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دریچه
برد پیت به «قطار سریعالسیر» پیوست

همدلی| فیلم بعدی برد پیت مشخص شد و این بازیگر
برنده اســکار در نقشآفرینی بعــدیاش در یک فیلم
اکشن برای ســونی پیکچرز جلوی دوربین میرود .به
نقل از ورایتی ،این فیلم که با عنوان «قطار سریعالسیر»
ساخته میشــود را دیوید لیچ کارگردانی خواهد کرد.
لیــچ در عین حال بر نگارش فیلمنامــه این پروژه که
توسط زک الکویچ نوشته میشود هم نظارت میکند.
لیچ پس از کارگردانی «هابز و شاو» که فیلمی از دنیای
«ســریع و خشــمگین» بود با طمانینه به سراغ فیلم
بعدیاش رفــت و در نهایت به تازگی برای کارگردانی
این فیلم به توافق رسید« .قطار سریعالسیر» بر اساس
یک رمان ژاپنی به نام «ماریا بیتل» که توســط کوتارو
ایساکا نوشته شده و به رمانی پرفروش بدل شد ،ساخته
خواهد شد« .هارویل سکر» اعالم کرده که این رمان را
ســال آینده به زبان انگلیسی منتشر خواهد کرد .این
فیلم را لیچ و کلی مککورمک در کمپانی « ۸۷نورث»
تهیه میکنند .آنتوان فوکوآ و کت سمیک نیز آنها را
همراهی میکنند .سونی به تازگی اعالم کرد استودیو
در حال ساخت «وان پانچ من» با اقتباس از یک مانگای
محبوب ژاپنی است و امیدوار است که این فیلم قابلیت
بدل شــدن به یک مجموعه را داشــته باشد .برد پیت
پس از کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم
«روزی روزگاری در هالیــوود» به کارگردانی تارانتینو
وقت بیشــتری بــرای انتخاب بازیهــای بعدی خود
گذاشــته و فیلم بعدی وی «بابل» به کارگردانی دمین
شازل برای پارامونت است که در آن با اما استون جلوی
دوربین میرود .تولید این فیلم به سال  ۲۰۲۱موکول
شده اســت .دیوید لیچ ساخت فیلمهای اکشن «جان
ویک» و «بلوند اتمی» را در کارنامه دارد و «ددپول »۲
را هم کارگردانی کرده است.

مجمع عمومی خانه سینما
چه زمانی برگزار میشود؟

همدلی| مجمع عمومی عادی ساالنه خانه سینما برای
انتخابــات هیئت مدیره و بازرس  20مــرداد ماه برگزار
میشــود که البته هنوز مکان برگــزاری به طور قطعی
اعالم نشده و هماهنگیهای نهایی در حال انجام است.
با توجه به اینکه مجمع عمومی فوقالعاده خانه سینما
در اســفندماه ســال  ۹۸با دستور بررســی تغییرات و
اصالحات اساسنامه جدید ،به دلیل شیوع بیماری کرونا
برگزار نشــد ،تاریخ این مجمع تغییر کرد و پس از رفع
محدودیتها و اجازه برگزاری مجامع ،تاریخ آن به بیستم
مرداد موکول شده است .پیشتر اعالم شده بود که برای
رعایت پروتکلهای بهداشــتی محل برگزاری مجمع به
روال سالهای قبل در ساختمان خانه سینما نخواهد بود.
بیست و هشتم مردادماه سال  ۱۳۹۸مجمع عمومی خانه
سینما با حضور تمام صنفها در تاالر سیفاهلل داد خانه
سینما برگزار و با رأی مجمع ،اعضای فعلی هیت مدیره
به مدت  ۹ماه دیگر ابقا شدند .بنابراین آخر اردیبهشت
امسال باید مجمع عمومی برگزا میشد تا هیات مدیره
جدیدی انتخاب شــود ولی با وضعیت پیش امده بر اثر
شیوع کرونا این کار به تعویق افتاد.

