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اظهار تأسف علیاکبر صادقی از محقق نشدن آرزوی ایران درودی

موزهاش را ندید و رفت

خبر روز

چند روزی از درگذشــت «ایــران درودی»
میگذرد اما اخبار حوزه فرهنگ همچنان
متأثــر از فــوت این هنرمند نقاش اســت.
در چنــد روز گذشــته فعــاالن حــوزه هنــر
هــر بار که از او ســخن گفتهاند از تالشــش
برای تأسیس موزه ایران درودی صحبت
کردهانــد .مــوزهای کــه تأســیساش جزو
آرزوهای این هنرمند فقید بود و در سالروز
تولــد  84ســالگیاش گفتــه بود «از شــما
میخواهــم دعا کنید که بتوانــم موزهام را
افتتاح کنم و بعد بروم ».او جمعه هفتم

آبان پــس از تحمل ســه ماه بیمــاری ،در
ســن  ۸۵ســالگی بــه دلیــل ایســت قلبی
درگذشــت بــی آنکــه افتتــاح مــوزه ایران
درودی را به چشم دیده باشد.
علیاکبــر صادقــی ،دیگر نقاش شــناخته
شده ایران به تازگی در گفتوگویی درباره
عــدم راهانــدازی مــوزه ایــران درودی در
زمــان حیات ایــن هنرمند بــه خبرآنالین
گفته اســت« :ایران درودی نقاش بســیار
خوبــی بــود و اتفاقــاً چنــد روز پیــش هــم
دوست پســرم در نمایشگاهی ،تابلویی از
ِ

او خریده بود که بســیار زیبا بــود .او خیلی
بیادعــا بود و کارهایش به نظرم بینظیر
و جهانی بود .بســیار متأســفم که ایشــان
فــوت کردهانــد امــا در هــر صــورت دنیــا
ن حال متأســفم که
همیــن اســت .درعیــ 
راهاندازی ســاختمانی را کــه قرار بود موزه
ایــران درودی نــام بگیــرد ،ندیــد و رفــت.
این بســیار غمانگیز اســت اما او در تاریخ
جاودان است و مطمئنم که سرانجام آن
ســاختمان را هم میسازند و آثارش را که
بــه مردم ایــران هدیه کرده بــود ،در آن به

نمایشمیگذارند».
صادقی در پاســخ به این ســؤال که برخی
منتقــدان ،ســبک ایــران درودی را حــد
فاصــل بیــن سوررئالیســم و سمبولیســم
توصیــف میکننــد و برخــی دیگــر هــر دو
اطــاق را صحیــح میداننــد و بــه گمــان
عدهای دیگر او پیرو مکاتب متعارف نبود
و ب ه نوعی اصالت ســبکی رســیده و شیوه
هنــریاش ایــران درودیســم نام داشــت،
توضیح داده است« :به نظر من کار خانم
درودی آنچنــان ســوررئال نبــود .او تمــام

احســاس خــود را روی تابلو میگذاشــت
و کارهایــش خــاص بــود ،بــه گونــهای که
میتوانــم بگویــم کســی در ایــران ماننــد
ایشــان کار نکــرده اســت .او تحصیلکرده
خارج بود و دو ،ســه کتاب نوشــت و تمام
اینها خاطراتی است که ما از این زن بزرگ
در ذهن داریم».
علیاکبــر صادقــی ،یکــی از پرکارتریــن و
موفقترین نقاشان سبک سوررئالیسم که
تأثیر پنج شخصیت ابوالقاسم فردوسی،
موالنا ،گابریل گارسیا مارکز ،عارف قزوینی

و سهراب ســپهری را بر زندگی و هنر خود
غیرقابل انــکار میداند ،در پاســخ به این
ســؤال کــه خــودش ایــن روزهــا را چگونه
میگذراند ،چنین گفته است« :من هم بد
نیســتم .از خانه بیرون نمیروم .از زمانی
که کرونا آمد شاید سه ،چهار مرتبه از خانه
بیرون رفته باشم .اینجا نشستهام و روزی
حداقل شــش،هفت ساعت کار میکنم و
خوشحالم .پســرهایم دور و برم هستند و
از من مواظبت میکنند ،چون  84ســالم
است و دوم آذر  85ساله میشوم».

