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گزارش«

گزارش

عیدانه

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم
قانون مورفی

هفته تعداد
نمایش سالن

فروش کلی

8

141

پارادایس

5

111

۳,۲۰۹,۵۲۷,۰۰۰

آشغالهای
دوستداشتنی

2

87

۱,۸۹۴,۶۱۸,۰۰۰

7

108

۱,۷۴۱,۰۷۹,۰۰۰

68

۵۰۸,۰۱۳,۰۰۰

تختهگاز

هتتریک

2

درساژ

7

14

2

80

جن زیبا
ترانه

ماموریت غیرممکن
سوءتفاهم
ضربهفنی

قرارمونپارکشهر

2

5
2

2

2

88

33
64

54
16

۸,۷۹۵,۶۳۰,۰۰۰

۷۲۹,۰۱۶,۰۰۰

۴۸۴,۹۳۶,۰۰۰
۲۵۳,۷۲۹,۰۰۰
۲۲۱,۳۱۶,۰۰۰
۱۸۳,۱۹۹,۰۰۰
۴۹,۳۰۳,۰۰۰
۱۰,۱۱۵,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

موج

دستمزد عوامل « افسانه هزارپایان»
پرداخت نشده است

رضا توکلی؛ بازیگر پیشکسوت و نقش اول
سریال طنز «افسانه هزار پایان» ،در مورد
وضعیت جسمانیاش گفت :چندی پیش کار
جدید سینمایی به نام «بیراهه» با کارگردانی
غیرایرانی و از اهالی قرقیزســتان را شروع
کرده بودم که کار خــاص و متفاوتی بود.
روز اول تصویربرداری به ســمت دریاچه
نمک قم میرفتیــم که احســاس کردم
حال مســاعدی ندارم و مجبور شدم که از
قرصهای زیرزبانی استفاده کنم و درنهایت
نتوانستم در لوکیشن اصلی از خودرو پیاده
شوم و من را مستقیما به بیمارستان منتقل
کردند و تحت عمل جراحــی قرار گرفتم.
رضا توکلی افزود :در حــال حاضر به لطف
خدا از وضعیت مناســبی برخوردارم و در
حال گذراندن دوران نقاهت هستم .وی در
ادامه در مورد پرداخت نشدن دستمزدهای
عوامل مجموعه تلویزیونی «افســانه هزار
پایان» گفت :امیدوارم که این مشکل هرچه
زودتر حل شــود و من تنها نیستم که این
مسئله برایم پیش آمده ،بلکه نفرات زیادی
هستند .گرچه به قول یکی از دوستان ،بازیگر
حرفهای با سبقهای طوالنی هم ممکن است
که اشــتباه کند اما بــه هر حال مــا هم با
شرایطی قبول میکنیم که سر کار برویم.
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هنرهای ت

