www.iran-newspaper.com

سال بیستوششم شماره 7285
شنبه 3اسفند 1398

editorial@iran-newspaper.com

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از نمایشگاه آسمان نگارهها:

نگارگری هنری قدسی است

ایــران :ســید عبــاس صالحــی وزیــر
خبر فرهنگ و ارشــاد اسالمی از نمایشگاه
روز آســمان نگارههــا «مجموعــه آثــار
نگارگــری بــا مضامیــن انقــاب اســامی» بازدیــد کرد.
او در ایــن بازدیــد بــا اشــاره به این مســأله کــه نگارگری
ایرانــی یکــی از هنرهــای کهن و دیرینــه در تاریــخ ایران
زمیــن اســت ،گفت :وقتی بــه این هنــر بویــژه در دوران
اســامی نگاه میکنیم با ویژگیهای مختلفی شــناخته
میشــود .نگارگری از یک ســو یک هنر قدســی است که
ریشــه در آســمانها دارد و نقشهایی که نگارگر میزند

بــه نحوی خط اتصــال با ملکوت اســت ،از ســوی دیگر
ایــن هنــر از لحاظ مفاهیم و مضامین تــاش میکند با
مفاهیم قدســی ارتباط برقــرار کند ،از لحاظ فرم شــاید
کانــون حاشــیه در تابلوهای هنری این رشــته هم وجود
داشته باشد اما میزانی که نگارگر در فضای یک تابلو کار
میکند برای او کانون حاشــیه وجــود ندارد ،به این معنا
که هــر اندازه تصویــر کانونی برای هنرمند مهم اســت،
ویژگیهــای حاشــیهای هم بــرای او مدنظر اســت .وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد :یک هنرمند نگارگری
تــاش میکنــد در یک فضــای پیگیر و پیوســته یک کار

متراکم با ظرافتهای ویژه را عرضه کند ،این ویژگیها و
ویژگیهای مشابه باعث شده است که نگارگری ایرانی را
جزء هنرهای اصیل ،برجسته و باسابقه ببینیم .صالحی
افزود :نگارگری با بخشهای مختلف هنر ایرانی اتصال
پیــدا کــرده اســت ،به عبارتــی دیگــر نگارگــری ایرانی با
خوشنویســی ،ادبیــات و خیلــی از حوزههــای فرهنگ و
هنر نســبت مفهومی و فرمی پیدا کرده است ،بههمین
منظور وقتی بــا نگارگری ایرانی ارتبــاط برقرار میکنیم
صرفاًبا یک شاخه هنر ارتباط نداشته ،بلکه با یک حجم
وسیعی از فرهنگ و هنر ایرانی ارتباط داریم.

پایان چهار روز رقابت

نامزدهــای بخــش مســابقه
اتفاق نمایشنامهنویســی دومین جشنواره
روز تئاتر اکبر رادی معرفی شدند .داوران
دومیــن جشــنواره تئاتــر اکبــر رادی ،در بخش مســابقه
نمایشنامهنویسیجشنوارهمتشکلاز:محمدچرمشیر،
علی عابدی و مهدی کوشکی پس از بررسی آثار رسیده
به مرحله نهایی ،سه نمایشنامه را به عنوان نامزدهای
نهایی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی کردند
که عبارتند از :نهنگ تنها در ساحل پهلو میگیرد ،نوشته
مهــدی میرباقری ،غبــار روبی از خاطرات ماه ســیما در

بایگانی عدلیه ،نوشــته مجیــد دیندار ،آســوکه زرنج در
آخرین مالقات نفس گز ،نوشــته ابوالفضل هاشمی .از
بین این ســه نمایشــنامه یک اثر در روز پایانی جشنواره
توســط گروه داوران بــه عنوان اثر برتر انتخاب و معرفی
شده و نخستین نشان اکبر رادی به این اثر برگزیده اهدا
میشود .در آیین پایانی جشنواره که از ساعت 18امروز با
حضور هنرمندان ،اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی در
تاالر استاد ناظرزاده کرمانی برگزار میشود قطبالدین
صادقی به عنوان سخنران ویژه مراسم سخنرانی خواهد
کــرد .بر اســاس این گــزارش اهدای مــدال اکبــر رادی و

