخش میشــود .خبری که چند روز گذشــته وزیر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در بازدید از دبیرخانه ســی و
ششمین جشنواره موسیقی فجر به آن اشاره کرد و گفت:
«بــه دلیل شــرایط حاکم ناشــی از ویروس کرونا امســال
جشــنواره موســیقی فجــر از بســتر فضای مجــازی بهره
بسیاری میبرد و این فضا میتواند به فرهنگ و اقتصاد
حوزه موسیقی کمک کند».
درواقــع این دوره از جشــنواره که تاریخ اجــرای آن از
 28بهمــن مــاه تا  3اســفند اســت متفاوت از ســالهای
قبل برگزار خواهد شــد و طبق صحبتهای سید عباس
صالحــی« :حجــم قابــل توجهی از آثــار موســیقی برای
جشــنواره موســیقی فجــر در حــال ضبط اســت و تجربه
جدیــدی را وارد فضــای مجــازی میکنــد و از ایــن فضــا
بهعنوان بســتر مهم فرهنگی و اقتصادی برای جشنواره
میتــوان بهــره بــرد کــه نقطــه عطف جشــنواره امســال
اســت ».بــر این اســاس ســتاد برگزاری ســی و ششــمین
جشــنواره موســیقی فجــر هــم اعالم داشــته بــا توجه به
شرایط بیماری کرونا و محدودیتهای حضور مخاطبان
در ســالنهای اجــرای موســیقی و به جهــت همراهی با
مصوبات ستاد ملی کرونا ،ضبط اجرای گروههای حاضر
در جشــنواره با رعایت پروتکلهای بهداشــتی براســاس
جدول زمانبندیآغاز شــده و بزودی از ســوی دبیرخانه
جشــنواره جــدول اجراهــای ســی و ششــمین جشــنواره
موســیقی فجــر و بســترهای پخــش ،منتشــر و معرفــی
خواهند شد.
ëëصدا و سیما از جشنواره حمایت کند
وحید اســداللهی سرپرست گروه موسیقی اسداللهی
و نوازنــده ناقاره که تجربه حضور و اجــرا چندین دوره از
جشــنواره موســیقی فجر را داشــته درخصوص برگزاری
این دوره از جشنواره درفضای مجازی گفت« :متأسفانه
در یک ســال گذشــته بــه دلیل گســترش ویــروس کرونا
ســبک زندگی و فعالیت شــغلی همه مــردم دنیا دچار
تغییراتی شــده و این دگرگونیها در حوزه فرهنگ و هنر
هم بیتأثیر نبوده و همانطور که مشــاهده شــده است،
در ایــن مدت زمــان اغلب برنامههای هنــری بهصورت
آنالین و در فضای مجازی پخش و منتشر شد ،کما اینکه
گــروه موســیقی ما نیــز کنســرتهایی بهصــورت اجرای
آنالین برگزار کرد و البته از اســتقبال خوبی برخورداربود
و بیــش از  900هــزار نفــر مخاطــب داشــت و ایــن اتفاق
نشــان داد مردم عالقهمند به موســیقی فولک هستند و
موسیقی ما را دوست دارند».
به گفته ایــن هنرمند برگزاری برنامههــای آنالین در
فضای مجازی شرایط خاصی دارد« :چرا که اپلیکیشنی
کــه پخــش این برنامــه را انجــام میدهد یــک تلویزیون
اینترنتی است و کارهایی که به نمایش گذاشته میشود با
مجوز صداوسیما بوده بنابراین باالجبار باید رپرتوارهایی
انتخاب شود که مشــکالتی به همراه نداشته باشد .البته

