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صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مدیرمسئول و سردبیر :محمدرضا شفیعی

آنا عبدی

سرمقاله

ورود به س

کوتیعقالیی!
پیام

در رابطه
آثار در با اســتاند
اردهای مدنظر
سیوه
فجر بهطور شتمین جشــنواره جهت انتخاب
بین
کلی
اهمیت است آن چیزی که برای المللی تئاتر
من
بحث متن
و
بسیار حائز
جنس بازیگری است نمایش ،محتوا،
که
کارگردانی
این دوره
باید در آثار
اثری شاهد باشــیم.
ارایهشده به
است که دارای بی اولویت اصلی
ما انتخاب
تئاتر ا
شــترین
کمدی،ستاندارد باشد .آثار
شاخصههای یک
میتوانند از
باشــند .تراژدی ،آبسورد و
هر ژانری چه
برای
یا هر جنس
دستورالعمل من این شــاخصهها کار دیگری
سفارشــی و یا اولویتاهمیت دارند و
استانداردهای
انتخاب اثری مرسوم وجود ندارد ،هایی خارج از
است
که
بنابراین مبنا،
استان
هیاتانتخاب
داردهای م
فجر جدی لحاظ میکنند را دارا رسومی که
باشد.
ترین ج
اکثریت قریب شــنواره تئاتر
بــه اتفاق هنرمندانکشــور است و
سودای حضور
در این دوره ،در این جشــنواره را حــوزه تئاتر،
ا
ستقبال شگفتانگیزی دارند .امسال و
است که پیش
وجود داشته بینی میشود رقابت صورت گرفته
عضو هیات باشد؛ این موضوع سختی میان آثار
داوری را
بنابراین انتخاب آثار
برای ما که
هستیم نیز
فکر
دورههای میکنم این دوره یکی دشوار میکند.
از
هیات جشنواره باشد.
پرشورترین
یک ج داوران خارج از
بحث جاری و م
شنواره،
میدهند به کار خود را از منظر ت رســوم اداره
این معنی که برای من خصصی انجام
به
چندان تفاوتی
شکل برگزار ندارد که جشــنواره عنوان داور،
رعایت استان میشــود و درواقع امسال به چه
آنچه
با شاخصه داردهای داوری و بررسی اهمیت دارد
هر
های ا
اثر منطبق
رخداد شــ ستاندارد است.
ورمندی است که ک جشنواره فجر تنها
شــعورمندی
وشــش
بحرانی این خاص خود
میکند تا
را پیدا کند.
اســت روزهای تئاتر
در وضعیت
کشــور که
درگیر آن ه
چندین سال
ســتیم
و
با
کسوتی پیدا
وجود
حیات خود کرده اما با شــرایط این که تئاتر
بهتر از نبود ادامه میدهد ،وجود بسیار سختی به
شمسی فضل
آن
اللهی در
جشنواره تئاتر فجر
است کمااین
بارها
گفتوگو
دادهام که بهتر است که بنده این
با «صبا»:
پیشنهاد را
دو دوره وارد
جشنواره تئاتر
یک سکوت عقالیی شده فجر یک یا
و با سا
و
گیرد زوکاری بهتر و
برگزار نشود
منسجمتر مسیر
اما در هر
حال گمان من بر این خود را از سر
جشنواره تئاتر
بهتر از نبود آن است .است که بودن

دهکردی

عضو
هیات انتخاب
سی
بخش مسابقه
وهشتمین جشنواره بین نمایش های
صحنه ای
المللی
تئاتر فجر

وحید بی
طرفان از کار
گردانی سریال «
تالطم» به

مخاطب !
با ما آ
شتیکن !

مسعود ان

تظاری؛ از بازی

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم

هفته تعداد
نمایش سالن

فروش کلی

رد خون

2

180

کلوپ همسران

3

132

۱,۷۰۷,۳۸۴,۰۰۰

مردی بدون سایه

3

180

۱,۰۲۶,۴۷۲,۰۰۰

پیلوت

2

71

۳۳۹,۵۱۵,۰۰۰

3

65

۲۵۲,۶۴۷,۰۰۰

6

2

شاه کش
چاقی

کروکودیل

شکستن همزمان
بیست استخوان
برمودا

آبی به رنگ آسمان

ایسنا

3
6

3

2

90
6

20

22

«تالطم» برای شعور مخاطب ارزش قائل است

در نمایش

حجاب میان

(تومان)