دیپلــم افتخار ،لوح ســپاس و لوح تقدیــر به برگزیدگان
بخش مســابقه نمایشهای رادیویــی و رادیو تئاترهای
بخــش رادیــو رادی توســط گــروه داوران ایــن بخــش
متشــکل از بهروز محمودی بختیــاری ،بهزاد فراهانی و
رؤیا فالحی ،اهدای دیپلم افتخار و نخستین نشان اکبر
رادی بــه نمایش نامــه نویس برگزیده بخش مســابقه
نمایشنامه نویسی و یادمان اکبر رادی با سخنان محمد
جواد حق شناس ،رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر تهران ،سایر بخشهای آیین پایانی دومین
جشنواره تئاتر اکبر رادی را تشکیل میدهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه سیوپنجمین جشنواره موسیقی فجر:

تلگراف
خبــــــر

ëëدونالد ترامپ از آکادمــی علوم و هنرهای
ســینمایی اســکار بــه ســبب اعطــای جایزه
بهترین فیلــم این رویداد ســینمایی ب ه فیلم
کرهای «اَنگل» انتقاد کرد.
ëëبــازار فیلــم اروپا کــه همزمان با جشــنواره
فیلــم برلین برگزار میشــود امســال میزبان
نمایش چند فیلم ایرانی خواهد بود.
ëëوس اندرسون فیلمساز تحسینشدهای که
سازنده اســتاپ موشــنهای محبوب  ۲نسل
است ،در جشــنواره فیلم انسی  ۲۰۲۰فرانسه
حاضر خواهد بود.
ëëآلبــوم جدیــد موســیقی مازندرانــی گروه
بــا ســابقه «امیر پــازواری» بــا صدای اســتاد
ابوالحســن خوشــرو بــا حضــور تعــدادی از
اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگخانه مازندران
رونماییشد.
ëëنمایــش «کریمولوژی» که قرار بــود بعد از
جشــنواره تئاتــر «هامــون» ،از اوایل اســفند
ماه در ایــن تئاتر به صحنه برود ،فعالً اجرایی
نخواهدداشت.
ëëشــبکه نمایــش ،ایــن هفتــه در بخــش
صحنهگران به مرور آثار کوین کاستنر بازیگر
و کارگــردان امریکایی می پــردازد .فیلمهای
محافظ ،روز یارگیری ،رقصنده با گرگ ،دنیای
کامل ،تســخیرناپذیران ،مک فارلند و مجرم
آثاری هستند که با بازی این بازیگر به ترتیب
از شنبه ۳اسفند ماه تا جمعه ۹اسفند ساعت
 ۲۱از شبکه نمایش پخش شده و در ساعت ۳
و  ۸روز بعد بازپخش میشوند.

آیین اختتامیه جشنواره رادی امروز برگزار میشود

موسیقی ،حافظ ادبیات ایران بوده است

گزارش
اول

نداسیجانی
خبرنگار

اختتامیــه ســیوپنجمین جشــنواره
موســیقی فجر شــامگاه پنجشــنبه یکم
اســفند ماه در تــاالر وحدت برگزارشــد.
بــا حضــور ســید عبــاس صالحــی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،سید مجتبی
حســینی معــاون امــور هنــری وزارت
فرهنــگ ،محمــد الهیــاری فومنــی
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ
و چهرههایــی همچــون محمــد ســریر،
داوود گنجهای ،حسن ناهید ،پری ملکی
و شاهین فرهت دبیر جشنواره موسیقی
در ایــن مراســم از چهار چهــره بزرگ و
شناخته شــده موسیقی ایران تجلیل به
عمل آمد؛ هوشنگ ظریف نوازنده تار،
افلیــا پرتــو نوازنده پیانو ،نادر مشــایخی
آهنگســاز و رهبــر ارکســتر و عاشــیق
حسن اسکندری از چهرههای موسیقی
عاشیقیآذربایجان.
مراســم با قرائــت آیاتــی از کالماهلل
مجیــد و اجرای ســرود ملــی جمهوری
اســامی ایــران بــا همراهــی ارکســتر
ســمفونیک تهــران بــا رهبــری نصیــر
حیدریان شــروع شــد .بعد از این اجرا،

