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رسانه ملي
پخش سینمای فانتزی تاریخ سینما در شبکه نمایش
طبق روال چند هفته گذشته ،سینمای کالسیک این
هفت��ه نیز به پخش برخی آثار ژانر فانتزی تاریخ س��ینما
میپردازد.
ویل��ی وونکا و کارخانه ش��کالت (Willy Wonka
 )& the Chocolate Factoryو س��فر پ��ر ماج��را
( )Fantastic Voyageاز جمله آثار مطرحی هس��تند
که در این هفته پخش خواهند ش��د .سینما کالسیک به
تهیه کنندگی سعید لطفی هر شب ساعت  ۱بامداد روی
آنتن شبکه نمایش خواهد رفت.
تحلیل معامله در سینما سینما
فیلم سینمایی«معامله» یکشنبه ساعت  23:45روی
آنتن سینما سینما با تحلیل میرود.
به گزارش روابط عمومی ش��بکه چه��ار" ،معامله" را
ه��اروی کان در ژان��ر حادثهای کارگردانی کرده اس��ت و
کریستیان اسلیتر و سلما بلیر در آن ایفای نقش میکنند.
این فیلم که محصول س��ال  2005هالیوود اس��ت درباره
شرکت وال استریت است.

هنر در صحنه
اجرای نمایش تطهیر بالنکو پوزنت در محراب
نمایش تطهیر بالنکو پوزنت نوش��ته برنارد ش��او به
کارگردانی س��یاوش اسد از  15بهمن ماه در تاالر محراب
روی صحنه میرود.
تطهیر بالنكو پوزنت داس��تان مردی را روایت میكند
كه به دلیل اینكه به اس��ب دزدی مبادرت كرده ،توس��ط
معاون كالنتر دستگیر میشود و بدون برگزاری دادگاهی و
از روی كینه و دشمنی حكمی در مورد او صادر میشود.

اخبار
افتتاح نمایشگاه تصویرگری "نگارخانه کتاب"
نمایش��گاه تصویرس��ازی «نگارخانه کتاب» به همت
موسس��ه خانه کتاب س��اعت  16روز یکشنبه  12بهمن
ماه در گالری الله افتتاح میشود.
به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب ،نمایشگاه
تصویرسازی «نگارخانه کتاب» حاصل کارگاه تصویرگری
یک روزه خانه کتاب در بیست و دومین دوره هفته کتاب
است که از  24آبان تا  1آذر  ،1393در محل سرای اهل
قلم برگزار ش��د .آنچه در این نمایشگاه به نمایش گذارده
میش��ود به انضمام آثار دیگری در موضوع کتاب است که
به فراخوانی خانه کتاب گردآوری شدهاند.
نمایش��گاه تصویرس��ازی کتاب در گالری الله برگزار
میش��ود و هدف اصلی این نمایشگاه معرفی و حمایت از
پدیدآورندگان کتاب است .عالقهمندان میتوانند به نشاني
خیابان فاطمی ،ضلع ش��مالی پ��ارک الله ،جنب هتل الله،
گالری الله مراجعه کنند.
شب خاطره جهادگران از مناطق