محمود شالویی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتوگو با «ایران» از شروع دوباره کنسرتهای موسیقی میگوید

چراغ روشن برای اهالی موسیقی

خط خبر

ëëنشســت هماهنگی رؤســای مراکز روابط عمومی دســتگاه هــا با حضور
محمدمهدی اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار می شــود.
این جلسه ساعت هجده امروز ،یکشــنبه نهم آبان ماه در ساختمان وزارت
فرهنگوارشاداسالمیبرپامیشود.
ëëمحمدمهدی اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی طــی احکامی
جداگانهمرتضیسرهنگی،جوادکاموربخشایش،ابراهیمحسنبیگی،مریمبصیری،
مریم بــرادران ،کامران پارســینژاد ،حجتاالســام والمســلمین ســعید فخــرزاده،
محمدرضاشرفیخبوشانومحمودجوانبخترابهعنوانهیأتعلمیچهاردهمین
دورهجایزهادبی«جاللآلاحمد»منصوبکرد/.روابطعمومیخانهکتاب
ëëسید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفته است با نگاه مصمم وزیر
فرهنگوارشاداسالمیونیزسفیرایراندرسازمانتربیتی،علمیوفرهنگیمللمتحد
(یونســکو) برای چهل و یکمین مجمع عمومــی این نهاد ،حضوری جــدی را طراحی
کرد هایم/.ایرنا
ëëیاســر احمدوند ،معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی طی حکمی
تونهمیندورههفتهکتابجمهوریاسالمیایران
علیرمضانیرابهعنواندبیربیس 
منصوبکرد/.روابطعمومیخانهکتاب
ëëســعید خانی پخش کننده فیلم اصغر فرهادی گفته است زیرساختهای ضعیف
سامانه «سمفا» عالوه بر قطع سیستم بلیتفروشی و ضرر ۵۰۰میلیونی در فروش روز
جمعهفیلم «قهرمان» ،باعث دعواو برخوردهایفیزیکی نیز در برخی سینماهاشد/.
ایسنا
ëëبهرام عظیمی ،ســید مسعود شــجاعیطباطبایی ،شــهاب جعفرنژاد ،امیرحسین
ایماغیان ،امیر یاســمنی ،مصطفی خوشــابی و علــی رادمند به عنــوان اعضای هیأت
داورانسومینجایزهسال«استیکر»معرفیشدند/.ایلنا
ëëجیــک کاســدان کارگــردان فیلــم
«جومانجــی» قصــد دارد بــا حضــور
دواینجانسونبازیگرو ستارههالیوود
فیلم«جومانجی»،اثریماجراجویانه
و حادثهای را برای آمــازون کارگردانی
کند .کریس مورگان که در حال نگارش
فیلمنامه این اثر است نیز پیش از این
در اسپیناف «هابز و جابز» از مجموعه
فیلمهای «سریع و خشمگین» با دواین جانسون همکاری داشته است .آمازون قصد
داردساختفیلمرادرسال ۲۰۲۲انجامودرتعطیالت ۲۰۲۳آنرااکرانکند/.مهر
ëëنمایش «افلیا» به نویســندگی و کارگردانی مســعود طیبــی از ۱۳آبان ماه در ســالن
انتظامی خانه هنرمنــدان ایران روی صحنه مــیرود .در این نمایــش روژین پناهی در
نقــش افلیایی به ایفای نقش میپــردازد که از اندوه هملت به جنون میرســد .مجری
طرح این نمایش آموزشــگاه هنرهای نمایشی میزانســن و تهیه کننده آن سمیه طیبی
است/.مهر
ëëفیلمسینماییبیگاهبهکارگردانیپویااشتهاردیوتهیهکنندگیمحمدسجادیاندر
تاریخهای ۱۷،۲۱،۲۲نوامبر در سینما تک ونکوور کانادا اکران خواهد شد .ایمان افشار،
شایانافشار،مهسانارویی،آواآذرپیراوایوبافشاربازیگراناینفیلمسینماییهستند.
اینفیلمداستانسربازیبلوچاستکهشیفتنگهبانیوعروسیخواهرشهمزمان
شدهوبرایگرفتنمرخصیدچارچالشمیشود/...ایرنا
ëëازسویدبیرخانهبیستمینجشنوارهنمایشهایآیینیوسنتی،هیأتانتخابچهار
بخش صحنهای ،آیینــی و قهوهخانهای ،جوانهها و شــبیهخوانی ایــن رویداد معرفی
شدند .بر این اساس امیر دژاکام ،قطبالدین صادقی ،ابراهیم گلهدارزاده ،سیدوحید
فخر موسوی و حســین جمالی مســئولیت انتخاب آثار بخش صحنهای پانزدهمین
جشــنواره نمایشهای آیینی و ســنتی را برعهده دارنــد .بنا به اعــام اداره کل هنرهای
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،آثار بخش آیینی و قهوهخانهای نیز توسط
اردشــیر صالحپــور ،پوپک عظیمپــور و بهمن صادقی حســنی انتخاب خواهند شــد.
هیأتهایانتخابجشنوارهنمایشهایآیینیوسنتیمعرفیشدند.همچنینهنگامه
مفیــد ،داریوش نصیری و مهدی صفارینژاد به عنــوان هیأت انتخاب بخش جوانهها
و علی عزیزی ،عظیم موســوی و سیدمحسن هاشمی مســئولیت انتخاب آثار بخش
شبیهخوانی این دوره از جشنواره را عهدهدار هستند .بیستمین جشنواره نمایشهای
آیینیوسنتیبهدبیریداوودفتحعلیبیگیآذرسالجاریبرگزارخواهدشد/.ایرنا

