
مجوز »آرتفر تهران« پس از ۶ماه صادر نشده است
الهه جواهری؛ رئیس هیات مدیره انجمن نگارخانه داران استان تهران، در گفت وگو با »صبا« درباره اقداماتی که از سوی این انجمن در حال پیگیری است توضیحاتی را ارایه کرد.

جواهری با اشاره به مشکلی که به تازگی سر راه فعالیت گالری های تهران ایجاد شده است، بیان کرد: گالری داران در گذشته همیشه با مشکالتی مواجه بوده اند و به تازگی نیز یکی دیگر از گالری های 
تهران با مشکل فعالیت در فضای مسکونی مواجه شده است و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. او افزود: به تازگی از آیین نامه یا مصوبه ای در شهرداری تهران صحبت می شود که اجازه 
فعالیت به گالری ها در فضای مسکونی نمی دهد و ما از طریق آقای دکتر حق شناس و خانم دکتر فخاری در شورای شهر تهران و مهندس مجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان 
زیباسازی در حال تالش هستیم تا این مانع را از سر راه گالری داران برداریم و خوشبختانه همکاری خوبی را از طریق آن ها در جهت رفع این موانع شاهد بوده ایم. مدیر گالری »الهه« درباره وجود 
قوانین قدیمی مبنی بر اجازه فعالیت گالری ها در فضای مسکونی توضیح داد: سال۸۲ طبق مصوبات و نامه هایی که موجود بود به گالری ها اجازه فعالیت در فضای مسکونی داده شده بود اما در 
این مصوبه جدید این مجوزها تغییر کرده است و در این بخش اسم گالری ها را از مجموعه فعالیت هایی که می توانند در فضای مسکونی اجازه فعالیت داشته باشند، حذف کرده اند که ما در حال 
پیگیری هستیم تا این موانع را برداریم. رئیس هیات مدیره انجمن نگارخانه داران درباره سرنوشت برگزاری »آرتفر تهران« نیز به »صبا« توضیح داد: ما به شدت پیگیر برگزاری آرتفر بزرگ تهران 
هستیم و از همان زمانی که انجمن نگارخانه داران فعالیت خود را آغاز کرد، اولویت اول خود را روی تصحیح آیین نامه نگارخانه داری گذاشته ایم که همچنان در حال مذاکره با وزارت ارشاد در این 
زمینه هستیم و آرتفر تهران هم یکی از برنامه هایی بود که برای برگزاری آن اقدام کرده ایم و متاسفانه با گذشت حدود شش ماه از درخواست مجوز برگزاری این رویداد، هنوز پاسخ روشنی از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت نکرده ایم. جواهری همچنان درباره اثرگذاری این انجمن در اعطای مجوز به نگارخانه های جدید اظهار کرد: شورایی در وزارت ارشاد در این زمینه هست که 
در ترکیب اعضای این شورا پیش بینی شده است. از سوی انجمن نیز یک نفر نماینده در این شورا حضور دارد. او درباره کفایت حضور یک نماینده از انجمن در این شورا و تاثیرگذاری آن بر روند 
اعطای مجوزهای نگارخانه ها توضیح داد: حضور یک نماینده در این شورا بسیار کم است و ما در حال تالش هستیم که تعداد نمایندگان انجمن نگارخانه داران را در این شورا به دو نفر افزایش دهیم. مدیر گالری »الهه« همچنین درباره مشکل ورود و 
خروج آثار هنری از گمرک ایران و تالش هایی که از سوی انجمن نگارخانه داران در این راستا صورت گرفته است، بیان کرد: مشکالتی در زمینه ورود و خروج آثار هنری در گمرک ایران وجود دارد و بسیاری از مجموعه داران و خریداران آثار هنری با 
مشکل خروج آثار خریداری شده خود روبه رو شده بودند که ما در حال پیگیری این موضوع و رفع آن از سوی گمرک ایران هستیم که البته مسائل اداری آن به کندی طی می شود. جواهری افزود: در حال حاضر خریداران و مجموعه داران آثار هنری 
برای خروج آثار هنری خود نیاز به دریافت تاییدیه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارند که در گذشته این تاییدیه از سوی نماینده وزارت ارشاد که در گمرک حضور داشت، ارایه می شد اما اکنون این الزام ایجاد شده است که تاییدیه را باید 
به صورت حضوری از وزارت ارشاد دریافت کنند. رئیس هیات مدیره انجمن نگارخانه داران استان تهران در پایان درباره تالش هایی که برای رفع این مانع صورت گرفته است، بیان کرد: ما در حال رایزنی با مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در 

این زمینه هستیم که امیدواریم بتوانیم این موانع را برطرف کنیم که البته در این زمینه قول هایی هم از آقای هادی مظفری گرفته ایم.
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خبر فرهنگ و هنر

