عکس
:نادر فوقانی

دوشنبه| 14آبان  5 |1397نوامرب 26 |2018صفر |1440سال ششم|
شامره  8 |1024صفحه| 1000تومان|

دوشنبه|14
سال ششم|آبان 5 |1397
نوامرب |2018
شامره  8 |1024صفحه|  260صفر |1440
100تومان|

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

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

گزارش
کهطیاینسالها«صبا»ازسریال
هایموفق
دربارهقومیتهایم وناموفقی
ختلف
ساختهشدهاند

قوم

تازههایم
وسیقیدر
فصلجاری

عاشقا
ن ههایپای
یزیموفق!
نگاهی به
فیلمهای

عال

مانب 
یعمل!

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم

روز تعداد
نمایش سالن

مغزهای کوچک
زنگزده
تنگه ابوقریب

36

125

84

لسآنجلس تهران

25

عرق سرد

36

هشتگ

پیشونی سفید2
جادهقدیم

36
23

29
126
38

۱,۴۵۰,۲۷۷,۰۰۰

118

130
3

۳۴۳,۲۹۳,۰۰۰

سوفیودیوانه

36

گرگبازی

10

42

ماهورا

گامهایشیدایی

مهر

10

۲,۴۸۹,۹۷۹,۰۰۰

۱,۳۵۵,۳۷۴,۰۰۰

13

32

۸,۷۹۱,۸۶۵,۰۰۰
۵,۴۷۵,۸۹۲,۰۰۰

35

داشآکل

(تومان)

۴,۸۶۴,۸۷۷,۰۰۰

16

52

فروش کلی

18
10

دینی و اندکی

معناگرا ی

سینمای ایران

۴۷۵,۷۹۹,۰۰۰
۲۰۳,۷۲۱,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۳,۰۰۰

۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

برگزیدگانجایزه
پژوهشسینامییسال
حامیتمیشوند

رییس شــورای سیاســت گذاری جایزه
پژوهش سینمایی سال از لزوم حمایتهای
مادی و غیرمادی از پژوهشهای ارسالی به
این رویداد سخن گفت.
محمود اربابی رییس شورای سیاستگذاری
جایزه پژوهش سینمایی سال گفت :طبیعی
اســت که جایزه پژوهش ســینمایی سال
باید عالو ه بــر جوایز مادی کــه به بهترین
پژوهشگر اهدا میکند حمایت های دیگری
هم از پژوهشها داشته باشد به همین منظور
برگزارکننــدگان جایزه شــرایطی را مهیا
میکنند تا اگر یک اثر پژوهشی منتشرنشده
باشد از طرف جایزه پژوهش سینمایی مورد
حمایت قرار گیرد و منتشر شود.
بــه گفتــه او ،دبیرخانه جایــزه پژوهش
سینمایی سال شرایطی را ایجاد میکند تا
پژوهشهای برتر به صورت نشست پژوهش
سینمایی ارایه شوند.
دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
به دبیــری احمد ضابطــی جهرمی آذرماه
همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود.

