
خطر تعطیلی گالری » اثر« 
امید تهرانی؛ مدیر گالری »اثر« در گفت وگو با »صبا« درباره موضوع احتمال پلمب گالری »اثر« از سوی شهرداری تهران به دلیل واقع شدن در محل 
مسکونی گفت: متاسفانه مشکل گالری »اثر« هنوز حل نشده است و اگر مذاکرات انجمن نگارخانه داران استان تهران با مجموعه شهرداری تهران 
به نتیجه نرسد، روز چهارشنبه ۱۶مردادماه برای پلمب گالری »اثر« اقدام خواهند کرد. او با اشاره به پلمب شدن گالری »ماه مهر«که ۱۲مردادماه از 
سوی شهرداری تهران صورت گرفته است، بیان کرد: گالری اثر هنوز به مرحله پلمب نرسیده است اما اخطار دریافت کرده و اگر مذاکرات به نتیجه 
نرسد، باید این گالری را پس از بیست سال فعالیت و در شرایطی که اکنون دو هنرمند این گالری به عنوان نماینده هنر ایران در دوساالنه ونیز حضور 
دارند، تعطیل کنیم. تهرانی درباره برنامه جایگزین برای نجات این گالری اظهار کرد: هیچ برنامه ای برای نجات و ادامه کار گالری »اثر« نداریم و 
اگر شهرداری همکاری نکند، این گالری تعطیل خواهد شد. مدیر گالری »اثر« درباره تکلیف هنرمندانی که تا پایان سال برنامه های نمایشگاهی 
خود را در این گالری برنامه ریزی کرده اند، توضیح داد: برنامه ریزی های نمایشگاهی ما تا پایان سال انجام شده است و به جز ماه های تیر و مرداد که 
همیشه گالری در تعطیالت تابستانی است، از شهریور برنامه های نمایشگاهی ما آغاز خواهد شد و تا پایان سال ادامه دارد. اکنون با مشکالتی که 
برای گالری ما به وجود آمده است، تکلیف خودمان را با هنرمندانی که در این گالری وقت نمایشگاه گرفته اند، نمی دانیم. در مصوبه جدید شهرداری 
تهران، گالری های تهران اجازه ندارند در محل مسکونی فعالیت کنند. این در حالی است که تا پیش از این گالری ها در راستای حمایت از فعالیت های 
فرهنگی و هنری در تهران، اجازه فعالیت در مکان مسکونی را داشته اند. این مصوبه جدید، بسیاری از گالری های تهران را با مشکل تعطیلی روبه رو می کند. انجمن تازه تاسیس نگارخانه داران استان تهران در 

حال پیگیری این موضوع و تالش برای رفع این موانع است اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

دوشنبه 14 مرداد 1398/ شماره 1168
خبر فرهنگ و هنر

صبا: هم زمان با سالگرد شهادت شهید رجایی و یارانش، 
نمایشــنامه »مجلس قتل رئیس جمهور« با یادی از این 
شهید اجراخوانی می شــود، این نمایشــنامه از معدود 
آثاری اســت که به صورت خاص به موضــوع ترورهای 
دهه۶0 توســط منافقین می پردازد. در این نمایشــنامه 
که نوشــته امیر امیری اســت عالوه بــر محمدمهدی 
حاجیعلی به عنوان صحنه خوان، کامبیز نیک آمیز، فریاد 
جــودی، پوریا فرجی، مینــا ترکمن، مهشــاد بهبودی، 
زهرا بهاری، مریم قســمت کننده، حمید فردین، هانیه 
یوســفی و محمدمعین حاجیعلی به عنوان بازیگر حضور 
دارنــد. در خالصه داســتان نمایشــنامه »مجلس قتل 
رئیس جمهــور« آمده اســت: مکافات جنایت همیشــه 
مرگ نیست، گاهی خون سیاوش نقابی می شود از نخوت 
و تا روز ابد گریبانگیر دســت های آلــوده می ماند. این 
نمایشنامه دوم و سوم شــهریور ساعت۱۹ در تماشاخانه 
سرو خوانش می شــود. عالقه مندان می توانند برای تهیه 

بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

صبا :  مجید فروغــی؛ مدیر روابط 
عمومی معاونت هنری گفت: حمید قبادی؛ دبیر کارگروه 
ساماندهی مد و لباس با توجه به قانون دوشغله بودن تغییر 
کرد و حجت االسالم مهدی سیف جمالی به عنوان سرپرست 
کارگروه منصوب شــد. او افزود: حمیــد قبادی که چندی 
پیش به سمت مشاور اجرایی معاونت هنری منصوب شد و 
با توجه به ابالغ منع تصدی دو شغل برای یک نفر و پس از 
مهلت تعیین شده برای فعالیت در یک سمت، سیف جمالی 
به عنوان سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس انتخاب 
شد و حمید قبادی در سمت مشــاور اجرایی معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی فعالیت می کند، 
بنابراین برکناری حمید قبادی از کارگروه ســاماندهی مد 
و لباس خالف واقع است. در متن حکم سیف جمالی آمده 
است: به اســتناد تبصره۳ ماده ۱ و ماده۳ آیین نامه اجرایی 
قانون ســاماندهی مد و لباس، به موجب این حکم به عنوان 
سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب 
می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری 
و همراهی سایر اعضای محترم کارگروه در تحول اهداف این 
بنیاد )بنیاد مد و لباس کشور( موفق و موید باشید. پیش از 
این حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور 
بود که در حال حاضر به عنوان مشاور اجرایی معاونت هنری 

فعالیت می کند.

ایسنا:  تاکنون وحید آقاپور، 
محســن بهرامــی، عرفــان 

ابراهیمــی، بهناز بستان دوســت، الهه شه پرســت و هلن 
بهرامی گــروه بازیگــران جدیدترین نمایش گــروه تئاتر 
»پوشه« هستند و پیوســتن یک بازیگر دیگر به این گروه، 
تیم بازیگران »رگ« را کامــل خواهد کرد. نمایش »رگ« 
که نگاهی به یک واقعه مهم تاریخی و ملی در دهه۲0 دارد 
و جدیدترین تولید موسســه »پوشــه هنر پارس« است، 
داســتان ســه مرزبان ایرانی را روایت می کند که در زمان 
جنگ جهانی دوم در برابر هجوم نیروهای روســی به ایران 
مقاومت کرده و به مدت دو روز ارتش تا بن دندان مســلح 
روس را در آستانه ورود به حریم کشــور زمین گیر کردند. 
این نمایش که توســط ایوب آقاخانی، فرهاد امینی و ویدا 
دانشمند و براساس طرحی از آقاخانی نوشته شده، همزمان 
با هفتادوهفتمین سالگرد شهادت این سه مرزبان در شهریور 
امسال در مجموعه تئاترشهر روی صحنه خواهد رفت. دیگر 
عوامل این تئاتر عبارتند از: طراح صحنه: سینا ییالق بیگی، 
طراح لباس: ماهرخ سلیمانی پور، طراح چهره پردازی: الهام 
صالحی، طراح گرافیک: محمدصادق زرجویان، طراح نور: 
رضا خضرایی، طراح صدا: علی مست علی، آهنگساز: محمد 
ملکی، مشاور رســانه ای: هانیه خاکپور، مدیر تولید: ساناز 
قراملکی و مجری طرح: امین آذریان. »رگ« مانند دیگر آثار 
گروه تئاتر »پوشــه« رویکردی اجتماعی و معاصر دارد و از 

چهارم شهریور روی صحنه خواهد رفت.