صبا: حمیــد گلی؛ کارگردان نمایش »چتر ســفید« که 
این روزها در ســالن ســینما تئاتر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در حال اجرا است، درباره موضوع این 
اثر نمایشی گفت: بیشــترین تالش نمایش »چتر سفید« 
حمایت از جریان صلح است و این مسئله برای ما اهمیت 
دارد. او ادامه داد: متاســفانه این روزهــا صبر مردم کم 
شده و شــاهد هســتیم که هر کجا جنگ و درگیری رخ 
داده، اولین گروهی که آسیب دیده کودکان و نوجوانان 
هســتند. کارگردان نمایش »چتر ســفید« درباره شیوه 
اجرایی نمایش »چتر ســفید« برای انتقال موضوع صلح 
و حمایت از صلح به کــودکان و نوجوانان توضیح داد: ما 
در این نمایش از دیالوگ پرهیــز کردیم و اجرا مبتنی بر 
موســیقی زنده، حرکت و فرم دارای کمــدی موقعیت و 
لحظه های فانتزی است تا خشونت و درشتی های جنگ 
در نمایش نمود پیدا نکند و مخاطب را آزار ندهد. در سه 
مقطع زمانی از اجرا هم سه نریشن پخش می شود تا قصه 
را برای مخاطبان مشخص و قابل فهم کند. علی فروتن، 
حمید گلی، محمــد حاج بابایــی، حمیدرضا گودرزی، 
امیرعلی محمدی و عسل شاکری بازیگران نمایش »چتر 
سفید« هســتند که از ساعت۲۰ در سالن ســینما تئاتر 
کانون پرورش فکری واقع در خیابان خالد اســالمبولی 
روی صحنه می رود. عالقه مندان می توانند برای ذخیره 
بلیت و هماهنگی نمایش »چتر ســفید« با شــماره های 

۰۹۹۰۷۸۸۸۸۳۶ و ۰۹۰۲۵۴۵۴۹۲۱ تماس بگیرند.

صبا :   مجمع فوق العاده دوم کانون کارگردانان خانه تئاتر 
برگزار شد. این مجمع که با دستور جلسه اصالح آیین نامه 
کانون کارگردانان و انتخابــات هیات مدیره این کانون گرد 
هم آمده بودند بــه جدایی انجمن دســتیاران کارگردان 
از این کانون به اتفاق آرا رای مثبت دادند. در این جلســه 
مجمع کانون جدایی انجمن دستیاران کارگردان از کانون 
را تصویب کرده اما بقیه پیشنهادات برای تغییر آیین نامه را 
بر عهده هیات مدیره جدید گذاشت و مصوب شد نامزدهای 
غایب در جلســه از نامزدی کنار گذاشته شوند. نامزدهای 
هیات مدیره متشکل از: محمود ابراهیم زاده شاپوری، احسان 
حاجی پور، شهاب الدین حسین پور، آرش خباز دادگر، هادی 
عامل هاشمی، مریم کاظمی، هوشنگ گلروز توکلی، نبی اهلل 
گیاهچی، شهرام گیل آبادی، مریم معترف و مسعود موسوی 
بودند و احســان فکا، محمد برومند، میثم مطهری، مجید 
کریمی و یداله کریمی برای امر بازرســی این کانون نامزد 
شده بودند. در پایان از میان ۵۹ برگه رای با ۴۲ رای دهنده 
حضوری و ۱۷ رای دهنده وکالتی افراد زیر انتخاب شدند: 
هیات مدیره منتخب کانون کارگردانان: شهرام گیل آبادی، 
محمودرضا رحیمی، نبی الهه گیاهچی، آرش خباز دادگر، 
هادی عامل هاشــمی، هوشــنگ توکلی، مریم کاظمی و 
احسان حاجی پور ،بازرسان منتخب کانون کارگردانان  خانه 

تئاتر: احسان فکا و مجید کریمی.

مهــر: امیررضــا 
کوهستانی نویسنده و کارگردان تئاتر 
ایران که در عرصه بین المللی نیز حضور 
مســتمری داشته اســت، نمایش های 
تولیدشده توســط گروه تئاتر »مهر« 
را در کشــورها و فستیوال های مختلف 
به صحنــه می برد. ایــن کارگردان در 
آخرین تــور اجــرای بین المللی خود، 
نمایش »شــنیدن« را در تیرماه سال 
جاری در کشــور برزیل و در دو شهر به 
صحنه برد. قرار است نمایش »شنیدن« 
در آبان ماه ســال جــاری در ادامه تور 
اجراهای بین المللی گــروه »مهر«، در 
شهر کیوتوی کشــور ژاپن روی صحنه 
برود. »شــنیدن« تیر و مرداد سال۹۴ 
و با حضور الهام کــردا، مهین صدری، 
مونا احمدی و آیناز آذرهوش در سالن 
چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای 

عمومی خود را سپری کرد.