و روستاهای محروم کشور
مراسم شب خاطره جهادگران از مناطق و روستاهای
محروم کشور برای نخستین بار روز چهارشنبه  15بهمن
در نخلستان اوج برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومي بس��یج مس��تعضفین ،قرار
اس��ت در این مراس��م تصاویر و فیلمهای منتش��ر نشده
از پیشکس��وت جهادگ��ران حاج «عب��داهلل والی» پخش
ش��ده و ش��اعران جوان جهادگ��ر نیز س��رودههای خود
را م��ورد جهادگ��ری در مناط��ق و روس��تاهای مح��روم
و ک��م برخوردار کش��ور بخوانند .مراس��م یادش��ده عصر
چهارش��نبه  15بهمن ج��اری از اذان مغرب و عش��اء تا
پاس��ی از شب در نخلس��تان اوج واقع در تهران -خیابان
ولیعصر(عج) -خیابان طالقانی -قبل از میدان فلسطین-
خیابان ش��هید مظفر(ش��مالی) -موسسه رس��انهای اوج
برگزار خواهد شد.
فرهنگسراهای تهران رنگ انقالب میگیرد
مراک��ز فرهنگ��ی -هن��ری پایتخ��ت در ده��ه فجر
امس��ال به مناسبت سی و ششمین س��الگرد بهار انقالب
با ش��عار «من انقالبیام» میزبان بی��ش از  80ویژهبرنامه
در قالبهای ترکیبی ،ادبی ،نمایش ،س��ینمایی ،مسابقه،
نمایشگاه و ایستگاههای فرهنگی میشوند.
جش��نواره مل��ی  36به همت فرهنگس��رای رس��انه
ب��ا موضوع امام(ره) و ش��هدای انقالب اس�لامی در چهار
بخ��ش طراحی صفحه اینس��تاگرام ،آیتمه��ای رادیویی،
فیل��م و عکس موبایلی در س��طح ملی برگزار میش��ود و
عالقهمندان برای ش��رکت در آن میتوانن��د آثار خود را
تا  22بهمن در قالب لوح فش��رده به دبیرخانه جش��نواره
در فرهنگسرای رسانه ارسال کنند .فراخوان جشنواره در
 www.rasanefest.irدر دسترس است.
جش��نواره تئاتر خیابانی «من انقالبیام» به مناسبت
س��ی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به همت
فرهنگسرای فردوس برگزار و نمایشهای برگزیده آن در
جشن  22بهمن در بوستانهای شهری ،فضاهای عمومی،
مدارس و جشنهای عمومی مردمی اجرا میشود.
روز  12بهم��ن فرهنگس��رای رض��وان در بهش��ت
زه��را(س) از س��اعت  9:30با برپایی نمایش��گاه عکس و
پوس��تر ،تهیه و پخش سرودهای انقالبی و مصاحبه زنده
با خانوادههای ش��هدا ،برپایی غرفه کتاب در حوزه انقالب
و دهه فج��ر ،غرفه کودک ،روایتگری خاطرات ش��هدای
انقالب ،ایستگاههای تیراندازی با محوریت دشمنشناسی
و مقابله با جنگ نرم ،پخش مستند و فیلم وقایع تاریخی
پی��روزی انق�لاب و توزی��ع محصوالت فرهنگ��ی میزبان
مخاطبان خواهد بود.
نمایشگاه عکس زیباترین انقالب دنیا در خانه فرهنگ
ایرانسرا ،نمایشگاههای فصل انقالب و روزنامههای دهه اول
انقالب با عنوان دهه نور در فرهنگس��رای سرو ،نمایشگاه
عکس و پوس��تر م��ا میتوانیم در خانه فرهن��گ ابیانه و
نمایش��گاه عکس و پوستر شاخه زیتون در نگارخانه کلک
خیال از جمله برنامههای نمایشگاهی این ایام در پایتخت
اس��ت .مس��ابقه روزهای خاطره با موضوع روزنامهنگاری
در خان��ه فرهن��گ ن��ور ،مقالهنویس��ی و خاطرهنویس��ی
باران بیداری در کتابخانه ش��هید امیر کاش��انی ،مسابقه
کتابخوانی با موضوع آش��نایی با اندیشههای امام(ره) در
کتابخانه عالمه طباطبایی ،مس��ابقه دلنوشتههای فجر در
کتابخانه امام��زاده یحیی(ره) و مس��ابقه بزرگمرد تاریخ
معاصر در فرهنگسرای اخالق برگزار میشود.
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فرهنگ و هنر

موزه دفاع مقدس میزبان جشنواره فیلم فجر میشود

همزم��ان ب��ا ایام اهلل ده��ه فجر فیلمهای منتخب س��ی و
س��ومین جشنواره فیلم فجر در تاالر خلیج فارس باغ موزه دفاع
مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت اکران میشود.
اصغر رضوان��ی مدیر روابط عمومی باغ م��وزه دفاع مقدس

سينايي :معیارهای داوری فیلم من در جشنواره فجر دیده نمیشود
کارگ�ردان فیلم "جزیره رنگین" ،معیارهای داوری فیلمها
در جش�نواره فیل�م فجر را یکس�ان خواند و گف�ت :فیلمهای
متفاوت را نمیتوان با این معیارها داوری کرد.