وحید اسداللهی:
الزم است
مسئوالن
برگزاری
تمهیدات الزم را بیندیشند تا
اجراها با کمترین مشکالت به
مخاطبان و عالقهمندان عرضه
شود
فعالیت ما ارائه موسیقی فولکلور آذربایجان است .نکته
بعد این اســت که کنسرتهایی که پیش ترو قبل ازکرونا
برگزار میشــد تعریف درســتی از یک کنسرت موسیقی
نبــوده ،در واقــع نمایشــی از یــک برنامــه موســیقایی در
بخشهایی چون موسیقی سنتی ،نواحی ،پاپ و ...است
اما درپخش آنالین نگاه به این اجراهای متفاوتتر است
چرا که مخاطب بیشــتری را پوشــش میدهــد ،بنابراین
انتخــاب قطعــات بایــد به درســتی انجــام بگیــرد .نکته
دیگر اینکه کنســرتهای آنالیــن نمیتوانند با مخاطب
ارتبــاط برقــرار کنند و بــه دلیل نبود حضــور مخاطب در
سالن ،ارتباط حسی بین هنرمند و مخاطب وجود ندارد
اما به هرحال شــرایط فعلی موجب شــده تا بهتر شدن
اوضــاع برنامههــای موســیقی بهصورت مجــازی برگزار
شــود بویژه جشنواره موســیقی فجر که بزرگترین رویداد
ملی کشــورمان است .البته الزم است مسئوالن برگزاری
تمهیــدات الزم را انجام بدهنــد تا این اجراها با کمترین
مشــکالت بــرای مخاطبــان و عالقهمنــدان ارائــه شــود
هرچنــد که تا بــه امروز ایــن معضالت برطرف نشــده و
برخی از مردم عزیز ما که در شهرســتانها و روســتاهای
دورافتــاده زندگــی میکننــد بــه دلیــل عــدم دسترســی
بــه اینترنــت و امکانــات الزم نتوانســتهاند از طریــق این
اپلیکیشنها اجراهای موســیقی را بهخوبی تماشا کنند،
بنابرایــن ضــرورت دارد در این شــرایط ،صدا و ســیما به
حمایــت از موســیقی بشــتابد و برنامههای جشــنواره را
ازیکی از شبکههای تلویزیونی بهصورت مستقیم پخش
کند».
ëëنباید جشنواره را متوقف کنیم
حسین علیشــاپور ،از خوانندگان موسیقی ایرانی هم
دربــاره اجراهــای صحنهای جشــنواره موســیقی فجر که
بهصورت مجازی برگزار میشــود ،گفت« :اگر قرار باشد
در شــرایط کرونایی جشنواره موســیقی برگزار شود ،تنها
راهی که بتوان این جریان فرهنگی را ادامه داد ،برگزاری
آن بهصــورت مجــازی و البته بــاز هم با در نظر داشــتن
احتیاطهای الزم  -برای گروههای شــرکت کننده  -است
و در این شــرایط ،برای برگزاری جشــنواره موســیقی ،راه
دیگــری نمیتوان لحاظ کرد و به نظر من این کار بهتر از
برگزار نکردن جشنواره است».
ایــن خواننــده کــه پیــش از ایــن هــم تجربــه اجــرای
موســیقی آنالین در شرایط کرونا را داشته ،بر این عقیده

حسین علیشاپور:
تنها راهی که
بتوان این
جریان فرهنگی
را ادامه داد ،برگزاری آن بهصورت
مجازی و البته باز هم با در نظر
داشتن احتیاطهای الزم  -برای
گروههای شرکت کننده  -است
است« :کنسرت آنالین هرچند که حس کنسرت با حضور
تماشــاگر را به هنرمند و به خود تماشــاگر نمیدهد ،اما
تنهــا راه ممکــن بــرای نفس کشــیدن اجــرای صحنهای
اســت .البتــه درمــورد کنســرتهای آنالینــی کــه تاکنون
برگزار شده ،استقبال خوبی صورت گرفته و به هرحال در
شرایط کنونی برای افرادی که مخاطب ژانرهای مختلف
موسیقی هستند و به جهت اجراهای صحنهای ،خوراک
موســیقایی ندارنــد تنها کاری که میتــوان کرد و معقول
و منطقی نیز به نظر میرســد ،همیــن اجراهای مجازی
اســت تــا موســیقی بتواند کمــاکان به حیات خــود ادامه
دهــد ».او در ادامــه افــزود« :پیشــنهاد من این اســت که
برای بهتر دیده شــدن برنامههای جشنواره از جلوههای
بصــری پیشــرفته و بــهروز اســتفاده کنند و بــا تمهیداتی
چون دکوراسیون مناسب یا تصویربرداریهای باکیفیت
بهگونــهای فیلمهای کنســرتها را تهیه کنند که مردمی
که نمیتوانند بیایند و رو در روی هنرمندان بنشــینند ،از
طریق جلوههای بصری مناسب و مفید از دیدن کنسرت
لذت بیشتری ببرند».

