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منبع :سینما تیکت

تسنیم

صف بلیت را
سیروان خرسوی ِ
برای مردم به ارمغان آورد

سیروان خســروی خواننده پرطرفدار موسیقی
پاپ ،حدود یک سال است که کنسرتی در تهران
نداشته است .خسروی در روزهایی که مشکالت
اقتصادی سیر صعودی را طی میکرد ،تصمیم
گرفت کنســرتهایش در برج میالد تهران را
لغو کند .او ادعا کرد که برای این منظور غرامت
سنگینی هم به برج میالد پرداخت کرده است.
درواقع سیروان خسروی در همدردی با اوضاع
بد اقتصادی مردم ،کنســرتهایش را لغو کرد.
اکنون اما سیروان خسروی تصمیم گرفته که بار
دیگر برگزاری کنسرتهایش را از سر بگیرد .او
در روزهای  24و 25اسفند 1397اجراهایی در
سالن ایرانیان به صحنه خواهد برد .به هر روی
بازگشت سیروان خســروی به عرصه برگزاری
کنسرتهایش ،حاشی ه دیگری هم داشته است.
او با انتشــار ویدئویی ادعا کرده که سایتهای
ِ
تحمل مراجعه طرفداران
ظرفیت
بلیتفروشی
ِ
پرشمارش را ندارند و در همان ساعت اولیه این
سایتها از دسترس خارج شدهاند .علی شهبازی
مدیربرنامههای سیروان خسروی گفت :ما ابتدا
از طریق سایت خودمان برای بلیتفروشی اقدام
کردیم اما ســایتمان ظرفیــت پذیرش حجم
زیادی از مخاطبان را نداشــت .پس از آن سراغ
سایت ایرانکنسرت رفتیم که به محض شروع
بلیتفروشی این سایت به مدت یکساعتونیم
از دسترس خارج شد .در این مدت تعداد اندکی
از مخاطبان توانستند بلیت خریداری کنند که
بلیتهایشان معتبر است .اما ما تصمیم گرفتیم
که از طریق دیگری یعنی از طریق فروش دستی
بلیتها اقدام کنیم.
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اقتصادفرهنگ وهنر

نخستینپیچینگانیمیشنایرانبرگزارمیشود

«پیچینگ انیمیشن» با هدف راهاندازی طرح رویازی ،شفافســازی اقتصاد انیمیشن ،کمک به تولید و تامین محتوا ،شتابدهی به شرکتهای

پارادایس

4

تقدیمی
هفتگی
«صبا» :

telegram.me/rooznamehsaba

۹۷۲,۱۸۹,۰۰۰

قانون مورفی

7

108

آشغالهای
دوستداشتنی

rooznamehsaba

۸,۳۳۰,۸۷۴,۰۰۰

168

1

تلفن 77582422-6 :فکس77548245 :
چاپ :سالم توزیع :نشرگستر امروز
نشانی :خیابانآیتاله مدنی کوچه خجستهمنش پالک 5

info @ rooznamehsaba.ir

نخستینرویداد«پیچینگانیمیشن»درایراندربخشجانبیششمینبازارملیپویانماییتهرانبرگزارمیشودتازمینهایفراهمکندکهتولیدکنندگانانیمیشن،ایدهوطرحانیمیشنی
خودرادربهترینوامنترینفضابهخریدارانوسرمایهگذارانارائهکنند.
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سرمقاله
ج
شنواره تئاتر
مورد استقبال