خس��رو سینایی ،کارگردان و مستندساز پیشکسوت و صاحب
س��بک ایران ،در س��ی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر با "جزیره

رنگین" حضور پیدا کرد .هرچند فیلم او از حضور در بخش سودای
س��یمرغ انصراف داد ،اما س��ینایی برای این انصراف دالیلی کامال
حرفهای را در نظر داشته است:
" ای��ن کار را تحت فش��ار انجام ن��دادم .به نظر م��ن "جزیره
رنگین" فیلم متفاوتی اس��ت و من دائم ب��ه این فکر میکردم که

و تروی��ج فرهنگ مقاومت با اع�لام خبر فوق افزود :این اکرانها
با مشارکت ش��ورای عالی تهیه کنندگان سینما ،شرکت اراضی
عباس آباد و باغ موزه دفاع مقدس انجام میگیرد.
وی گفت :این اکرانه��ا ویژه تهیه کنندگان ،کارگردانها و

هی��ات داوری و انتخاب چگونه این فیل��م را داوری خواهند کرد؟
ای��ن فیلم ب��ا بقیه فیلمه��ا متفاوت اس��ت و همین کار
مقایس��ه را س��خت خواهد کرد .از ط��رف دیگر جایزهها
هدفش��ان تشویق فیلم سازان اس��ت و من دیگر پس از
نزدیک به  50س��ال فیلم س��اختن ،کارنامه معینی دارم
و جایزهه��ا تغییری در آن ایج��اد نمیکنند .در رقابت با
فیلمس��ازان ج��وان باید جا باز بگذارم ک��ه آنها جوایز را
بگیرند".

دست اندرکاران سینماست و مقرر شده است که اولویت اکران با
فیلمهای حوزه دفاع مقدس باشد .وی بیان داشت :برنامه اکران
فیلمها به مدت یازده ش��ب در تاالر خلیج فارس باغ موزه دفاع
مقدس شهرداری تهران برگزار میشود.

س��ینایی ضمن باهوش خوان��دن مخاطبان س��ینمای ایران،
دوربودن "جزیره رنگین" از هیجانات مرس��وم سینمایی
را یک��ی از م��وارد تفاوت ای��ن فیلم دانس��ت و گفت" :
جزیره رنگین فیلم متفاوتی اس��ت و من به راهی که در
این فیلم رفتم معتقدم و امیدوارم راهگش��ا باش��د برای
جوانان که بر روی تهران و افراد خاص تمرکز نکنند و با
بهره گیری از اس��تعدادها و اتفاقات نقاط مختلف کشور
فیلم بسازند.

دستهاي ارشاد در پوستگردوي صدر و ذيل بودن صداي خواننده زن
گروه فرهنگ و هنر مدت��ي اس��ت كه ارائ��ه مجوز
ارش��اد به خوانندههاي زن شده است اسباب دردسر
براي وزارت ارشاد و كارشناسانش.
البت��ه اين اتهامي اس��ت كه از س��وي منتقدان
ب��ه ارش��اد زده ميش��ود و وزي��ر و س��خنگوي او
تالش نمودهاند در اين رابط��ه از خود و وزارتخانه
مطبوعشان دفاع كنند.
شايد سرنخ ماجرا را بايد از سال گذشته بررسي
نمود كه وزير محترم ارش��اد درست در آخرين روز
مهرماه س��ال گذش��ته و در حين حضور در مراسم
رونمای��ی از بزرگترین نهجالبالغ��ه مطال در اقدامي
خودخواس��ته به بند حاشيه سازي افتاد .او در پاسخ
به س��وال خبرن��گاري در خصوص نظر وزير ارش��اد
درب��اره تکخوانی زنان گفت اگ��ر تکخوانی بانوان
منجر به مفسده نشود اشکال ندارد.
همين موضوع و رسانهاي شدن اين پاسخ چنان
فضاي غبارآلودي ايجاد نمود كه ديگر تمييز س��ره از
ناس��ره و خبر از خبرسازي را س��خت مينمود .وزير
ارشاد با همين پاسخ كوتاه در خصوص موسيقي حتي
روانه مجلس و پاسخگويي به مجلسيها هم شد.
تا امروز هم اين موضوع ارائه مجوز به زنان براي
خوانندگي همواره سايه حاشيهاش بر سر وزير ارشاد
بوده اس��ت .اما خبري شدن دوباره اين ماجرا به چند

روز قبل برميگردد كه خبر رونمايي از آلبوم موسيقي
يك خواننده زن به نام نوشين طافي خبر ساز شد.
آلب��وم "ت��و را ای کهن بوم و بر دوس��ت دارم"
ش��امل قطعهای با همین عنوان ،س��رای بی کسی،
پیش رخ تو و س��ودای تو ای عشق شب یلداست با
خوانندگي محسن کرامتی و نوشین طافی که توسط
نش��ر چش��مه مجوز گرفته و با حضور جمع کثیری
از هنرمن��دان و موس��یقیدانها در مجتمع تجاری
کورش ،رونمایی شد.