۲,۶۵۴,۹۲۱,۰۰۰

۸۰۵,۹۹۲,۰۰۰

۲۹۳,۴۷۳,۰۰۰
۲۲۵,۲۲۲,۰۰۰
۳۸,۵۳۵,۰۰۰

۳۷,۳۷۷,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

چوب حراج به  ۵۷اثر ایرانی-
تاریخی در کریستیز

حراجی کریســتیز لندن در قالب حراجی جدید هنر
اســامی مجموعه از آثار هنری و تاریخی ایرانی را به
فروش خواهد گذاشــت .در این حراجی که با عنوان
«هنر دنیای اســام و هند شامل فرش و قالیچههای
شرقی» در تاریخ  ۲۴اکتبر برگزار میشود و درمجموع
 ۲۸۷اثر به فروش گذاشــته میشود که  ۵۷اثر منشأ
ایرانی دارند .تعداد زیادی از آثار ایرانی در این حراجی
مربوط به دوره صفویه و قاجار هســتند و شامل نسخ
خطی ،قرآنهای قدیمی ،ظروف تزیینی و دیگر موارد
میشوند .اما یک نقاشی رنگروغن از «محمد صادق»
نقاش دربار
از هنرمندان برجســته قرن ۱۸ایران که ِ
کریمخان زند بوده باالترین قیمــت را در میان آثار
ایرانی به خود اختصاص داده و قیمت تقریبی ۱۲۲هزار
دالر تا ۱۸۴هــزار دالر برای آن در نظر گرفته شــده
است .کتاب شعری از امیرخسرو دهلوی شاعر نامدار
پارسیزبان هندی نیز در این حراجی ۹۸هزار دالر تا
۱۴۷هزار دالر قیمتگذاری شــده است .قدمت این
نسخه خطی به سال ۱۴۶۳میالدی( ۵۵۶سال پیش)
بازمیگردد .از دیگر آثار ایرانی حراجی کریستیز لندن
میتوان به قلیان دوره قاجار(قیمت تخمینزده  ۱۴تا
۲۲هزار دالر) ،ظرف برنز دوره ایلخانی ( ۱۲تا ۱۸هزار
دالر) ،آفتابه برنجی دوره صفوی ( ۱۲تا ۱۸هزار دالر)،
یک نسخه خطی قرآن دوره قاجار( ۱۲تا ۱۸هزار دالر)،
شمعدان دوره صفویه( ۱۰تا ۱۴هزار دالر) ،یک جفت
جام ساختهشــده از طال ،نقره و برنج دوره قاجار( ۷تا
۱۱هزار دالر) ،جواهــردان چوبی و آیینه قجری( ۷تا
۱۰هزار دالر) ،کشــکول طالکــوب دوره قاجار( ۶تا
8.5هزار دالر) ،کاشی صفوی( ۴تا ۷هزار دالر) ،آفتابه و
تشت حکاکی شده برنز و طال مربوط به دوره قاجار( ۳تا
۵هزار دالر) و دلو مسی برنزی خراسان مربوط به قرن
۱۲میالدی( ۳تا ۶هزار دالر) اشاره کرد.
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SMS: 02177582424

اقتصادفرهنگ وهنر

کوچ هرنمندان از شهرستانها به تهران ،ناشی از ضعف اقتصاد فرهنگ و هرن است
آدمها و

زندگی !

مستند

جایگاه
واالیی دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع کارکنان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بیان کرد :معضل کوچ هنرمندان و فرهنگوران از شهرستانها به تهران ناشی از ضعف اقتصاد فرهنگ
و هنر است؛ گذرهای فرهنگ و هنر و کسب عناوین شهرهای خالق ،راهحل نجات اقتصادی فرهنگ است.