فارس

ندا ســیجانی  -به گفته محمود شالویی
قراراســت برگـــــــــــزاری کنســرتهای
موســیقی بــزودی از ســر گرفتــه شــود،
خبری نوید بخش برای اهالی موسیقی
و مخاطبــان آن کــه نزدیک به دو ســال
چشــمانتظار بازگشــایی ســالنهای
کنسرت در کشــور بوده اند .این درحالی
اســت کــه از مدتهــا قبــل ســالنهای
ســینما و تئاتر کار خود را آغــاز کرده و با
توجــه به دســتورالعملهای بهداشــتی
حضور مخاطبان آن هم چشمگیر بوده
امــا در همیــن مــدت درخواســتهای
پیدرپــی مســئوالن حــوزه موســیقی بــا
ستاد ملی مبارزه با کرونا بینتیجه بود و
چراغ ســالنهای کنسرت در سالجاری
هــم خامــوش مانــد؛ امــا سرپرســت
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی اعالم کرده طی مکاتباتی که با
این ســتاد صــورت گرفته بزودی شــاهد
آغــاز اجراهــای کنســرت در ســالنها
خواهیم بود.
ëëآغاز دوباره کنسرتها
توگــو بــا «ایــران» بیــان
شــالویی در گف 

داشــت« :بــا توجه بــه اینکــه از مدتها
قبل برخــی از فعالیتهــای جمعی در
حوزههای فرهنگی و هنری ازســر گرفته
شــده ،دراین میان اهالی موســیقی هم
چشــمانتظار برگــزاری کنســرتهای
موسیقی هستند و بر این اساس جا دارد
بــرای این موضوع اقدامات شایســتهای
صورت گیرد و با تالشهایی که در وزارت
ارشــاد انجام گرفته و پیگیریهای مکرر
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در
این خصوص ،سرانجام این موضوع در
آینــده نزدیک محقق خواهد شــد .نکته
دیگر اینکه با توجه به پیشرفتهایی که
درخصوص واکسیناســیون انجام گرفته
و همچنین فراهم شــدن ســازوکارهایی
در زمینه اجرای کنســرت بدیهی اســت
شــیوهنامههای بهداشــتی در ســالنها
رعایــت خواهــد شــد و ایــن امیــدواری
وجود دارد هرچه زودتر شــاهد برگزاری
کنســرتهای موسیقی باشــیم .البته در
اینباره بهطور یقین اهالی موسیقی هم
توجه الزم را خواهند داشت».
بــه گفته ایــن مســئول «مخاطبــان باید