هنرمندان  ۹۲درصد رشــد داشته است .به
دلیل شــرایط خاص شــیوع بیمــاری کرونا
مراسم بازگشــایی بخشهای چاپ دستی
و ســتارگان امــروز و فــردا برگــزار میشــود
کــه عالقهمنــدان میتواننــد مراســم آن را
نشــانی

بــه صــورت الیــو در اینســتاگرام به
@ tajasomiببینند .ســیزدهمین جشنواره
هنرهــای تجســمی فجر تــا  30بهمــن ماه
ادامــه دارد و بازدیــد از نمایشــگاه ایــن
جشــنواره بــه صــورت حضــوری بــا رعایت
پروتکلهــا از ســاعت  10تــا  18هــر روز وبه
صورت مجازی امکانپذیر است.

رقابت برای سیمرغی که دست مردم است

موسیقی

در قالب مجموعهای با عنوان «گزیده شــعر
ما»منتشرشدهاست/.ایسنا
ëëتلــه تئاتــر «اتاقــی در هتــل پــازا» بــه
کارگردانی مریم باقری و تهیه کنندگی نیاز
اســماعیلپور ،با وجود شرایط کرونایی در
مراحــل تولیــد ،در ژانر کمــدی اجتماعی
تولید شــده اســت و روز جمعه  ۲۴بهمن
ماهساعت ۱۵رویآنتنشبکهچهارسیما
خواهدرفت/.ایلنا
ëëدبیرخانــه سیوهشــتمین دوره جایــزه
«کتاب ســال جمهــوری اســامی ایران»
نامزدهــایایــن جایــزهرادرگــروه «علوم
خالص»و«زبان»معرفیکرد/.ایسنا
ëëشمارهدومفصلنامه«نگاهآفتاب»ویژه
زمســتان  ٩٩با خوشنویســی اختصاصی
اســتاد غالمحســین امیرخانی روی جلد
منتشرشد/.ایسنا

آغاز دورهای جدید در جشنواره هنرهای تجسمی

اجرای کنسرت سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه سیوپنجمین جشنواره
موسیقی فجر به رهبری نصیر حیدریان  /موج

ëëخیاموقارکاشانیدبیرجشنوارهسراسری
تئاتــر مهر کاشــان گفــت :امیــن زندگانی،
حسین کیانی و یاسمن نصیری مسئولیت
انتخاب نمایشهای صحنهای ،این دوره از
جشنوارهرابهعهدهگرفتند/.ایسنا
 ۷۰ëëشهر در  ۹حوزه موضوعی فرهنگ و
هنربهعنوانشهرهایخالقفرهنگوهنر
انتخاب شدند و با معرفی شهرهای خالق
هربخششبکهشهرهایخالقدر ۷حوزه
فرهنگ و هنر تشــکیل خواهد شد/.روابط
عمومیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
ëëاندکــیپــسازاعــامخبردرگذشــت
کریستوفرپالمربازیگرنقشکاپیتان«آوای
موسیقی»یا«اشکهاولبخندها»شماری
ازچهرههایمطرحهالیوودازکارگردانها
تابازیگرانیکهباویدرفیلمهایمختلف
همــکاری کــرده بودنــد ،یــاد وی را گرامی
داشتند/.مهر
ëëگزیدهشعرهایسیدعلیموسویگرمارودی

