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با حکم محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حامد جلیلی مسئول 
دفتر سرود این اداره کل شد.

دفتر سرود این اداره کل با هدف ساماندهی، توانمندسازی، استعدادیابی، هویت بخشی و حمایت از 
گروه های عرصه سرود کل کشور در انجمن موسیقی ایران راه اندازی شد.

حامد جلیلی از فعاالن عرصه موسیقی آئینی و ســرود به شمار می رود و از سال ۸2 تا امروز بیش از 
300 قطعه موسیقی را تولید کرده و قطعه هایی چون »به من رحم کن«، »باران دوازدهم« و »زیارت« 

را می توان جز کارهای شاخص جلیلی برشمرد.

با تصاحب این دوره از جایزه ادبی کتابخانه کنگــره آمریکا، »جزمین وارد« به جوان ترین برنده در 
تاریخ این جایزه تبدیل شد. از این نویسنده 4۵ ساله آمریکایی که دو جایزه ملی کتاب آمریکا در کارنامه 
دارد، رمان های نجات استخوان ها و آواز اجساد بی گور منتشر شده است. این نویسنده در می سی سی پی 
زندگی می کند و از استادان نویسندگی خالق دانشگاه تولین است. جایزه کتابخانه کنگره برای بهترین 
داستان آمریکایی نوعی جایزه یک عمر دستاورد هنری است که از سال 200۸ راه اندازی شده است. 
این جایزه هرساله در خالل جشنواره ملی کتاب به یک داستان نویس آمریکایی اهدا می شود که آثارش 

نه تنها برای مهارت نویسندگی بلکه در نوآوری در اندیشه و تخیل نیز شاخص باشند. / خبرگزاری ایرنا

کتابخانه کنگره جوان ترین برنده جایزه ادبی خود را شناختمسئول دفتر سرود اداره کل موسیقی وزارت ارشاد معرفی شد

جزییات اجرای جدی ارکستر سمفونیک تهران شهرداری مشکل مجسمه فردوسی را حل کندلیلی رشیدی با »پدر« روی صحنه می رود
لیلی رشــیدی بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در جدیدترین 
تجربه بازیگری خود با نمایش »پدر« به طراحی و کارگردانی آروند 

دشت آرای روی صحنه می رود.
این اولین تجربه همکاری رشیدی و دشــت آرای در عرصه تئاتر 
به تهیه کنندگی محمد قدس اســت.  آروند دشــت آرای سرپرست 
کمپانی »ویرگول«، پیش از این نمایش های متعددی از جمله »سگ 
سکوت«، »تن تن و راز قصر مونداس«، »کمی تاب بخوریم«، »باغبان 

مرگ« و »بداهه« را به صحنه برده است. 
نمایشــنامه »پدر« یکی از مهمتریــن و پرطرفدارترین آثار زلر 
نمایشنامه نویس فرانسوی در جهان و جدیدترین کار کمپانی فیلم و 
هنرهای اجرایی »ویرگول« است که اولین بار در سال 2012 منتشر و 
در پاریس اجرا شد. »پدر« این روزها تمرین های خود را با حضوررضا 
کیانیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون برای آغاز اجرای عمومی در 

شهریور سال جاری سپری می کند.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران صبح امروز 12 تیرماه در تذکر پیش از دستور خود به 
شیوه شست وشوی مجسمه فردوسی واکنش نشان داد و گفت: 
اخیرا شست شوی غیرکارشناســی مجسمه فردوسی موجب دو 
رنگ شدن آن شده است و این در حالی است که این مجسمه ۶3 
سال پیش توسط مرحوم صدیقی ســاخته و در میدان فردوسی 
نصب شده است. وی با بیان این که در گذشته مجسمه با روش های 
علمی و زیر نظر کارشناســان مجرب شست وشــو داده می شد، 
تذکر داد: البته در گذشته مداخالت غیرعلمی نیز انجام شده اما 
همیشه نظر کارشناسان قالب بوده است و نهایتا با روش های علمی 

شست وشو داده شده است. 
وی با بیان این که شورای شهر نیز مصوبه ای در راستای حفظ 
آثار فاخر دارد، تاکید کرد: از شــهرداری تهران می خواهم که به 

صورت عاجل این مساله را رفع کند. 