جسمی

شنواره و نگاه

به آینده

هادی مظفری
رویدادهای بزرگ
رئیس شورای
نمیتوانند راه فرهنگی و هنری،
سیاستگذاری
مدیرکل مرکز هنرهای جشنواره
هنرهای به صواب ببرند .در بدون مطالعه و
تجسمی
غور در ادوار
شــکل
تجسمی
فجر نیز با این نگاه و گیری شورای سیاســتپیشــین و تأمل
بزرگترین
در داشتهها
گذاری
رویکرد ،وارد
خانواده هنری
تجربههای گذشته مبتنی ایران را تشکیل میدهد .کارزار بخشی از
یازدهمین جشنواره
جشنوارههای
بر آزمون و
بهتر جشنواره
فجر شدیم که
یاری رساند.
خطاهایی بود ،که
مختلف هنرهای تجسمی شورای سیاستگذاری در بررسی هر یک
میتوانست ما
بود که
را در پیشبرد
رشتههای هنری به متولد شد و در بحثهای مهرماه با حضور
هنرمندانی
امروز ،فرقی میان رشتهها و تفکیک از هم ،سنجیده طوالنی و جلسات مفید ،از رشتههای
نظر
مقصود میرسانند ،اما آنچه مدیومها نیست و همه درشوند .همه میدانستند که اعضا بر آن
در
قیاس
رأی
کنار هم
جهان هنری
ناپذیر میان
و نظر اعضا
رشتههایی بود که یکی را بر تفکیک رشتههادوشادوش یگدیگر
مدرن.
بار هنر را به
استوار کرد،
از دل تاریخ
این
گونه بود که ت
برآمده بود و دیگری از سنجش و داوری
صویرسازی،
کارتون،
فرازونشیب دنیای
جشنواره مجسمه ،نقاشی،
خوشنویسی ،سرامیک،
نگارگری
و
طراحی
هنرهای
تجسمی فجر شدند.هنرهای جدید ،رشتهها و گرافیک ،عکاسی،
نگاه و
کاریکاتور و
شعار امسال
بخشهای
جشــنواره
چندکلمهای،
تخصصی یازدهمین
خود داستانی رویکردهای معاصر
بالشک معاصر است اما داشت .هنرمندان بر در هنر ایران
این
بود .رسیدن به
برخی
اندیشهای در جهان ماقبل نیز براین نظر بودند اعتقاد بودند که آنکه در این همین عبارت
که
نگارگری
مدرن نیز باشد .در هرحال ،زیست در جهان معاصر ،روزگار میزید،
نیز میتوان
تا
منظری مدرن
اجماع بر این شد که حتی شاید مبتنی بر
و رویکردی
رویکردهای معاصر در
در
هنر ایران بر پیشانی معاصر داشت و
بخش مسابقه
هنری مانند
همین
امر
جشنواره
نیز شورا را
تجسمی کشور که یازدهم همه ما را جشنواره بنشیند.
متقاعد کرد
در این
شــگفتزده
کرده بود .با این حال 10 32رشته حدود
کرد .حضور
داور و
 13اثر ارسال
ششهزار نفر
اثر را
دیدند و بحث کردند و  10دبیر به مدت یکماه کرده بودند کار داوری از هنرمندان
را
در
چانه
سخت
نبردی
زدند
که
دشوار
نمایشگاه مسابقه
جانانه و
کدام باشد و
طوبای زرین
هنرمندانه،
آثاری
که به گفته هنرمندان را دریافت کردند .این کدام نه ...تا اینکه  600این 13هزار
اثر
ایران به
بخش افتخاری
پیشکسوت و
جواز ورود به
جا گذاشت.
منتقدان کارنامه قابل برای جشنواره
در حیطه
یازدهم است.
اجرا و بخش
قبولی برای
بندی
هنرهای
در جشنواره
جشنواره،
تجسمی
تعریف شد.
به مناسبت
روزهای تب و تاب عکس روزهای انقالب با چهلمین سالگرد
انقالب
در
رویکرد
پیروزی انقالب
و همچنین
بازنگری تصویری در چند بخش
عرصه عکاسی
یادکردی از
اجتماعی و م
هنر
بازنگری در آثار هنرمندان ایر ستندنگاری بودند ،هنرمندانی درگذشته که هر عکاسی در
انی چهل سال اخیر شکل گرفت.
«پالک »40نیز
یک نامی بلند
بود که
عنوانی بود بر
«چهل نمایشگاه
تارک نقش و نگارههای اثرشان در گنجینه موزه چهل شهر»،
منظری پژوهشی
برای عالقه
هر یک
هنرمندان انقالب که معاصر موجود بود.
از این بخشها جایگاه مندان ایجاد کند.
آثارشان
در سوی
ارزنده
میتوانست
بود دیگر «نمایه »40با بیان هنرمندان و
برای
هنرشان را در این
و تصویر
بازنگری در
کردن 750اثر چاپی از چهل سال به
کارنامه نشر
اما آنچه برای
تماشا گذاشت.
مولفان و پ
حلقههای اداره کل هنرهای هنرهای تجسمی.
ژوهشگران ،فرصتی
تجسمی و به
مفقوده
هنرهای تجسمی در طریق اولی
برای
کارشناسان
میدانند که اقتصاد هنر و ارتباط با عموم مردم جشنواره اهمیت
بوده
بود.
و هست .در
فروش
داشت ،پیدا کردن
در جشــنواره ،این بخش تالش گسترده آثار هنری و گردش مالیقاطبه هنرمندان
و منتقدان و
در عرصه
ای صورت
بهنوعی نادیده ماجرایی مفصل
دارد .به تعبیری گرفت .دعوت از نگارخانههنرهای تجسمی
گرفتن
بخش
فاصله
داران
اجابت این دعوت از سوی خصوصی و دولتی شده ایجاد شده در همه این برای حضور
بود
سال
میان دولت و
نگارخانهداران از چند جهت در این تالش مضاعف ها که منجر
به
رقم زد .سخن ازبخش خصوصی
و دوم ایجاد فضایی که اهمیت داشت .نخست حداقل رسید.
اولین بار و
هنر»
توانست جشنواره چندمین بار نیست .نکته بر تجربهای تازه را برای ترمیم نااعتمادی
سر
یازدهم
که میتوان
فجر را به نقطه امیدی این ماجراست که تولدهنرهای تجسمی
در کنار هم به
نفع هنرهای
برای اداره
آنچه برای من
بخش «چارسوی
کل و نگارخانه
در یازدهمین
تجسمی و بهویژه
وتوانست بار دیگر به دور از جشنواره اهمیت داشت مخاطبان ناشناخته این داران بدل کند
بر خوبی برداشت کند .بغضها و پیشداوریها این که خانواده بزرگ هنر کار کرد.
کنار
درنتیجه
هم جمع آید
هنرهای تجسمی
ما بر آنیم تا
و از ماحصل
جشنواره بدانیم که با پایان یازدهمین
کار نتیجه و بار
به این
نیروی مضاعف جشــنواره هنرهای
راه نقد ومسئله اشاره می
و توانی بیبدیل ،چشمتجسمی فجر را
کنم
نقطه
که
آغاز
به راه
دهه دوم
کنیم بررسی عملکرد این دست منتقدان و
آینده خواهیم
و نقاط ضعف را ترمیم .دوره از جشنواره کارشناسان هنری را به گرمی داشت .در پایان
صمیمانه
می
گرد هم میآییم تا قوت فشاریم و در
ها را
بیش از این
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اقتصادفرهنگ وهنر