قرار نگرفت

نرگس صابري

بازيگر و
فضاي ج
شــنواره تئاتر
برهاني
امســال به لطف
مرند ،خوب و
حضــور نادر
رقابتي است.
با وجود اين
سالگرد پيروزي
كه چهلمين
و
انقالب را جشن
گرفتيم اما
كافي براي اين
بودجه مناسب
جشنواره در نظر
كارهاي
گرفته نشد،
نمايشــي،
همچنين
آنطور كه
نگرفت.
بايد مورد ا
حمايت از
ســتقبال قرار
آثار ،مانند
همين
ســالهاي
كمتوجهي
گذشته نبود و
باعث شد
برود.
كيفيت برخي
آثار از دست
دبير جشنواره
امسال
با
با
درايت كافي
بخشهاي
مشكالت گسترده
گوناگون را
مديريت كرد.
اندازه كه
استقبال از
انتظار ميرفت
آثار هم آن
نبود
و
آثار
تنها
يكديگر به
اهالي تئاتر
براي ديدن
ســالنهاي
تئاتر
نمايش مي
فجر عموم
رفتند .جشنواره
مردم را درگير
تبليغات كافي
نكرده است و
اين به عدم
روابط عمومي و
آنقدري كه
مسئوالن ديگر
بازميگردد.
جشنواره فيلم
تئاتر
تبليغ و ديده
ديده نشد.
همين
شد ،جشنواره
مسئله باعث
تئاتر شد.
افت شديد ت
بهطور كل
ماشاگران
مانور خوبي چه
و چه مدير
از سمت خ
روابط عمومي
برگزاريها
صورت
نگرفت.
جشنوارهها،
ترغيب مردم
يكي از وظايف
تئاتر و س
به مراســم
وجود ينماست تا مردم آگاه شوند گوناگون ازجمله
چنين
دارد .اگر
مراسمي نيز
بهبودي در فضاي
مديون
كلي تئاتر
با آن افرادي است كه
حاصل شده،
اهالي تئاتر و
ها مشكل
دارد .بهطور كلی در سيستم جشنواره
تالش
سليقه مردم را
هستيم سطح
با
افزايش دهيم اما
نمايشهايي
در طول يك
سال ،مردم
بعضا كمدي و
خصوصي
كارهايي كه
دارد مواجه
ســرمايهگذار
ميشوند.
مردم مديون
حجم بااليي
از استقبال
تئاتر به اين تبليغات در سطح
گسترده است.
شكل
مهجور
از نظر من
از
شده و ت
دست داده
ماشاگران
است .نكته
اصلي خود را
حضور كا
قابل توجه در
رگردانان خانم
جشنواره امسال
اســت
كه
مسئله
من بسيار
خرسند هستم.
از بابت اين

كارگردان تئاتر

رسانه هنرمندان

www.rooznamehsaba.ir

خالق ،شبکهسازی متخصصان و مربیان ،بازارسنجی محصوالت ،بستههای حمایتی ،خدمات آموزشی ،خدمات پیشبازاریابی ،خدمات منتورشیپ،
کلینیک کسبوکار ،خدمات ارزیابی شرکتهای خالق ،خدمات محیط کاری ،تسهیالت ویژه ،ضمانت انجام کار ،خدمات حقوقی و ثبت مالکیت
معنوی برگزار میشود.
به گزارش ایرنا؛ همچنین پیچینگ یا رویاسازی انیمیشن امکانی است برای تولیدکنندگان خالق انیمیشن که همواره با ایدههایشان زندگی میکنند
و برای ساخت رویاهایشان بهدنبال سرمایهگذار هستند .این رویداد از طرفی فرصتی است برای سرمایهگذاران و سفارشدهندگان تا در محیطی
حرفهای و شفاف ،ایدههای خوب و ایدهپردازان خالق را شناسایی کنند؛ جایی که میتواند پیوند ایده و سرمایه شکل بگیرد و تولید رویاها آغاز شود.
امسال اولین رویداد پیچینگ انیمیشن در ایران برگزار میشود تا زمینهای را فراهمکند که تولیدکنندگان انیمیشن ،ایده و طرح انیمیشنی خود را
در بهترین و امنترین فضا به خریداران و سرمایهگذاران ارائه کنند .همچنین خریداران و سرمایهگذاران میتوانند از میان بهترین ایدهها و طرحهای
تولیدکنندگان ،طرح مورد نظر خود را انتخاب و در چارچوبی شفاف و با قواعدی روشن در مسیر سرمایهگذاری یا خرید محصول مورد نظرشان
گام بردارند .سفارشدهندگان محصوالت انیمیشن نیز میتوانند در یک نشست اختصاصی با حضور بهترین تولیدکنندگان و خریداران انیمیشن،
برنامهها و سفارشهای خود را مطرح کنند .علیاکبر عالمی؛ عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس ،محمدرضا کریمیصارمی؛ مدیرکل امور
سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ناصر گلمحمدی؛ عضو هیاتعلمی دانشگاه صداوسیما ،حبیب ایلبیگی؛ قائممقام بنیاد
سینمایی فارابی ،مهدی نیامنش؛ مدیرعامل شرکت پیکآسا ،محمدمهدی یادگاری؛ مدیرکل تامین برنامههای خارجی صداوسیما ،علی کاشفیپور؛
مدیر حوزه هنری دیجیتال ،محمدرحیم لیوانی؛ رئیس مرکز پویانمایی صبا ،محمدمهدی طباطبایینژاد؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی
و مستند ،علی نوریاسکویی؛ عضو هیاتمدیره
انجمن صنف کارگری انیمیشن استان تهران،
محمد سرشار؛ مدیر شبکه تلویزیونی پویا ،امیر
دهستانی؛ معاون انیمیشــن مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی ،امیر آقایی؛ رئیس
کارگروه رســانه و محتوای دیجیتال ســتاد
توسعه فناوریهای نرم و هویتساز و احسان
کاوه؛ مدیر مرکز انیمیشــن و تلویزیون حوزه
هنری ،اعضای شــورای راهبــری این بخش
هستند .همچنین فاطمه کتیرازن مسئولیت
ششمین بازار ملی پویانمایی تهران را برعهده
دارد.