یک جشنواره فجر دیگر افتتاح شد

سینما

ëëســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی جمعــه شــب در صفحه
شخصی خود در شــبکه اجتماعی توئیتر
گفت« :جامعــه هنــری کشــور از روزهای
نخســت کرونا ،همراه مدافعان سالمت
بــوده و هســتند.ســخنان و رفتــار تعــداد
انگشــت شــمار را بــه همــگان تعمیــم
ندهیم/».ایرنا
ëëروابط عمومی جشــنواره فجر در پیامی
اعالمکرد«:باتوجهبهوصولگزارشهایی
مبنی بر عدم دریافت پیامکهای بخش
«آرای مردمــی» بــه اطــاع مخاطبــان
یونهمین جشــنواره فیلم فجر
گرامی ســ 
میرساند با تعویض شرکت ارسالکننده
پیامــک ،در روز شــنبه ۱۸بهمن مــاه برای
تمامبینندگانیکهدرآرایمردمیشرکت
نکردهانــد (اعــم از آنکه پیامــک دریافت
نکردهاندیاپاسخندادهاند)مجدداًپیامک
ارسالمیشود/».روابطعمومی
ëëبزرگداشتاخترتاجیک،بهرامابراهیمی،
همایون علــی آبادی و جمشــید داورپنــاه در
آییناختتامیهســیونهمینجشــنوارهتئاتر
فجربرگزارمیشود/.روابطعمومی
ëëحســین انتظامــی رئیــس ســازمان
توگویــی بــا برنامــه
ســینمایی در گف 
تلویزیونی «نقد سینما» گفت«:از شورای
پروانه نمایش این درخواســت را داشــتم
که حتیالمقدور در همین مرحله فیلمها
را با نیت صــدور پروانه نمایش دائم مورد
بازبینــی قــرار دهند تــا فیلمهــا بتوانند از
همــانروز ۲۳بهمــنواردچرخــهاکــران
شوند/».مهر
ëëغالمرضــا موســوی رئیــس اتحادیــه
تهیهکنندگان ســینمای ایــران تأکید کرد:
«افزایش سالنهای سینمایی برای اکران
مردمــی فیلمهای ایــن دوره از جشــنواره
فیلم فجــر ،صدمــهای به اکــران عمومی
فیلمهانخواهدزد/».مهر
ëëدر راستای تقدیر و تکریم شهدای مدافع
ســامت و کادر درمان و پزشــکی کشور در
جریان مبارزه با بیماری کرونا ،روز هفتم از
اجراهایسیو نهمینجشنوارهتئاترفجر
به شهید مهرداد حیدری از شهدای مدافع
سالمتتقدیمشد/.مهر
ëëچهارمیــن نشســت از سلســله
نشســتهای پژوهشــی ســی و نهمیــن
جشــنواره تئاتر فجر با موضوع «گشایش
فضــای عمــل جدیــد تئاتــری :بررســی
امکانــات ،تمهیــدات و زیبایــی شناســی
تئاتــر در فضــای مجــازی» بــا همــکاری
دفترپژوهش ،آمــوزش و انتشــارات اداره
کل هنرهای نمایشــی در تماشاخانه نوفل
لوشاتوبرگزارشد/.روابطعمومی