س�ی امین جش�نواره بین المللی موس�یقی فج�ر با حضور
 1222هنرمند داخلی و خارجی از  24بهمن تا اول اسفند برگزار
میشود.

نشس��ت خبری س��ی امی��ن جش��نواره بین المللی موس��یقی
فج��ر روز گذش��ته با حضور حس��ن ریاحی(دبیر جش��نواره) ،پیروز
ارجمند(مدیرکل دفتر موسیقی و رئیس جشنواره) ،علی ترابی(دبیر
اجرایی) ،اکبر محمدی(مس��ئول بخش اس��تعدادهای درخش��ان)،
امیرعباس ستایشگر(مس��ئل بخش نسلی دیگر) ،سحر طاعتی(مدیر
روابط عمومی جشنواره) و اصحاب رسانه در تاالر وحدت برگزار شد.
در این نشس��ت حس��ن ریاحی درباره این دوره از جش��نواره
گفت :س��ی امین جش��نواره بین المللی موسیقی فجر از  24بهمن
تا اول اسفند در  7سالن شهر تهران برگزار خواهد شد .سعی شده
در این دوره از جش��نواره برنامههای متنوعی ارائه ش��ود از این رو
در هم��ه بخشها از جمله بخ��ش پاپ گروهها بر اس��اس کارنامه

اما در اين آيين بيش از همه حضور و س��خنان
نوشین طافی خواننده این آلبوم خبري شد و گويي
كه اين تنها اوس��ت كه در اين اثر خوانندگي نموده
اس��ت .در اين آيي��ن طوفي ضمن س��خناني گفت:
خیلی خوشحال هس��تم چون این آلبوم بعد از پنج
سال و زحمت های بسیاری به نتیجه رسیده است و
به همین خاطر برای ما خیلی لذت بخش است.
حاال اين مبحث آنقدر براي ارش��اد جدي شده
و فضاي انفعالي ايجاد نموده اس��ت كه روز گذشته

س��خنگوی وزارت ارش��اد تاکی��د کرد :قرار ش��ده
مس��ئوالن مربوطه آلبوم موجود در بازار را بررس��ی
کنند ولی بر اس��اس بررسیهای صورت گرفته باید
تاکید کنم اعطای مجوز به آلبومی صورت گرفته که
در آن ی��ک خانم با یک آقا همخوانی کرده و صدای
خانم در این آلبوم ذیل صدای مرد است.
اين س��خنان در حالي از طرف سخنگوي ارشاد
مطرح شد كه وي هفته گذشته و در نشست خبري
هفتگي سخنگوي ارشاد از ارائه چنين مجوزي توسط
وزارتخانه مطبوعش اظهار بياطالعي نموده بود.
سخنگوی وزارت ارشاد با بیان اینکه ادعای تک
خوانی در این آلبوم صحت ندارد ،افزود :قرار ش��ده
مسئوالن مربوطه آلبومی را هم اکنون در بازار وجود
دارد بررس��ی کنند و اگر با مجوز صادر شده انطباق
نداشت حتما آن را جمع آوری کنند.
اما اگر چه س��خنگوی وزارت ارشاد تاکید دارد
ك��ه اعطای مجوز به آلبومی صورت گرفته که در آن
یک خانم با ی��ک آقا هم خوانی کرده و صدای خانم
در این آلبوم ذیل صدای مرد است ،اما شواهد موجود
حاكي از آن اس��ت كه در اين آلبوم گاهي صداي زن
خواننده غالب است و گاهي ذيل صداي مردانه.
از همين رو به نظر ميرسد ارشاد چارهاي نخواهد
داش��ت جز تاييد انتق��ادات موج��ود و عذرخواهي و