جشنواره تجسمی فجر در قیمتگذاری آثار «چارسوی هرن» دخالتی نداشت
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره بخش «چارسوی هنر» که به عرضه آثار هنری توسط ۵۵گالری اختصاص داشت ،گفت که در نحوه
قیمتگذاری آثار دخالتی نداشتهاند.

بخش «چارسوی هنر» با حضور  ۵۵گالری از سراسر کشور و عرضه حدود  ۴۰۰اثر هنری طی بهمنماه گذشته در باغموزه قصر برگزار شد .هنوز
آماری از تعداد آثار فروختهشده و رقم مجموع فروش این بخش اعالم نشده است.
به گزارش فارس؛ مژگان قدوسی؛ مدیر بخش «چارسوی هنر» ،ارائه آمار این بخش را به مراسم اختتامیه جشنواره (چهارشنبه ۱۵اسفند) موکول
کرد اما گفت که استقبال خوبی از خرید آثار به عمل آمده است .یکی از نکاتی که درباره این بخش از یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ادعا
شد ،این بود که مسئوالن برگزاری جشنواره اصرار بر قیمتگذاری پایین آثار دارند اما گالریها موافقت نکردهاند و قرار است در صورت قیمتگذاری
پایینتر ،مابهالتفاوت این رقم توســط متولیان برگزاری جشنواره به گالریدارها پرداخت شــود .هادی مظفری؛ رئیس شورای سیاستگذاری
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این باره گفت :این موضوع به هیچوجه حقیقت ندارد .ما در قیمتگذاری آثار هنری ورود نمیکنیم
و معتقدیم قیمتگذاری باید براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد .در جلساتی که با گالریها برگزار شــد ،برای تعیین یک حد نصاب برای آثار
گفتوگو شد .وی افزود :طبیعی است آثار با کیفیتهای باال ،قیمت باالیی خواهد داشت و آثاری هم هستند که میتوانند آثار باکیفیتی باشند اما
قیمت باالیی نداشته باشند .به خاطر تنوع گالریها و تنوعی نگاهی که هر گالری نسبت به هنرهای تجسمی دارد ،مدیران گالریها این درخواست
داشتند که هر گالری با سبک و سیاق خودش در این جشنواره حضور پیدا کند .مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
افزود :یعنی آثار با قیمتهای بسیار مناسب از هنرمندان تازهشناختهشده داشتیم که امکان خرید برای عموم مردم وجود داشت و آثار هنرمندان
درجهیک و شناختهشده و دارای امضا هم بود که طبیعتاً آنها قیمت متفاوتی داشتند .به عبارت دیگر ،تمامی سطوح این قابلیت را داشتند که
بتوانند خرید کنند اما به هیچ عنوان در قیمتگذاری یا پرداخت مابهالتفاوت هیچ دخالتی نخواهیم داشت .مظفری در پایان خاطرنشان کرد :فکر
میکنم حضور  ۵۵گالری از استانهای مختلف و این تنوع ،اتفاقی است که تاکنون مشــابه آن را در کشورمان نداشتهایم .براساس این گزارش،
سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۸ ،بهمن طی دو ساعت از بخش «چارسوی هنر» بازدید کرد و در این باره گفت :کنار هم قرار
گرفتن گالریداران میتواند اتفاقهای تازهای را رقم بزند .به همین دلیل بهنظرم اتفاق امسال اتفاق مبارکی است که میتواند در آینده ادامه پیدا
کند .چون این مجموعهها در کنار هم میتوانند در بخشهای محتوایی و کیفی و نیز اقتصادی به هم کمک کنند .وزیر ارشاد درباره دومین ویژگی
مهم جشنواره هنرهای تجسمی امسال هم اظهار داشت :همواره یک حلقه مفقود میان گالریها و حراج تهران داشتیم و من امیدوارم این دست
اتفاقها این حلقه را ایجاد کند .کنار هم قرار گرفتن گالریها میتواند واسطهای باشد برای ارتباط اقتصاد و فرهنگ گالری با اقتصاد و فرهنگ حراج.
این اتفاق یک فرصت است برای این که در جشنواره و پس از آن در طول سال ،فاصلهها کمتر شود .اقتصاد هنرهای تجسمی نباید فقط متکی به
فروش گالری یا حراج باشد .این یک حوزه بهرهوری از فضای لذتهای بصری است.