فرهنگی /ســیونهمین جشــنواره فیلم فجر در حالی به روزهای پایانی نزدیک
میشــود کــه رقابت در بخش آرای مردمی جدیتر شــده اســت .امســال برای
اولین بار تمام مردم سراســر کشــور میتوانند در انتخاب فیلم برگزیده از نگاه
ی خود را اعالم کنند.
تماشاگران مشارکت کنند و آرا 
در این دوره از جشــنواره برای دریافت نظر مخاطبان شــیوه متفاوتی تجربه
میشــود .پــس از تماشــای هر فیلــم از طریــق دبیرخانــه جشــنواره پیامکی به
حاضران در ســالن ارســال میشــود و از آنها درخواست میشــود تا  12شب در
این نظرســنجی شــرکت کنند .هر روز به  10نفر از شــرکتکنندگان به قید قرعه
مبلغ پنج میلیون ریال اهدا میشود.
در راســتای شــفافیت ،برای اولین بار تعداد لحظهای آرای مردمی و تعداد
بلیــت فــروش رفتــه بــرای هــر فیلــم از طریق ســامانه ســمفا اعالم میشــود.
طبــق آخرین گزارش این ســامانه تا ظهر روز شــنبه هجدهم بهمــن ماه فیلم
«شیشــلیک» محمــد حســین مهدویان بــا هــزار و  236رأی مردمی از سراســر
ایــران جایگاه نخســت رأی مردمی را به خود اختصاص داده اســت« .بیهمه
چیز» محســن قرایی با هزار و
 207رأی مردمی در رتبه دوم
قــرار دارد و «ابلــق» نرگــس
آبیــار بــا هــزار و  144رأی رتبــه
ســوم اخــذ آرای مردمــی را تا
این لحظــه به خود اختصاص
داده اســت .البتــه آن طــور
کــه مســعود نجفــی ،مدیــر
روابــط عمومــی جشــنواره در
گفتوگویی عنوان کرده است
ایــن آمــار صرفــاً مبنــای کمی
دارد و به لحاظ کیفیتی نیاز به
شیشلیک
بررســی دارد تــا تکلیــف فیلم
برگزیــده از نــگاه تماشــاگران
مشخص شــود .برای اطالع از
ایــن موضــوع هــم باید تــا روز
اختتامیــه جشــنواره صبر کرد.
فــارغ از میــزان رأی مردمــی
امــا میــزان فــروش فیلمهــا
متفاوت است.
فیلــم «شیشــلیک» بــا
فــروش  15هــزار و  528بلیت
پرفروشتریــن فیلــم اســت.
ابلق «ابلــق» بــا  15هــزار و 26
بلیــت در رتبــه دوم قــرار دارد
و «بیهمــه چیز» بــا  14هزار و
 175بلیت فروخته شــده رتبه
ســوم پرفروشها را از آن خود
کرده است.
رتبــه چهــارم ایــن لیســت
بــه فیلــم «تــی تــی» ســاخته
آیــدا پناهنده با  11هــزار و 616
بلیــت تعلــق یافتــه اســت.
نکتــه جالــب توجه در لیســت
بیهمه چیز پرفروشهــا حضــور دو فیلــم
اولی «گیجگاه» عادل تبریزی
با حضور حامد بهداد و باران کوثری و «خط فرضی» با حضور سحر دولتشاهی
و پژمان جمشــیدی اســت .این دو فیلم پس از فیلم «روشن» روحاهلل حجازی
که احتماالً بواســطه حضــور رضا عطاران مورد توجه مخاطبــان قرار گرفته ،به
ترتیب در رتبه ششم و هفتم این جدول قرار گرفتهاند.
حدود شــش هــزار بلیت بــرای اثر حمیدرضــا آذرنگ تحت عنــوان «روزی
روزگاری آبادان» در ســامانه ســمفا ثبت شــده و بر این اســاس ایــن فیلم رتبه
سوم پرفروشهای فیلم اولی را دارد .با توجه به ساعات منع تردد برای اولین
بار ســانس فوقالعاده جشــنواره در ســاعات اولیه صبح برگزار میشود .بلیت
فروشی سانس ویژه جشنواره در سامانههای فروش بلیت جشنواره قرار گرفته
و مخاطبان میتوانند برای خرید اقدام کنند.