بازدید وزیر ارشاد از پشت صحنه وحدت

همدلی| وزیر ارشــاد از بخشهای فنی تاالر وحدت
بازدید کرد .سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی را در بازدید از پشــت صحنه و بخشهای
فنی تاالر ،سید مجتبی حسینی معاون امور هنری و
الدن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،هادی جعفرینژاد ،رییس
امور فرهنگ ،گردشــگری و ورزش ســازمان برنامه
و بودجه ،مهدی افضلــی مدیرعامل بنیاد رودکی و
محمد الهیــاری مدیر کل دفتر موســیقی همراهی
میکردنــد .در ایــن بازدید وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی در جریان بازســازیهای صورت گرفته در
سالهای اخیر و نیز پارهای نیازهای بخش ماشینری
تــاالر وحدت قرار گرفت .در این رویداد ،مدیر فنی و
مسئوالن بخشهای ماشینری و صحنه تاالر وحدت
توضیحاتــی را درباره ویژگیهای فنی این تاالر ارایه
کردنــد .همچنین گزارشــی از تالشهــای صورت
گرفته برای نوســازی تاالر وحدت و از جمله رایزنی
صورت گرفته با شــرکت اتریشی خدمات دهنده به
اپرای دولتی وین ارایه شــد .نوسازی سیستم صدای
تاالر وحدت و بهروزرســانی آن با تجهیزات موجود
در خاورمیانــه ،ترمیم صندلیهــای کف و تعویض
صندلیهــای بالکنهای تاالر با حفــظ اصالت قبلی
آن از جملــه اقداماتی بود کــه در این بازدید به آن
اشــاره شــد .صالحی در این رویداد جهت نوسازی
تاالر وحدت از جمله سیستم اطفای حریق مجموعه
قول مساعد برای همکاری داد .وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی همچنین از پهنه فرهنگی رودکی بازدید و بر
ظرفیتهای این پهنه برای اجرای رویدادهای هنری
تاکید کرد.
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مروری بر سالهای حضور «احمد پژمان»
در خارج از ایران به بهانه زادروزش

رویداد

آهنگسازی که
میخواست برای
کشورش کاری کند

همدلی| علی نامجو :به جرئت میتوان او را
یکی از اثرگذارترین چهرهها در موسیقی ایران
به حساب آورد ،چون نه تنها آثار گرانسنگی را
به هنر ایران تقدیم کرده ،که شاگردان زیادی
سر کالس درس او نشستهاند و امروز بسیاری
از آنان در موسیقی ایران و البته جهان اعتباری
دارند .احمــد پژمان هجدهم تیرماه  ۱۳۱۴در
شهرستان الر استان فارس به دنیا آمد .به قول
خودش «در آن دوران آنجا سه کالس ابتدایی
بیشــتر وجود نداشت و راهیابی به مقطع سوم
در حکم ورود به دانشگاه بود ».او را در ابتدا به
مکتبخانه فرستادند .خودش تمایلی به رفتن
نداشت و میخواســت همچون کودکان دیگر
به بازی در کوچه مشغول باشد .پدرش در آن
دوران در بندرعبــاس کار میکرد .او و مادرش
هــم بعد از گذراندن چند ســالی در الر راهی
بندرعباس شــدند تا به پــدر بپیوندند .در آن
دوران بندرعباس شهر کوچکی بود و تنها یک
خیابان داشت .پژمان برق را برای اولین بار آنجا
دید .یک سال بعد نوبت رسید به کوچ خانواده
او به مینــاب .از همان زمان عاشــق ور رفتن
با وسایل ســاد ه بود و معموال بعد از ساعتها
میتوانست از آن وسایل صدایی در بیاورد .دو
سال بیشــتر در میناب نماند و همانجا هم دو
کالس درس خواند .او امروز از میناب خاطرات
زیادی را به یاد ندارد ،اما میداند که در آن ایام،
لحظات خوشــی را با آبتنی در رودخانه برای
خودش ســاخته بود .حاال نوبت رسیده بود به
کوچی دوباره و رفتن به سیرجان .بعد از مدتی
اما پدرش به میناب بازگشت و سرپرستی او و
مادرش را عموی او که در ســیرجان حجرهدار
بود ،بر عهده گرفت .آن روزها بیشتر وقتش را
نزد عمو و در همان حجره میگذراند .حاال باید
به کالس ســوم میرفت و مشورت خانواده در
نهایت منجر به کوچ آنان به تهران شــد؛ برای
رفتن نزد پدربزرگ و مادربزرگ.
سازدهنی؛ اولین ساز در دستان آقای
آهنگساز!
در همان ایام توانســت بــرای خودش یک
سازدهنی ساده دســت و پا کند و آهنگهای
روز را با آن بنوازد .بعدها متوجه شــد که یک
نوع ســازدهنی به بازار آمده بــا امکان اجرای
گامهای کروماتیک .خیلی خوشحال بود که با
چنین ســازی دیگر امکان نواختن بسیاری از
آهنگها برایش فراهم میشــود .بعد از مدتی
او توانست اولین شــاگرد خودش را در زمینه
آموزش داشته باشــد و آنچه درباره نواختن با
همان ســازدهنی میدانســت به او یاد بدهد.
هر چه بزرگتر میشــد موسیقی برایش رنگ
و بوی متفاوتتری پیدا میکرد و کمکم از یک
وسیله سرگرمی بدل به دغدغهای شد برای او.
نزد اســتادان بنام آن زمان موسیقی در ایران
مشــق این هنر را کرد و بعد از آن هم توانست
در ارکســترهای زیادی به عنوان نوازنده ویلن
حضور داشته باشد .حشمت سنجری ،حسین