هیات مدیره جدید 

کانون کارگردانان انتخاب شد

امیررضا کوهستانی برای 

»شنیدن« به ژاپن می رود

»چرت سفید« حامیت از 
جریان صلح است

ارکسرت فیالرمونیک شهر تهران بهرتین نوازندگان را در اختیار دارد 
ش

صبـــا :  بیسـت وهفـتمـــین 
»صد اثر صد هنرمند« گالری گلستان عصر جمعه ۱۱مرداد 
آغاز به کار می کند. لیلی گلستان؛ مدیر گالری گلستان و طراح 
این رویداد ساالنه تابستانی، این دوره »صد اثر صد هنرمند« 
را جوانانه تریــن دوره خواند و گفت: ســهم هنرمندان مقیم 
شهرســتان در این دور بیش از همیشه است. گلستان گفت: 
در این دوره ترجیح دادم اولویت، آثار کیفی نسل جوان باشد 
و از پیشکسوتان و هنرمندان شناخته شده کمتر کار پذیرفتم. 
او خبر داد: بیست وهفتمین »صد اثر صد هنرمند« با ارایه آثار 
۲۲۸ هنرمند افتتاح خواهد شــد و این در حالی است که به 
جهت وسواس و سختگیری زیادی که به خرج دادم حدود صد 
اثر به نمایشگاه راه نیافتند. باید بگویم کیفیت این نمایشگاه 
خیلی باالتر از نمایشگاه های قبلی است. گلستان در عین حال 
خاطرنشان کرد: با توجه به شــرایط خاص اقتصادی ترجیح 
دادم آثاری که قیمت های باال دارند در این دوره نباشند اما از 
آنجایی که یکی از شــعارهای »صد اثر صد هنرمند«، نمایش 
آثار جوانان در کنار پیشکســوتان و بزرگان هنر است و خود 
این رویکرد، نوعی تشویق جوانان و زمینه بیشتر دیده شدن 
آثار آن هاست، آثار شماری از بزرگان که توسط مجموعه داران 
پیشنهاد شده اســت پذیرفته ایم که کارهایی از اساتید پرویز 
کالنتری، محمدابراهیم جعفری، غالمحسین نامی و... از این 
جمله اند.  بیست وهفتمین »صد اثر صد هنرمند« عصر جمعه 
۱۱مرداد در گالری گلســتان واقع در دروس، خیابان شهید 
کماسایی، شماره۳۴ کار خود را آغاز می کند و تا ۳۰مردادماه 

دایر خواهد بود.

  
بیست وهفتمین »صد اثر صد هرنمند« 

جوانانه تر از همیشه

لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر در اجرای شنبه ۱۲مردادماه ارکستر فیالرمونیک شهر تهران به عنوان رهبر مهمان در برج میالد حضور خواهد داشت.

چکناواریان درباره اجرای پیــش رو می گوید:  در ایــن اجرا من رهبر 
مهمان هستم و قطعه  »سوئیت عاشقانه« را رهبری می کنم. این قطعه از 

ساخته های خودم است و آن را ۲۵ سال پیش نوشته ام.
به گزارش ایلنا؛ او ادامه می دهد: »ســوئیت عاشــقانه« را در دو نسخه 
نوشته ام که یکی آواز دارد و دیگری بدون آواز است. در اجرای پیش رو 
نسخه بدون آواز را اجرا می کنیم. همچنین آرش امینی رهبری ارکستر 
را برعهده دارد و تمرین ها از شنبه)۵مردادماه( شروع شده است. من هم 
تمرین هایم با ارکستر برای اجرای »سوئیت عاشقانه« را از دوشنبه شروع 
خواهم کرد. چکناواریان می گوید: به جز »سوئیت عاشقانه« که اثر من 
است، فوگ بزرگ باخ هم توسط ارکستر فیالرمونیک شهر تهران اجرا 
می شود که اثر بسیار مهمی اســت. دیگر آثار هم از آهنگسازان ایرانی 
انتخاب شده اند. آثار این آهنگسازان ایرانی در میان آثار موسیقی کالسیک 
قرار می گیرند و از کیفیت باالیی برخوردارند. موسیقی کالسیک متعلق 
به هیچ ملتی نیست و یک علم است. آثار این نوع موسیقی به صورت کامال 
علمی نوشته می شوند. ما در ایران آهنگسازانی مانند باغچه بان، حنانه، 
دهلوی و برخی دیگر را داریم که آثار مهمی در عرصه موسیقی کالسیک 
نوشته اند. او درباره کیفیت ارکستر فیالرمونیک شهر تهران تاکید می کند: 