 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حامد گارسچی طی دو شب در 
تاالر وحدت به صحنه می رود. مهرداد غالمی سولیست فلوت این اجرای 
ارکستر سمفونیک است. اورتور »جیبسی بارون« با آهنگسازی یوهان 
اشتراوس، قطعه ای برای فلوت و ارکستر با آهنگسازی حسین ناصحی 
و سمفونی شماره ۸ آنتونن دورژاک در سل ماژور، اپوس ۸۸، 3 قطعه ای 
است که توسط ارکستر سمفونیک نواخته خواهد شد. حامد گارسچی، 
متولد تهران و دانش آموخته رهبری ارکستر در دانشگاه موسیقی شهر 
کلن آلمان، تحصیالتش را زیر نظر استادانی همچون میشائیل لوییک، 
نیکالس پاسکه، آلکساندر رومپف، فیلیپ آنتره مان و کورت مازور ادامه 
داد. وی در دوران تحصیل با ارکسترهای متعددی در آلمان، مجارستان 
و بلغارستان همکاری کرده اســت. ارکستر سمونیک تهران به رهبری 
حامد گارسچی پنجشنبه و جمعه 30 و 31 تیر ماه ساعت 21:30 در تاالر 
وحدت به صحنه می رود. عالقه مندان می توانند بلیت این کنسرت را از 

سایت ایران کنسرت تهیه کنند.

پیتــر بــروک اســطوره تئاتر جهــان در 
سن ۹۷ ســالگی درگذشــت. پیتر بروک جزو 
تاثیرگذارترین کارگردانان تئاتر در قرن بیستم 
بود. او از طریق ابتدایــی ترین و قدرتمندترین 
عناصِر درام، این هنر را در قرن بیستم مجددا از 
نو ابداع کرد. بروک با وجود اینکه انگلیسی بود، 
دهه های آخر عمرش را در کشور فرانسه گذراند. 
خبر درگذشت این کارگردان را نشریه لوموند 

فرانسه اعالم کرد.
پیتر بروک بیشــتر برای شاهکار هنری اش 
که نسخه ۹ ساعته حماسه هندی »مهاباراتا« 
)1۹۸۵( بود، شناخته می شد. بروک همانطور 
که در ابتدا اشاره شد از اوایل دهه ۷0 میالدی 
ســاکن پاریس بود و در آنجا مرکز بین المللی 

تحقیقات تئاتر بوفه دو نورد را راه اندازی کرد.
از بروک به عنوان یک نابغه در دنیای تئاتر یاد 
می شود. او اولین کارگردانی حرفه ای تئاتر را در 

سن 1۷ سالگی انجام داد و از همان زمان به عنوان یک استعداد منحصر 
به فرد شناخته می شد.

این کارگردان نامدار انگلیسی در سال 1۹۶4 با بردن نمایش »مارا-
ساد« روی صحنه در شهر نیویورک تماشاگران را مسحور کرد و توانست 

برنده جایزه تونی شود. او سه سال بعد نیز نمایشنامه »فضای خالی« را 
نوشت که یکی از تاثیرگذارترین متون تئاتر تا به امروز به شمار می آید. 
دیالوگ های ابتدایی این نمایشنامه به مانیفستی برای نسلی از بازیگران 
جوان تئاتر تبدیل شد. بروک اینگونه نوشته بود: من می توانم هر فضای 
خالی را به دســت بگیرم و آن را یک صحنه خالی و لخت تبدیل کنم. 

بروک در 21 مارس 1۹2۵ در لنــدن در خانواده 
ای از دانشــمندان یهودی که از لتونی مهاجرت 
کرده بودند، به دنیا آمد. او در اواســط دهه بیست 
زندگی اش در اواسط دهه 20 کارگردان تحسین 

شده ای در تئاتر وست لند انگلستان بود.
او پیش از آنکه 30 ساله شــود به کارگردانی در 
برادوی آمریکا مشغول شد، اما با توجه به اشتیاقش 
به تجربه گرایی که آن را از والدینش به ارث برده بود، 

خیلی زود شرایط تئاتر معمولی او را خسته کرد.
بروک در سینما نیز اولین فیلم بلند خود را در 
سال 1۹۶3 با نام »ارباب مگس ها« براساس اثری از 
ویلیام گلدینگ ساخت که داستان بچه های مدرسه 
ای است که در جزیره ای گرفتار می شوند و کم کم 
خوی وحشیگیری می گیرند. این اثر خیلی زود به 
یک کار کالسیک تبدیل شد. پیتر بروک در سال 
1۹۷2 با گروهی از بازیگران از جمله هلن میرن و 
یوشی اویدا اسطوره ژاپنی ســفری اودیسه وار به 
مسافت نزدیک به 13 هزار و ۶00 کیلومتر در سراسر آفریقا راه انداخت 
تا ایده های خود را آنجا انجام دهد. جان هیلپرن منتقد تئاتر در کتابی 
پرفروش درباره بروک نوشت: پیتر بروک معتقد است تئاتر درباره رها 

کردن تخیل مخاطب است.

وداع با  پیتر بروک کارگردان اسطوره ای تئاتر