دهلوی ،حســین ناصحی و اساتید نام آشنای
دیگری او را در این مسیر راهبری کردند .حاال
او یک نوازنده توانمند ویلن شده بود .قطعهای
برای ارکســتر نوشــت که سرنوشت او را برای
همیشه تغییر داد.
بورســیه تحصیلی آکادمی موسیقی
اتریش
مهرداد پهلبد ،در دورانی که هنوز به وزارت
فرهنــگ و هنر نرســیده بــود و در تلویزیون
مســئولیت داشــت ،تحــت تاثیــر آن قطعه
ی پژمان
موسیقایی قرار گرفت و بورس تحصیل 
برای آکادمی موســیقی وین را برایش فراهم
کــرد .البته او از احمد پژمــان قول گرفت که
بعد از به پایان رسیدن درس به ایران بازگردد
و همینجا کارش را ادامــه بدهد .او با همین
بورس درســی راهی اروپا شد و رفت پی درس
موسیقی خواندن .همان روزهای آغاز تحصیلش
در آکادمی موســیقی اتریش ،مقدمه رخ دادن
اتفاقات بزرگی را برای او فراهم کرد .ســر یکی
از کالسها ،اســتاد از شاگردانش خواسته بود
هر کدام یک تم بنویســند و آن را سر کالس
بیاورند تا همانجا به آن واریاســیونها را اضافه
کنند .احمد جوان هم شــروع به نوشتن کرد و
وقتی آن را پیش استاد برد ،با این جمله روبهرو
شد« :اگر نوشتن تم را به خوبی تمام کنی ،اثر
نهایی را به ارکستر میدهم تا اجرایش کنند».
او از این ســخن استاد به شوق آمد و با جدیت
کارش را پــی گرفت .آنقدر رفت و آمد که یک
ســال طول کشــید .هربار نزد استاد میرفت،
نکته میآموخت .سرانجام یک سال زمان صرف
شد تا«کنسرت برای  ۹ساز» آماده شود.
ارکستر رادیوی وین و آثار پژمان
در نهایت اســتاد به قــول خودش وفا کرد و
آن اثر به سولیســتهای رادیو وین داده شد تا
اجرایش کنند .او ســر تمرینات حاضر میشد،
اما چون آلمانی نمیدانســت ،نمیتوانســت
منظــورش را به طور کامل به نوازندهها منتقل
کند .احساس میکرد که در مخمصه گیر افتاده
است .باالخره دست و پا شکسته به آنها فهماند
کــه یک جــای کار میلنگد .از او خواســتند
خودش نتخوانی کنــد .پژمان کل اثر را از بر
بود .آنها اما داشــتند ُکند اجرا میکردند .بعد
خوانی آن اثر توسط پژمان ،گروه متوجه
از نت
ِ
شــد که برای اجرای بهتر این قطعه باید بیش
از این تمرین کند .در آن سالها معلم پیانویی
داشت که آهنگســازی آوانگارد بود .او مدام با
احمد پژمان مشــغول بحث کردن بود .احمد
جوان میگفت که کار اســتاد را دوست ندارد.
بــه او گفتند اثرش را گوش بــده و بعد از آن
دربارهاش هر نظری داشتی ،مطرح کن .رفت و
گوش داد و بازآمد .کار به جایی رسید که روزی
قطعهای نوشت با نام «سنتاتین برای ویلن آلتو
و پیانو» .آن قطعه حال و هوایی داشت درست
شبیه به آثار اســتاد پیانویش .وقتی استاد در
آن کالس شروع به نتخوانی کرد ،پژمان مردد