برکناری دبیر کارگروه ساماندهی

 مد و لباس کذب است

بازیگران »رگ«
 مشخص شدند

»مجلس قتل رئیس جمهور« 

را متاشا کنید

تولید آلبوم براساس قالب های منسوخ  شده ش

مهر :  محسن جوادی؛ معاون 
امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، درباره 
ادغام برخی موسســات تابع معاونت امور فرهنگی 
و تغییر کاربری آن ها عنوان داشــت: اصل ایده این 
است که الزم اســت برخی از فعالیت های موسسات 
زیرمجموعه معاونت در راســتای طرحی که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان »وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی۲« از آن یاد می کند و قرار است در 
آن فعالیت های و ماموریت هــای وزارتخانه در همه 
حوزه ها متناسب با شرایط زمانه بازنگری شود، مورد 
بررسی مجدد قرار بگیرد. بســیاری از فعالیت های 
فیزیکی موسسات تابع نیاز به بازتعریف دارد و وقتی 
این اتفاق رخ داد دیگر نمی شود ساختار فیزیکی سابق 
آن ادامه پیدا کند و ناچاریم که از نو این موسسات را 
تعریف کنیم و در این بازتعریف، بخشی از وظایف این 
موسسات باهم ادغام می شود. هدف ما ایجاد تحول 
برای تطابق میان فعالیت های این موسسات با یکدیگر 
است. او ابراز امیدواری کرد: برنامه نهایی شده در این 
زمینه تا دو سه هفته آینده به شورای معاونان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل شود و پس از تصویب 

برای اجرا ابالغ خواهد شد.

طرح »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی۲«   

در دستور کار

یک نوازنده و مدرس موسیقی در تشریح تازه ترین فعالیت های خود ضمن انتقاد از برخی سیاست های وزارت ارشاد از تولید یک آلبوم براساس قالب های منسوخ شده موسیقی ایرانی خبر داد.

ستار هشیاری پور از نوازندگان و آهنگسازان ساکن اصفهان که سابقه همکاری با گروه عارف، زنده یاد 
ایرج بسطامی و محمدعلی کیانی نژاد را در کارنامه کاری خود ثبت کرده، ضمن اشاره به تازه ترین 
فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفت تا چندی پیش 
مشغول آماده سازی تازه ترین آلبوم هایم بودم که با عنوان »سرو شکسته« به خوانندگی محمد باقری 
و »دست عاشقی« به خوانندگی احمد کامیاب در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. البته آنچه برای 
زمان انتشار این دو آلبوم در نظر گرفتیم به این شکل است که آلبوم »سرو شکسته« تا پیش از ایام 
محرم و صفر و آلبوم »دست عاشقی« تا اواخر اسفند یا اوایل سال آینده در بازار موسیقی منتشر شود.

به گزارش »مهر«؛ او درباره ویژگی های آلبوم »سرو شکســته« گفت: ساختار این آلبوم براساس 
موسیقی ایرانی است که در آن تالش شــده به قالب های منسوخ شده موسیقی که طی سال اخیر 
اغلب به صورت کوچه بازاری توجه شده، بپردازیم. البته این کارها در تهران با زحمات و فعالیت های 
ارزشمند زنده یاد مرتضی احمدی بیشــتر متداول شــده، بنده هم در این راستا تالش کردم تا با 
ترانه گذاری روی برخی نغمات، آثاری را خلق کنم که در حوزه بحرطویل خوانی به عنوان یک گونه 
منسوخ شده موسیقی، آثاری به مخاطبان معرفی شود. این هنرمند تأکید کرد: به هرحال ساختار 
ذهنی من به عنوان آهنگساز و نوازنده، همواره بر آثار بی کالم متمرکز بوده اما متاسفانه در این سال ها 
چشم های اغلب مردم به خواننده ها معطوف است که همین موضوع نیز باعث شرایط متفاوتی در 
جریان بازار موسیقی شده و نوازندگان و آهنگســازان دغدغه مند را به سمتی برده که برای آنچه 
می خواهند به مخاطب عرضه کنند خواننده محوری را در اولویت قرار دهند. این نوازنده تار، سه تار و 
تنبور توضیح داد: در این آلبوم تالش کردم عالوه بر استفاده از اجرای بحر طویل، چند قطعه نیز در 