تا جایی که می دانم بهترین نوازندگان برای تشکیل این ارکستر جمع 
شده اند و حتما ارکستر خوبی خواهد بود. چکناواریان درباره لزوم تولد 
ارکستر فیالرمونیک شهر تهران، می گوید: شهرهای بزرگ دنیا مانند، 
لندن، وین، مسکو و نیویورک ارکسترهای باکیفیتی دارند که از سوی 
شهرداری این شهرها حمایت می شــوند. چه خوب است که تهران هم 
ارکستر خودش را داشته باشد و شهرداری تهران و برج میالد که اکنون 
نماد این شهر است، آن را حمایت کند. او با اشاره به ضعف های کشورمان 
در زمینه آموزش موسیقی کالسیک تاکید می کند: بعد از جنگ جهانی 
دوم کشورهایی مانند کره، ژاپن و چین از چندصد نفر از استادان موسیقی 
کالسیک دعوت کردند که به کشورشان بیایند تا پروژه آموزش نوازندگان 
را شروع کنند. االن و پس از پنجاه ســال، این کشورها بهترین ارکستر 
سمفونیک ها را دارند. ما در زمینه آموزش نوازندگان مشکل داریم. باید 
استادان برجسته خارجی را دعوت کنیم تا نوازندگان مان را تربیت کنند. 
چکناواریان می گوید: نوازندگان ایرانی بسیار باذوق هستند، اما حمایت 
کافی ندارند. نوازنده باید در یک ارکســتر اجرا کند و با همان اجرا هم 
زندگی اش تامین باشــد. اما نوازندگان ما در طول روز از این ارکستر به 
ارکستر دیگر می روند. او ادامه می دهد: به برج میالد و شهرداری تهران 

تبریک می گویم که چنین ارکستری را تشکیل داده اند. امیدوارم ارکستر 
فیالرمونیک شهر تهران پیش از هر چیز کیفیت را مد نظر قرار دهد تا 
نوازندگان بتوانند رشد کنند و به درجه عالی برسند. این ارکستر می تواند با 
حمایت های برج میالد و شهرداری تهران به بهترین ارکستر منطقه تبدیل 
شود. اگر این ارکستر به خوبی حمایت شود، خدمت بزرگی به فرهنگ 
ایران کرده اند. این اظهارنظر در حالی است که آرش گوران نسب به تشکیل 
ارکستری با این عنوان اعتراض کرده و در نامه ای نوشته است: به تازگی 

در یکی از خبرگزاری ها، با عنوان 
خبری مبنی بر تشکیل »اولین 
ارکســتر فیالرمونیک تهران« 
روبه رو شدیم! خبری که در آن 
جعل نــام فیالرمونیک تهران، 
تمامی اعضا و همچنین بسیاری 
از مخاطبان ارکستر فیالرمونیک 

تهران را متعجب ساخت!

»دو فنجان غزل« به چاپ چهارم رسید 
ناصر پروانی؛ شــاعر، درخصوص کتاب جدیدش گفت: مجموعه شعرم با 
عنوان »دو فنجان غزل« برای چهارمین بار تجدید چاپ شد و مخاطبانم از 

این مجموعه شعر به خوبی استقبال کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ »دو فنجان غزل« برای عرضه در سی ودومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شده بود. عالوه بر این مجموعه 
شعر جدیدی در دست دارم که قرار است تا اواخر پاییز منتشر شود و عالقه 
دارم کتاب هایم را در فصل پاییز چاپ کنم. او به انتشاراتی که چاپ کتابش 
را بر عهده می گیرد اشاره و بیان کرد: انتشاراتی هایی ازجمله »گرایش تازه« 
و »سخنوران« به من پیشنهاد دادند کتابم را برای چاپ به آن ها بدهم. من 
ناشری را برای انتشار کتاب جدیدم انتخاب می کنم که توزیع بهتری دارد 
و کتاب را با قیمت پایین تری منتشر می کند چون این روزها قیمت کاغذ 
افزایش یافته است. این شاعر از درون مایه های عاشقانه و اجتماعی مجموعه 
شعر جدیدش گفت: شعرهای مجموعه شعر جدیدم، غزل های جدیدم را 
دربرمی گیرد. این غزل ها به سبکی جدید سروده شده و واژه هایی امروزی 
دارند. برای همین جوان امروز می تواند بــا کتاب ارتباط برقرار کند، البته 
پیشنهادهای زیادی برای استفاده از شــعرهایم در قالب موسیقی داشتم 
چون برخی از شعرهای مجموعه شعر جدیدم قابلیت تبدیل شدن به ترانه 

را دارند.