ماهیسیاهیکهغرقشد

صمد بهرنگی در دوم تیرمــاه ۱۳۱۸در محله چرنداب در جنوب بافت
قدیمی شهر تبریز در خانوادهای تهیدست چشم به جهان گشود .پدر او
«عزت» و مادرش «سارا» نام داشتند .صمد دو برادر و سه خواهر داشت.
پدرش کارگری فصلی بود که بیشتر به شغل زهتابی زندگی را میگذراند
و خرجش همواره بر دخلش فزونی داشت .صمد بهرنگی نویسندگی
را با طنزنویسی آغاز کرد .در دانشســرا همراه دو تن از دوستانش ،یک
ی به نام «خنده» مینوشت که بسیار هوادار داشت.
روزنامهفکاهی دیوار 
از سال ۱۳۳۶مقالهها و قطعات فکاهی و طنزآمیز او در «توفیق» منتشر
میشد و این کار سه تا چهار سالی دوام داشت .یک مقاله نیز در ماهنامه
«کشــکیات» منتشــر کرد .مطالب طنزدار صمد در «مهد آزادی» و
«مهد آزادی آدینه» نیز چاپ شــد که منتخب آنها جزو «مجموعه
مقالهها»یش آمد ه است .بهرنگی در  ۱۳۳۹نخستین داستان منتشر
شده خود به نام «عادت» را نوشت؛ که با «تلخون» در « ،۱۳۴۰بینام»
در ،۱۳۴۲و داستانهای دیگر ادامه یافت .او ترجمههایی نیز از انگلیسی و
زبان ترکی استانبولی به زبان فارسی و از فارسی به زبان ترکی آذربایجانی
ازجمله ترجمهشــعرهایی از مهدی اخوان ثالث ،احمد شــاملو ،فروغ
فرخزاد ،و نیمایوشیج) انجام داد .پژوهشهایی نیز در جمعآوری فولکلور
آذربایجان و نیز دربارهعلوم پرورشی از او منتشر شد ه است .بهرنگی در
زمستان « 1343ماهی سیاه کوچولو» را نوشت و کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان آن را در سال 1347با تصویرگری فرشید مثقالی
منتشر کرد« .ماهی سیاه کوچولو» کتاب برگزیده کودک در سال۱۳۴۷
شد .همچنین جایزه ششمین نمایشگاه کتاب کودک در بلون ایتالیا
و جایزهبیینال براتیسالوای چکاســلواکی را در سال ۱۹۶۹دریافت
کرد ه است .این کتاب به بسیاری از زبانهای جهان ترجمه شد ه است.
داستان «ماهی سیاه کوچولو» در سالهای پیش از انقالب  ۱۳۵۷ایران،
بهعنوان یک داستان علیه حاکمیت معرفی میشد و بسیاری «ماهی
سیاه کوچولو» را نماد نسل جوان انقالبی و روشنفکر میدانستند .زبان
نمادین قصه ،الهامبخش بسیاری از نویسندگان و شاعران مختلف شد
و اشعار و متون بسیاری در وصفش سروده شد .بهرنگی در نهم شهریور
 ۱۳۴۷در رود ارس غرق شد و جسدش را چند روز بعد در ۱۲شهریور
در نزدیکی پاسگاه کالله در چند کیلومتری محل غرق شدنش از آب
گرفتند .جنازهاو در گورستان امامیهتبریز دفن شده است .نظریات متعدد
و مختلفی دربارهمرگ بهرنگی وجود دارد .از روزهای اول پس از مرگ
او ،در علل مرگ او هم در رسانهها و هم بهشکل شایعه بحثهایی وجود
داشتهاست .یک نظریه این اســت که وی به دستو ِر یا به ِ
دست عوامل
دولت پادشاهی پهلوی کشته شده است که شواهد مستندی در اینباره
وجود دارد .نظریهدیگر این است که وی بهعلت بلد نبودن شنا در ارس
غرق شدهاست.