گالری «طراحی هنر» میزبان
«اسطورههای آهنی» مش اسماعیل شد

شــد .فکر کرد معلمش دارد آن اثر را آوانگارد
اجرا میکند اما وقتی پارتیتور را جلوی خودش
گذاشتند تا ببیند چه نوشته ،متوجه شد حضور
در آن کالس روی آهنگسازی او هم اثرگذاشته
است .بعد از آن دیگر هیچ وقت سر آن کالس
حاضر نشد ،چون معتقد بود به ینگه دنیا آمده
تا توشــهای برای پیشرفت موسیقی مملکتش
برگیرد و این کالس برای رسیدن به این هدف
نمیتوانــد به او کمکی کنــد .او از آن زمان به
بعد مدام به خــودش یادآوری میکرد که باید
برای موســیقی ایرانی کار کند و واقعا هم این
کار را کرد.
معلمی عجیب که شاگرد ایرانیاش او را
بهتزده کرد
سال دوم دانشــگاه بود که وارد کالسهای
آلفرد اوول شــد؛ آهنگساز مطرح آن دوران در
وین .اوول او را تشویق میکرد و پژمان متعجب
میشــد .او از اوول آموخت که چگونه میشود
در ریتمهای مختلف ســازهای ضربی را درهم
آمیخت؟ در انتظار رســیدن بــورس مالی بود
که نوشتن آهنگ را دوباره از سر گرفت .داوید
یکی از استادانش در آن دوران راهی ایران شد
و پیــش از رفتن به پژمان گفــت که پیش از
بازگشــت به وین مســئله را حل میکند .بعد
از بازگشــت ،به پژمان گفت تا برای برگزاری
کنســرتی قطعهای بنویسد و پژمان هم دست
به کار نوشــتن شد .مدتی بعد ارکستر رادیوی
وین« ،راپســودی ایرانی» احمد پژمان را اجرا
کرد .هاینس ساند آور استاد سازشناسی معلم
کالس بعدی دانشــجویان در آن دوره بود .در
ابتدا شــروع کرد به مســخره کردن موسیقی
کشــورهایی که شــاگردان آکادمی متعلق به
آن بودند .بعد هم پرســید کسی در میان شما

هست که کاری نوشته باشد؟ پژمان دستش را
برد باال و همان قطعهای که به خاطرش بورس
تحصیلی آکادمی موسیقی اتریش را گرفته بود،
به معلم نشــان داد .ساند آور تعجب کرده بود
و پرســید تو کجا درس خواندهای؟ پژمان هم
جواب داد :ایران .از آن جلســه به بعد استاد به
همه شاگردان گفت اول قطعاتتان را به پژمان
نشان بدهید و بعد ببرند نزد او .به احمد جوان
هم گفت از این به بعد برای فراگیری درس به
خانهام بیا .وقتی قرار شد تا «راپسودی ایرانی»
را اجــرا کنند ،همین معلــم اعالم کرد چون
او اســتا ِد پژمان اســت خودش باید ارکستر را
رهبری کند .در آن اجرا ،عالوه بر «راپســودی
ایرانی»« ،اورتور پارسیان» هم از سوی ارکستر
اجرا شــد که آن را هم احمــد پژمان تصنیف
کرده بود .در ســالهای غربت برای او اتفاقات
عجیب و غریب کــم نیفتاد؛ اما باالخره وزارت
فرهنــگ و هنر وقــت تصمیم گرفــت که از
داشــتههای این جوان استفاده کند .به همین
خاطر به او سفارش نوشتن اپرایی را دادند و از
آن زمان به بعد نام او در ایران ،بیشتر از گذشته
برسر زبانها افتاد.
استادپژمان ،زادروزت مبارک!
بعد از آن نوبت به نقشآفرینی فوقالعاده او
در ساخت موسیقی فیلم و سریال رسید و البته
ساخت آثاری که از ایران فرهنگی الهام گرفته
شــده بود .بررسی زندگی و کارنامه هنری این
اســتاد ارزنده ایرانی نیاز به فرصت و امکاناتی
دارد بســیار بیش از آنچه در وسع ماست .این
نوشته تنها عرض ارادتی بود به استادی که هنر
و توانمندی منحصر به فردش باعث آشــنایی
خیلی از غربیها با موســیقی ایرانی شد .آقای
پژمان زادروزتان مبارک!

صندوق اعتباری هنر خبر از پرداخت حق بیمه سه ماهه اول هنرمندان داده بود اما...