سیدعباس صالحی پنجشنبه ۱۸مهرماه با بیان اینکه باید جایگاه مرجعیتی ادارههایکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستانها تقویت شود ،ادامه
داد :در شیراز با افتتاح دو گذر فرهنگی تالش برای نجات اقتصاد فرهنگ بهزودی به ثمر مینشیند.
به گزارش «صبا»؛ او با بیان اینکه در شهرستانها حداکثر توان با حداقل امکانات بهکار گرفته میشود ،افزود :تالش کارمندان فرهنگ و ارشاد در این
وضعیت جهاد به شمار میرود .صالحی بیان کرد :باید جایگاه مرجعیتی ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستانها تقویت شود؛ بهگونهای
که فعاالن این حوزه احساس کنند با یکی از نهادهای درجهیک استان در ارتباط هستند .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه نوع نگاه به
ادارات کل یا مجموعه حوزه فرهنگ و هنر این است که جزو مجموعههای درجهدو هستند ،عنوان کرد :این در حالی است که وظایفی که بر دوش این
سازمان است ،از اهمیت و اهتمام بسیاری برخوردار است.
صالحی افزود :اگر میبینیم اعتبارات عمرانی ،منابع انسانی یا رفاهی ،توزیعی ناعادالنه در حوزه فرهنگ و ارشاد دارد ،به این دلیل است که کارکرد و
جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد در استانها آنگونه که باید و شاید تعریف نشده است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه استانداران در توزیع
منابع ،اغلب موارد دیگری را در اولویت قرار میدهند ،گفت :از آنجاییکه همیشه کشور دارای طرحهای اولویتدار است ،از سهم فرهنگ و هنر کاسته
شده و وضعیت به آنچه امروز شاهد آن هستیم ،تقلیل یافته که سبب شده در منابع زیرساختی و هزینهای گرفتار مشکالت جدی باشیم .صالحی بر
ضرورت تغییر دیدگاه مدیران ارشد استانها برای توزیع اعتبارات تاکید و عنوان کرد :این تغییر نگرش یکروزه رخ نمیدهد؛ به همین دلیل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال انجام فعالیتهایی است که جایگاه فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در حوزه مرکز و هم در حوزه استانی تقویت شود و در
ساختار نهادی موقعیتهایی برای تأثیرگذاری داشته باشــد .او در همین رابطه به تفویض اختیارات حوزه فضای مجازی و ایجاد کمیتههای فضای
مجازی در استانها اشاره کرد و گفت :حوزه فضای مجازی بهمثابه دغدغهای مهم به شمار میرود که در جهان امروز تعامالت ،فرصتها و تهدیدهایی
را در زمینههای فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده و از اهمیتی بســزایی برخوردار است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :امضای تفاهمنامه با ستاد
فضای مجازی ،زمینهساز ریاست ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی را در این زمینه فراهم کرده است و فضای مجازی را به قرارگاهی بدل کرده که
باعث افزایش نقشپذیری و تاثیرگذاری بر دیگر دستگاهها میشود .او ادامه داد :درصورتیکه بتوانیم بهخوبی در این فضا ایفای نقش کنیم ،مسیر آینده
از لحاظ تأثیرگذاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی تغییر میکند و این نظام ردهبندی سازمانی میتواند نگاه استانها را تغییر دهد .صالحی با بیان
اینکه وزارت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی باید جایگاهی بیابند که نتوان آنها را به آسانی نادیده گرفت ،بیان کرد :آنچه بهزودی به ثمر میرسد
این است که نقطههایی کلیدی برای استقرار پیداکنیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین به راهبردهای درنظر گرفتهشده در ستاد مهندسی
فرهنگی اشاره کرد و شوراهای فرهنگی عمومی را مسئول اجرایی کردن سیاستهای یادشده برشمرد و عنوان کرد :بهواسطه اعمال این راهکارها
میتوان مرجعیت ادارات کل را افزایش داد؛ بهگونهای که مقامات استانی احساس کنند با مجموعهای درجهیک در ارتباط هستند .او همچنین تنظیم
برنامه دوساله را با استانداران جزو اقدامات تازهای برشمرد که بر اهمیت این نهاد میافزاید و خاطرنشان کرد :در تفاهمنامه دوسالهای که با استانداری
فارس به امضا رسید بالغ بر ۹۴۰میلیارد ریال با هدف ارتقای ادارات
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در
نظر گرفته شده است .صالحی افزود :با اجرای مفاد این تفاهمنامه
امکانات زیرساختی ،مسائل معیشــتی و رفاهی وضعیت بهتری
پیدا میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره سهم برش استانی در بودجه
فرهنگی گفت :در تکتک عناوین برنامه بودجه یک ستون برش
حداقل ۲۰درصد آغاز
اســتانی وجود دارد که تاثیرگذاری آن با
ِ
شده است و درصدد هستیم این میزان تا پایان دولت به ۵۰درصد
افزایش یابد .صالحی در ادامه به ضــرورت آمایش جغرافیایی و
جمعیتی استانها در حوزه فرهنگی اشاره کرد و این اقدام را برای
توزیع عادالنه بودجه با اهمیت توصیف کرد.