جشنواره موسیقی فجر میزبان  1222هنرمند داخلی و خارجی میشود
حرفهايشان به جشنواره دعوت شدند.
دبیر جشنواره بین المللی موسیقی فجر در ادامه ،افزود :در بخش
بین الملل نیز گروههای جدیدی را شاهد خواهیم بود؛ این گروهها
با همکاري و کمک قابل تقدير رایزنهای فرهنگی کشورهایی چون
اسپانیا ،ایتالیا ،اتریش و آلمان به جشنواره دعوت شده اند.
حس��ن ریاحی با اش��اره به اتفاقات خوب در بخش آهنگسازی
گفت :امس��ال  83اثر در بخش آهنگس��ازی ش��رکت داده شده اند
که نش��ان از ظهور نس��ل ج��وان و با اس��تعداد و با انگیزه اس��ت؛
همچنین  13اثر نیز در بخش پایان نامهها ش��رکت داده ش��ده اند.
من پیش��نهاد میکنم کانون موسیقدانان جوان برای حمایت از این
جوانها تشکیل شود.
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پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد و رئیس جشنواره
نیز در بخش دیگری از این نشس��ت خب��ری گفت :ما در این دوره
از جش��نواره یک اج��رای ویژه داریم که با عنوان «زنگ موس��یقی
انقالب» در محوطه باز تاالر وحدت برگزار خواهد شد .این در حالی
اس��ت که روز  25بهمن ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری
نادر مرتضی پور در جریان جشنواره موسیقی فجر و در برنامه ویژه
به روی صحنه خواهد رفت.
ارجمند ادامه داد :در برنامه اختتامیه جش��نواره نیز ارکس��تر
س��مفونیک ته��ران در دو بخش ب��ا رهبری منوچه��ر صهبایی و
ش��هرداد روحانی به اجرا خواهند پرداخت و رسما رونمایی خواهد
شد .گروه کر ارکس��تر سمفونیک تهران به رهبری حمید عسکری

جمعآوري آلبوم از بازاري كه با توجه به تكنولوژيهاي
نوين و فضاي مجازي ،بيش��ك آنق��در اين آلبوم به
صورت گس��ترده و غيرقابل جمعآوري منتش��ر شده
است كه اين سخن مانند نذر روغن ريخته به امامزاده
اس��ت .همين اتفاقات و اما و اگرهاي موجود موجب
شد كه روز گذشته الله افتخاري از نمايندگان مجلس
و اعضاي كميس��يون فرهنگي ضمن اشاره به بررسی
"دسته گل جدید" وزارت ارشاد در مجلس ،بگويد كه
جالب است که آقایان نسبت به اعطای مجوز به آلبوم
خواننده زن ابراز بی اطالعی میکنند!
الله افتخاری عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی در خصوص اعطای مجوز وزارت
ارش��اد به یک خواننده زن اظهار داش��ت :ما در این
رابطه امروز در کمیس��یون جلسه خواهیم داشت و
بح��ث خواهیم کرد و حتی ام��کان دارد از وزیر هم
دعوت کنیم تا درباره این اقدام پاسخگو باشد.
وی افزود :دسته گل جدید وزارت ارشاد خالف
آن چیزی اس��ت که مس��ئولین نظام و مقام معظم
رهب��ری به آن تاکید دارند .حال بايد ديد كه وزارت
ارش��اد با اين مجوز و حاش��يه خود س��اخته جديد
براي اين وزارتخانه در آس��تانه برگزاري جشنهاي
پيروزي س��الگرد انقالب و برگزاري جش��نوارههاي
متعدد فرهنگي اين روزها چه خواهد كرد؟

نیز در این برنامه به روی صحنه میرود.
علی ترابی دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر نیز عنوان کرد:
ما در جش��نواره امس��ال میزبان  1222هنرمن��د داخلی و خارجی
خواهیم بود .در مجموع  92س��انس اجرای موس��یقی در جشنواره
ب��ه روی صحن��ه خواهد رفت و  52هزار نف��ر صندلی به مخاطبان
اختصاص پیدا کرده اس��ت .همچنین  103نفر هنرمند خارجی در
این جشنواره به اجرا خواهند پرداخت.
ترابی افزود :به نظر میرس��د که بخش پاپ جش��نواره بس��یار
پر رنگتر از س��ایر بخشها ش��ده که باید این اتف��اق مورد بازنگری
قرار گیرد .بس��یاری گمان میکنند که عمده درآمدهای ناش��ی از
بلیت فروش��یهای جشنواره از طریق بخش پاپ تامین میشود در
صورتی که اصال اینگونه نیس��ت؛ بخ��ش زیادی از بلیتهای بخش
پاپ جش��نواره به سازمانها و نهادهای مختلف داده میشود که بنا
به دالیل مختلف جشنواره را تحت فشار قرار میدهند.