ارکسترســمفونیک تهــران قطعــات
دیگری چون «پیروزی» ساخته همایون
رحیمیان »176« ،ســاخته بهزاد عبدی
بــه یــاد جانباختگان ســانحه هواپیمای
اوکراینی و اثر کالسیکی ساخته آنتونین
دوورژاک بــه اجــرا درآمدنــد .در ادامــه
برنامــه نیــز نماهنــگ «جان ایــران» به
یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با
صدایمحمدمعتمدیوبهآهنگسازی
بهزاد عبدی به نمایش درآمد.
ëëموسیقیسندهویتملتهااست
در ادامه مراسم سید عباس صالحی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تنهــا
ســخنران این مراسم پشــت تریبون قرار
گرفت و در جمالتی بیان کرد :موســیقی
در همــه جوامــع دارای جایــگاه خاصــی
اســت و بهعنوان سند هویت ملتها ،در
لذتهــای متعالــی انســانی و همچنین
در ارتبــاط بیکالم ملتها نقش بســیار
تأثیرگــذاری دارد امــا بــرای مــا ایرانیها
عالوهبر این نقشها ،نقشهای دیگری
هــم دارد .بهعبارتــی از یــک ســو ایــران
عزیزمــان با رنگین کمان اقوام شــناخته
میشود ،پس بخش قابل توجه این خط
ارتباطــی با زبان موســیقی اســت .یعنی
زبــان موســیقی هــم زبــان ارتبــاط و هم

زبان تنوع در ملت ایران است و ما با این
نــگاه موســیقی را در ایران میشناســیم.
صالحی افزود :موســیقی در تاریخ ملت
ما حافظ ادبیات ایران بزرگ بوده است و
بخش قابل توجهی از ادبیات زرین ایران
کــه در ذهن ما باقــی میماند ،در فضای
موســیقی شــکل گرفته و پیوند پیدا کرده
اســت .به همیــن دلیل ما امروز بخشــی
از زندگی روزمره خودمان را با موســیقی
میگذرانیم و این هنر درزندگی ما نقش
قابل توجهی پیدا کرده است.
وزیر فرهنــگ درادامه گفــت :اکنون
 ۹۲درصــد مردم ایران موســیقی گوش
میکننــد و میانگیــن مصــرف روزانــه
مــردم ایــران  ۱ســاعت و  ۱۲دقیقــه و در
ســن  ۱۵تا  ۲۹ســال دو ســاعت اســت و
بیانگر آن اســت که زندگی ما روز به روز
با موسیقی عجینتر میشود و این گونه
نیســت که استفاده از موســیقی مربوط
به گونهای خاص باشــد .این موضوع بر
اهمیت موسیقی میافزاید چرا که دیگر
موسیقی مصرف حاشیهای نیست و در
متن زندگی صرف میشود .او بیان کرد:
جشنواره موسیقی فجر ،امسال حرکت
رو به جلویی داشته و من به سهم خودم
سپاســگزارم اما در راهی که باید برویم،