با پشتوانهای عظیم

همایون شجریان در  ۳۱اردیبهشت ۱۳۵۴در تهران در خانوادهای سرشار
از موسیقی متولد شــد .او فرزند محمدرضا شــجریان است و از کودکی
عالقه به موســیقی و ریتم در او نمایان بود تا آن که با تشخیص پدر ،نزد
ناصر فرهنگفر به فراگیری تکنیک و شــناخت ریتم که اساس موسیقی
است پرداخت و چند سالی هم آموختن را نزد جمشید محبی ادامه داد .از
دهســالگی به همراه خواهرانش نزد پدر آواز را شروع کرد و در دوران بلوغ
روزانه تکنیک آواز و صداسازی را بهصورت فشــرده فراگرفت .در همان
زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را بهعنوان ساز تخصصی خود
انتخاب کرد و در خارج از هنرستان به ادامه فراگیری آن نزد اردشیر کامکار
و آشنایی با تار و سنتور بهصورت گوشــی پرداخت .او از سال ۷۰بههمراه
محمدرضا شجریان در کنسرتهای آمریکا ،اروپا و ایران (با تمبک) همراهی
کرد و از  ۷۸به بعد در صحنه کنســرتها به همخوانی با پدرش پرداخت.
اولین اثر با حضور او «یاد ایام» نام دارد که در آن اثر ،همایون شــجریان
تمبکنوازی را بر عهده داشــتهاست .همایون شــجریان کنسرتهای
بسیاری را با بزرگان موســیقی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در
ایران و جهان منتشر کردهاست که میتوان به آلبوم کنسرتهای «بی تو
به سر نمیشود» و «فریاد» اشاره کرد که هر دو اثر در سالهای  ۲۰۰۳و
 ۲۰۰۵نامزد دریافت جایزه گرمی شدند .همایون شجریان به آهنگسازی
برای سایر خوانندگان نیز مشغول بودهاست ،ازجمله؛ تصنیف «دلسِ تان»
با مطلع «ای کاروان آهسته ران» را برای علیرضا افتخاری در آلبوم «قصه
شمع» آهنگسازی کرد ه است .اولین آلبوم همایون شجریان که بهتنهایی
خوانندگی آن را بر عهده داشت «نسیم وصل» نام دارد که آهنگسازی آن را
محمدجواد ضرابیان بر عهده داشته و در سال ۸۲منتشر شد .این سرآغازی
بود بر اجرای کنسرتها و آلبومهای مستقل او .پس از آن در سال ۸۳دو
آلبوم «شوق دوســت» و «ناشکیبا» را منتشــر کرد و در سال« ۸۴نقش
خیال» را به آهنگســازی علی قمصری به بازار عرضه کرد که با استقبال
فراوانی روبهرو شد .پس از آن در مهرماه ۸۵آلبوم «با ستارهها» که حاصل
همکاری او با محمدجواد ضرابیان است را به بازار عرضه کرد .در سال ۸۷دو
آلبوم «قیژک کولی» و «خورشید آرزو» را با همکاری گروه دستان منتشر
کرد .او «آب ،نان ،آواز» را به آهنگسازی علی قمصری در سال ۸۸و آلبوم
«شب جدایی» را در سال ۸۹منتشر کرد .در سال ۹۰آلبوم «شوقنامه» و
«ای جان جان بیمن مرو» را عرضه کرد .آلبوم «شوقنامه» بهنوعی بازیابی
تصانیف منسوب به عبدالقادر مراغهای است که حاصل چهار سال تالش
گروهی به سرپرستی محمدرضا درویشی است .البته همایون شجریان تا
ســال ۸۸پدرش را در اجراها همراهی میکرد .این دو مدت زمانی عضو
گروه آوا بودند و در این دوران دو آلبوم «غوغای عشــقبازان» و کنسرت
«محمدرضا شجریان و گروه آوا» اجرا و به بازار عرضه شدند .ترانه «وطن»
بر اساس شعری با همین نام از سیاوش کسرایی از کارهایی بود که همایون
شجریان چندی قبل از خرداد ۸۸منتشــر کرد .در اسفند ۹۷گواهینامه
درجهیک هنری(معادل مدرک تحصیلی دکترا) در رشته «آواز» توسط
وزارت ارشاد به همایون شجریان اعطا شد.