رسانه هنرمندان

به تلویز هاییکه 
یون
آمدهاند!
سرمقاله
چندی پیش بود
باغچهش
که با اتمام
قسمت
پایانیدرسریال از سوی صسریال «دلدادگان» و پایان نسبتا مارابیلنم 
شده تا
یزنند!
داوسیما،
این بازیگر ضبط
موجی از افشاگریها نامطلوب آن به
رفتار
سکانسهای
زعم برخی
این حمایتانتحاری بازیگر سریال «دل پایانی حضور پیدا نکند .ایجاد شد و کاشف به مخاطبان و
اما این
انتشار پستی از
ها آنقدر
دادگان»
عمل آمد
دبیرسینما
هم صورت
باز هم پای پول در سوی بازیگر
از این اقدام
و سازندگان آن اثر زیاد شده که
مسئله ماجرا
او حمایت
این سریال
حاال شاهد
میان
نشانه
کردند و بهنوعی گفتند نیست ،صورت مسئله آن است و خردهحساب مبنی بر تغییر
گرفتهاند .شاید کمپینی برای این
حمایتها و حمله
های
برای
جاست که
و یا بهانه است ها باید فهمید حق آن پیش از این تا حدی موضوع هستیم
احقاق حق
مالی سبب
و عدهای از
عدهای از ه
تا به
باید جایی
محسوس
بازیگر،
آنقدر هم بیخ صداوسیما
انتقاد به سازندگان و بود که برخی از ه بازیگران با حمایت از آن چنین عکسالعملی رانرمندان بهدنبال
بتازند و این
دار نبود
بازیگر،
نرمندان و
یا خشم ف
که به اینجا کشیده وسط اعتبار آن
نوک پیکان را به نشان داد .سیل
نسبت به ص
بازیگران با ص
روخورده تمام
تهیهکننده
سمت
داوسیما را بیان
شود .این
می
اتفاق
معتبر است که بازیچه اهالی سینما نسبت به داوسیما زاویه دارند اما حاال تهیهکننده
کند
در
تعویق
شده
وگرنه بعید میدانم حاال شبیه آب
جریان این
گلآلودی
اگر
وگرنه همه،
مسائل مالی
این اتفاق در نمایش شده که هر کس ماهی سازندگان این سریال برای برخی
رویه قضیه
را
خانگی هم به راه میافتاد خودش را از آن میگیرد میشناسند
و این غائله
و
انتقاد
دوستان این
چنین سینه سپر می خودش مخصوصا
کردند!
ملیکا

مومنی راد

www.rooznamehsaba.ir
info @ rooznamehsaba.ir
rooznamehsaba
telegram.me/rooznamehsaba
SMS: 02177582424

اقتصادفرهنگ وهنر

راهکار ارشاد برای مشکالت ارزی جشنواره موسیقی فجر

مدیرکل دفتر موسیقی میگوید ،تهیه ارز تخفیفدار برای جشنواره موسیقی فجر دست برگزارکنندگان را برای انتخاب گروههای خارجی بیشتر باز میگذارد؛ وگرنه به طور حتم حداقل چند
گروه خارجی در این رویداد حضور خواهند داشت.

علی ترابی ـ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ از صرفهجویی در تیم اجرایی سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر سخن میگوید
و اظهار میکند :من با اطمینان میگویم امسال میزبان چند گروه خارجی در جشنواره فجر خواهیم بود و سعی میکنیم با فشار بیشتر روی خودمان و
کادر اجرایی ،تا آنجا که میتوانیم صرفهجویی و جبران کنیم که در آن بخش خلل خیلی جدی ایجاد نشود.او با اشاره به بحث تامین ارز برای این جشنواره،
توضیح میدهد :صحبتهای قبلی دربارهی اینکه نتوانستیم ارز دولتی بگیریم به هیچوجه به این معنا نبود که گروه غیرایرانی در جشنواره حضور نخواهد
داشت .در بدترین شرایط اقتصادی هم ما چند گروه را حتما در جشنواره خواهیم داشت.ترابی در همین زمینه اضافه میکند :اگر گشایشی در این وضعیت
حاصل شود و از ارز دولتی برخوردار شویم ،بعد میتوانیم به تعداد گروهها اضافه کنیم.
به گزارش «ایسنا»؛ مدیرکل دفتر موسیقی درباره اینکه آیا پیگیریهای وزارت ارشاد برای تامین ارزانتر ارز به نتیجهای رسیده است یا نه؟ میگوید:
میدانم که وزارت ارشاد خیلی جدی پیگیر این موضوع هست و از ما هم مستندات و ارزیابیهای عملی خواستهاند .تا این لحظه اطالعی ندارم که این
موضوع به جمعبندی رسید ه باشــد .این موضوع میتواند کمک کند با دســت بازتری بتوانیم در انتخاب گروهها حرکت کنیم .هرچند زمان زیادی به
جشنواره نمانده اما ما با چند گروه مد نظرمان به توافق کامل رسیدیم.فراخوان سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر اوایل شهریور ماه امسال منتشر
شد؛ این رویداد با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران از تاریخ  ۲۴تا  ۳۰بهمن به دبیری شاهین فرهت برگزار خواهد شد .چندی
پیش علی ترابی ـ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ـ بحث [تامین] ارز [برای حضور گروههای خارجی] را یکی از چالشهای مهم جشنواره دانست،
در پی اظهارات او سید عباس صالحی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ درباره تامین ارز برای بخش بینالملل جشنواره موسیقی فجر ،با اشاره به گروههای
هنری خارجی که در ایران حضور پیدا میکنند ،گفت :به طور کلی ما در جشنوارههای تئاتر ،سینما و موسیقی این مساله را داریم .ما هنوز با برگزاری این
جشنوارهها فاصله داریم اما تقاضاهایی را که در این مجموعه بوده ،با سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتیم البته شرایط ارزی کشور را میدانیم اما این
تقاضا را به آقایان منتقل کردیم که اگر این موضوع در بخش کاالهای اساسی قرار ندارد ،حداقل بتوانیم در فضای بازار دوم این خدمات ارائه قرار بگیرد.