متناســب با فضا و سالن و ظرفیتهای
تعریف شــده با توجــه به شــرایط کرونا
بــا رعایــت قواعــد ســتاد ملی مبــارزه با
کرونا و رعایت شیوهنامههای بهداشتی
حضور داشــته باشــند .نکتــه دیگر اینکه
ســالنهایی متناســب بــا کنســرتها
انتخاب شــوند که شــرایط الزم به لحاظ
این شــیوه نامهها را دربرداشــته باشــند
تا نگرانی نســبت به شــیوع این ویروس
وجود نداشته باشد».
ëëقیمت بلیتهای کنسرت چند؟
سرپرســت معاونــت هنــری وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن
درخصــوص افزایــش قیمــت بلیــت
کنســرتها نیز اظهار کرد« :این موضوع
بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات در
تعامــل مؤسســات موســیقی و نظــارت
دفتر موسیقی بررسی میشود».
برگزاری کنسرتهای موسیقی درحالی
آغاز خواهد شد که عدهای از هنرمندان
موســیقی  -البتــه در بخــش موســیقی
پاپ  -از مدتها قبل برنامهریزیهایی
برای اجرای کنســرت در خــارج از ایران

داشتهاند و تعدادی از این برنامهها هم
اجرایی شــده است .شــالویی در اینباره
گفــت« :خوشــبختانه ســازوکارهای
الزم در کشــور خودمــان فراهــم شــده و
مخاطبــان هــم در داخل ایران شــوق و
رغبت بســیاری برای این اجراها دارند و
بر این اســاس با همکاری تهیهکنندگان
گرامی از این پس شاهد اجراهای بیشتر
در کشورمان خواهیم بود».
ëëحمایت از جشنواره موسیقی نواحی
ایران
توگــو درخصوص
بخش دیگــر این گف 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران بــود
کــه هفتــه گذشــته مراســم اختتامیــه
چهاردهمیــن دوره آن در کرمــان برگزار
شــد .محمــود شــالویی دربــاره افزایش
بودجــه این جشــنواره هم بیان داشــت:
«طــی مذاکراتــی که با مســئوالن محلی
اســتان کرمــان داشــتهایم این دوســتان
درخصــوص حمایــت از جشــنواره
موســیقی نواحی اعالم آمادگی کردهاند
و مــا نیــز در برنامههــای خــود در وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی حمایــت از

موســیقی نواحــی را در اولویــت قــرار
میدهیــم تــا مــورد حمایــت بیشــتر و
جدیتــر قــرار بگیــرد .نکته دیگــر اینکه
با توجه بــه اعالم دبیرخانــه دائمی این

جشنواره در شهر کرمان ،از هماکنون در
تالشیم سازوکارهایی که موجب افزایش
سطح حمایتی این رویداد مهم است به
ســرعت انجام بگیرد و انتظــار داریم در
شــروع دوره پانزدهم این جشنواره ،چه
به لحاظ مسائل ایاب و ذهاب هنرمندان
عزیز و چــه به جهت مســائل پذیرایی و
اسکان نگرانیهای کمتری وجود داشته

باشــد و با توجــه به زیرســاختهایی که
در کرمــان وجود دارد از جهــت فرودگاه
و پروازهــای پــی درپــی شــرکتهای
هواپیمایــی و همچنیــن خطــوط ریلــی،
امیــدوارم شــرایط مناســبتری بــرای
حضور هنرمندان فراهم شود».
ëëنقطه امید برای ارکسترها
صحبــت پایانــی مرتبــط با بازگشــایی

تــاالر دهلــوی بــود و بــر ایــن اســاس
سرپرســت معاونــت هنــری وزارت
ارشــاد درخصــوص حمایــت از
ارکســترهای موســیقی بیــان داشــت:
«افتتاح ســالن مرحوم اســتاد حســین
دهلــوی نقطه امیدی اســت تا شــاهد
حضــور بهتــری از گروههای موســیقی
بخصــوص ارکســترهای موســیقی

کشــورمان باشیم و این اتفاق در حوزه
موسیقی را باید بسیار مبارک دانست.
البتــه بنیــاد فرهنگــی و هنــری رودکی
هــم همچنــان همکاریهــای الزم را
در ایــن زمینــه دارد و میتوانــد امکان
و فرصتــی برای ارکســترها و همچنین
زمینهسازی برای گسترش برنامههای
موسیقی باشد».