اهدای نیمیاز عواید یک
کتاببهنفعقناتکیخرسو
مجتبی تجلی؛ رئیس پایگاه انتقال خون شهرســتان
گناباد ،درباره اهدای عواید فروش «به ترسهایم سالم
میکنم» به قنات قصبه گناباد بیان کرد :این مجموعه
شامل شش داستان کوتاه اســت و از این تعداد ،چند
داستان ازجمله «سوغ تاریک»« ،ریشهها» و «فغو» در
حال و هوای مردم قصبه گناباد و قنات میگذرد؛ بنابراین
ایده اهدای بخشی از عواید فروش این کتاب به نفع قنات
قصبه گناباد یا کیخســرو در منطقه جنوب خراسان
شکل گرفت.
به گــزارش ایبنــا؛ وی افــزود :قنات قصبــه گناباد،
قدیمیترین و عمیقترین قنات جهان ،از سوی یونسکو
بهعنوان میراث جهانی ثبت شده است؛ بنابراین معرفی
این قنات همواره یکی از دغدغهای من بود برای این هدف
کتاب را به این قنات جهانی تقدیم شده است .نیمی از
عواید فروش چاپ نخست با شمارگان  500نسخه برای
معرفی بیشــتر قنات و همچنین فرهنگسازی برای
بهرهبرداری بهینه از آب قنات اختصاص پیدا کرده است.
تجلی گفت :در نخستین مرحله 200 ،جلد از کتاب «به
ترسهایم ســام میکنم» در اختیار مسئوالن قنات
قصبهگناباد،قرارگرفتهومقررشدهدردومینمرحله50
نسخه دیگر نیز در اختیار آنها قرار بگیرد .این نخستین
همکاری نویســنده با مجموعه قنات گناباد خراسان
جنوبی اســت .وی با بیان این مطلب که قنات گناباد
مهجور واقع شده بیان کرد :هر چند قنات بهعنوان میراث
جهانی ثبت شده اما در کشور مهجور است؛ بنابراین به
نظر میرسد اطالعرسانی درباره انتشار کتاب و فروش
عواید آن به نفع قنات زمینه افزایش آشنایی مردم با این
میراث جهانی را فراهــم میکند .عالوهبراین باتوجه به
انتخاب معرفی قنات با ابزار کتاب ،حساسیت مسئوالن را
به سمت قنات برانگیخته میکند.