فاصله زیادی تا مقصد نهایی داریم.
ëëمعرفــی برگزیــدگان بخــش «جایــزه
ترانه»وجایزه«رسانهوموسیقی»
ادامه مراســم اختصاص داشــت به
معرفــی برگزیــدگان «جایــزه ترانــه» با
داورانی متشکل از محمدعلی بهمنی،
محمــود اکرامــی فــر ،ســعید بیابانکی،
مســلم نادعلیزاده ،اســماعیل امینی،
ناصــر فیــض و مجیــد افشــاری .پس از
قرائت بیانیه توســط اســماعیل امینی،
بنیامین دیلــم کتولی ،امید صبــاغ نو و
حســین غیاثی بهعنوان برگزیدگان این
بخش معرفی شــدند .بخش بعدی به
معرفی برگزیدگان «جایزه موســیقی و
رسانه» اختصاص داشت .هیأت داوران
این بخش متشــکل بودنــد از علی اکبر
قاضیزاده ،فریدون صدیقی ،مســعود
کوثری ،امیرعباس ستایشــگر ،علیرضا
میرعلی نقی که پس از قرائت بیانیه این
بخش از سوی مسعود کوثری در بخش
گفتوگونداسیجانیبرایگفتوگوهای
«ســرپنجههای عشــق بــر پیکرهــای
بیجــان» و «بــه نام نامی پدر» منتشــر
شده در روزنامه ایران بهعنوان برگزیده
معرفی شــد .در این بخش مینا آتشــی
توگوی «موســیقی راک فقط
بــرای گف 

تیــپ عجیب و غریب و گیتــار الکتریک
نیســت» منتشــر شــده در خبرگــزاری
هنرآنالیــن مــورد تقدیر قــرار گرفت .در
بخش گــزارش علیرضا ســعیدی برای
گــزارش «شــجریان ،قربانــی ،ایرانمال
و چنــد داســتان دیگــر» منتشــر شــده
در خبرگــزاری مهــر بهعنــوان برگزیــده
معرفی شد.از کبریا سادات حسینزاده
برای گزارش «تابوشــکنی دو زن بلوچ»
منتشرشدهدرخبرگزاریایسنانیزدراین
بخش تقدیر شــد .دیپلم افتخار بخش
گزارش به نسرین سوار شاهمرس برای
گزارش «ساز آلمانی که در تبریک کوک
میشود»منتشرشدهدرخبرگزاریایسنا
(آذربایجان شــرقی) اهدا شد .در بخش

نقد یاســر یگانــه برای مطلــب «نگاهی
به آلبــوم مشــترک شــجریان و قربانی؛
دور از انتظار ،یکســان و گاهی ماللآور»
منتشرشــده در خبرگــزاری تســنیم
برگزیده شــد .همایون خشندیش برای
مطلب «موسیقی تلفیقی گفتمانی نو»
منتشرشــده در ســایت جامعهشناسان
جــوان نیــز در بخش نقد تقدیر شــد .در
بخــش یادداشــت علــی رســتگار بــرای
یادداشــت «قصههــای مجیــد ،کارنامه
پربــار مجید انتظامی» منتشــر شــده در
روزنامه جام جم برگزیده و علی نامجو
برای یادداشــت «چند میگیری توئیت
کنی؟» منتشرشده در روزنامه سازندگی
تقدیر شد .در بخش مقاله محمدجواد

صحافــی از زنجــان بــرای مقالــه «مــرد
ســربلند رســانهها» منتشــر شــده در
ماهنامه «هنرموســیقی» برگزیده شــد.
در بخــش مالتیمدیا هیــچ برگزیدهای
معرفی نشــد و سعید و مسعود برزی از
رسانه هفدانگ موردتقدیر قرار گرفتند.
کوارتت تار به سرپرستی علی اصغر
عربشــاهی ،کوارتــت خلیــج فــارس به
سرپرســتی امین غفاری ،گــروه گلداز(از
سیســتان و بلوچســتان) و ...از جملــه
اجراهــای موســیقی ایــن مراســم بــود.
حســن ریاحــی ،صدیــق تعریــف ،رضا
مهــدوی ،هــادی آزرم ،محمــد جلیــل
عندلیبی ،قاســم افشار ،رضا شایسته ،از
دیگر میهمانان این مراسم بودند.