«خورشید» و «ماه» در
حراج تهران چکش میخورند
دوتابلوینقاشیازناصرآراستهبامحوریت«خورشید»و
«ماه»درحراجتهرانبهفروشمیرسد.
ناصرآراستههنرمندحوزهنقاشیدربارهآثارهنریتازهاش
کهقراراستدرحراجتهرانبهفروشرسدبهخبرنگارمهر
گفت ۲:تابلوینقاشیشدهازخورشیدوماهکهابعاد×۱۴۰
 ۱۴۰دارندبهقیمت ۷۰میلیونتوماندرحراجتهرانبه
فروشمیرسند.
اوبیانکرد:دوتابلویموردنظرنقاشیآکریلیکیهستند
کهسهسالبرایخلقآنزمانصرفکردهام.
به گزارش «مهر»؛ این هنرمند که وضعیت اقتصادی
یداند،اظهارکرد:
موجودرابیتاثیردرفروشآثارهنریم 
وقتییککلکسیونرقصدخریداثرهنریراداردبهقیمت
آنتوجهینمیکند.دراینجاتنهامبحثآمدنکلکسیونر
مطرحاستچراکهمافرشرارویزمینپهنمیکنیماما
توجهیبهارزشآثارهنریوتابلویرویدیوارنداریم.
اوبااشارهبهاینکهبایدزمینهایفراهمکنیمکهکلکسیونرها
برایخریدآثارهنریبیایند،عنوانکرد:الزماستتادر
فضایمجازیمثلاینستاگرامتبلیغاتیانجامشودکه
افرادترغیببهخریدآثارهنریشوند.
آراستهتاکیدکرد:عالوهبرکلکسیونرها،افرادیهستندکه
آثارهنریراخریداریمیکنندتادرزماندیگریباقیمت
باالترآنرابفروشند.کسیکهبخواهدتابلوییازفردی
چون من داشته باشد به قیمت آن توجهی نمیکند و
بیشترارزشهنریآنبرایشاهمیتدارد.
اودرسخنانشبااشارهبهاینکهاحتماالنمایشگاهیدر
آذرماهبرگزارخواهدکرد،گفت:میتوانمبراینمایشگاه
بامدیرانگالریهایمختلفصحبتکنم،امادرنهایت
اینکهدرچهگالریآثارمبهنمایشگذاشتهشوندبستهبه
نوعتوافقدارد.
اینهنرمندنقاشدرپایانبیانکرد:موزههنرهایمعاصر
تهرانکارهایمرامیشناسدوآثاریازمندرگنجینهنیز
وجودداردولیتمایلبهخریدتابلوهایمبابهاییکیادو
میلیونتومانداشتکهاینرقمبسیارکمبودبنابراین
نمی توانم در چنین شرایطی با موزه هنرهای معاصر
تهرانکارکنیم.