قالب های محاوره ای تولید کنم. البته شرح این محاوره خیلی مهم است چرا که اصال دوست نداشتم 
مثل کارهایی باشد که در آن ها از واژه های رکیک استفاده می شود زیرا برایم بسیار مهم است که در 
همین قالب نیز باید کارهایی تولید شود که شأن و منزلت موسیقی، شعر و مخاطب باهم در نظر گرفته 
شود. هشیاری پور در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از برخی سیاست های وزارت ارشاد 
در حوزه موسیقی گفت: متاسفانه شرایط موسیقی ایرانی به گونه ای است که نهادهای متولی ازجمله 
وزارت ارشاد با برخی خلف وعده ها و اذیت هایی که در این زمینه دارند شرایط فعالیت در موسیقی 
به ویژه در شهرستان ها را دچار مشکالت فراوانی کرده اند. متاسفانه همین مدیران در برخی مواقع به 
برخی کارهای سطحی مجوز می دهند که جایش اصال در موسیقی جدی نیست درحالی که خیلی از 
کارشناسان و اهالی موسیقی می دانند ما در حوزه ژانر موسیقی شاهد اتفاقات ناخوشایندی هستیم 
که اصال مشخص نیست آنچه در قالب موسیقی ایرانی به مخاطب ارایه می شود موسیقی ایرانی است 
یا موسیقی پاپ؟ البته که باید در پاسخ گفت متاسفانه این موسیقی بی هویت است که با ترکیبی از 
اشعار سخیف شرایط نابجایی را پدید آورده که اصال خوشایند موسیقی اصیل ایرانی نیست. گویی 
این که موسیقی ایرانی فقط محلی برای درآمدزایی شده و بس. این هنرمند افزود: رانت خواری، مافیا 
و خواننده ساالری، همه موسیقی ما را فرا گرفته و ما در یکی از آخرین سده ها شاهد بدترین اوضاع 
فرهنگی هنری هستیم. شما مطمئن باشید اگر تاریخ این دوستان دوستدار پول و ثروت را اکنون 
قضاوت نکند قطعا صد سال دیگر آن ها را مورد قضاوت قرار خواهد داد. موزیسین هایی که متاسفانه 

به خاطر منفعت طلبی های خود هر کاری می کنند تا در این بازار به ثروت اندوزی مشغول باشند.

اجرای قطعات جدید در کنرست روزبه مبانی
علی نیکونیا؛ مدیر روابط عمومی موسسه »آوای هنر« در گفت وگو با »صبا« 

گفت: به دلیل استقبال از کنســرت روزبه بمانی در روزهای ۵ و ۶تیرماه و 

تعداد کم سانس در این تاریخ، تصمیم گرفته شد تا در تاریخ ۲۲مردادماه، 

کنسرت دیگری داشــته باشــیم. به گفته او، این کنســرت در دو سانس 

ساعت۱۹ و ۲۲ در برج میالد برگزار می شود. او ادامه داد: بلیت فروشی این 

کنسرت باز است و به زودی به اتمام می رســد و قرار است در این کنسرت 

روزبه بمانی با قطعات جدید به اســتقبال طرفداران خود برود. مدیر روابط 

عمومی موسسه »آوای هنر« توضیح داد: تا قبل از شروع ماه محرم قرار است 

دو قطعه جدید از آثار روزبه بمانی منتشر شود و موزیک ویدئوی »شلیک« 

هم که مربوط به اجراهای ۵ و ۶تیرماه است، در این مدت منتشر خواهد شد. 

نیکونیا در پایان بیان کرد: در حال حاضر بلیت فروشی کنسرت های بمانی 

در اصفهان و رشت آغاز شده است و در چند شــهر دیگر هم بلیت فروشی 

به زودی آغاز خواهد شد.

 انسانیت  در ما  کم  شده  است