وعدههایی که هنوز محقق نشده است

همدلی| ســارا حیدرنژاد| از مدتها قبل اعالم شد که
نیازی نیســت هنرمنــدان نگران پرداخت حــق بیمههای
خودشان باشند و اصناف مختلف رشتههای مختلف هنری
با انتشــار بیانیههایی از رایزنی با مسئوالن و تقبل پرداخت
حق بیمه اهالی جامعه هنر از ســوی آنان خبر دادند .خانه
ســینما ،خانه تئاتر و خانه موســیقی از جمله این اصناف
بودند که با شــیوع ویــروس کرونا در ایــران اعالم کردند
صندوق اعتباری هنر ،حق بیمه سه ماه نخست اعضای این
تشــکلها را پرداخت خواهد کرد .بــا توجه به اینکه اغلب
عرصههای اجرایی هنر به خصوص تئاتر و موســیقی در آن
روزهــا و البته همچنان امکان حضور تماشــاگران(البته به
معنای واقعی و نه شــعاری) را در ســالنهای محل اجرا از
دســت داده بودند ،میتوانست تا حدی خیال اهالی هنر را
راحــت کند که با وجود توقف کامــل چرخه اقتصادی هنر
دیگر الزم نیســت نگران پرداخت حق بیمههای خودشان
باشند .این خبر خوش اما مدتی بعد در متن خود تغییراتی
داشــت و چالشهای زیادی را پیش روی هنرمندانی قرار
داد که چشــمانتظار تحقق وعدههایی بودند که طرحشان
دلخوشــی ایجاد کرده بود و عدم عمل به آن اسباب نگرانی
شد.
*هنرمندانی که خود حق بیمههایشان را پرداخت کردند
بعضــی از اهالی هنر ،بعد از اینکه به عملی شــدن این
وعدهها شــک کردند ،خودشان راهی کارگزاریهای تامین
اجتماعی دوروبرشان شدند و وقتی دیدند حق بیمهای برای
آنان پرداخت نشــده برای اینکه خــط پرداخت حق بیمه
آنها قطع نشــود ،خودشان این حق بیمه را پرداخت کردند.
سیدحسین ســیدزاده ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در
گفتوگو با رســانهها اعالم کرد که حــق بیمه اعضای این
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صندوق در بازه زمانی سه ماه نخست سال جدید ،به عنوان
یکی از موارد مندرج در بســته جامع حمایت از هنرمندان
از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برای جبران
خسارتهای ناشی از شــیوع کرونا به هنرمندان ،پیشنهاد
شده است.
*نامهنگاری بینتیجه
در ادامه بعضی از رســانهها راســا اقدام به مکاتبه وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی کردنــد و این وزارتخانه هم
موضوع را به ســازمان تامین اجتماعــی انعکاس داد .از آن
زمان تا امروز اما هیچ پاسخی درباره پرداخت آن حق بیمه
از سوی ســازمان تامین اجتماعی به آن مکاتبه داده نشده
اســت .سیدزاده دراین باره معتقد است که خانههای هنری
خیلی زود موضوع را به اعضایشــان اطالعرســانی کردند و
ایــن اعالم پیش از موعد باعث ایجــاد توقع در اعضای این
خانههای هنری شده است .او در ادامه هم گفت که موضوع
دارد پیگیری میشــود و مدتی بعد خبر از حل شدن ماجرا
داد و گفت کســانی که شخصا حق بیمه سه ماه فصل بهار
امسال را پرداخت ه کردهاند ،فیشهای پرداخت را ارائه کنند

تا به عنوان پرداخت حق بیمه ســه ماهه دوم ســال درنظر
گرفته شود .در این شرایط همه گمان کردند که مشکل به
طور کامل حل شــده و از این جا به بعد الاقل الزم نیست
زیاد نگران باشند.
*ماجرا ظاهرا کشدارتر از این حرفهاست
در ادامه اما مشــخص شــد این موضوع بــرای برخی از
اهالی جامعه هنر ،در بعضی دفترهای بیمه تامین اجتماعی
مسئلهســاز بوده و به نظر میرسد دستورالعملی دراینباره
ابالغ نشده است .مدتی بعد از این ماجرا هم از سوی صندوق
اعتباری هنر اعالم شــد که حق بیمه ســه ماهه برای بیمه
تکمیلــی اعضای اصناف مختلف هنری هم پرداخت شــده
و هنرمندان نباید نگران باشــند .بــا این وجود اما بعضی از
اعضای خانه تئاتر ،خانه موسیقی ،خانه سینما در مراجعه به
مراکز درمانی مجبور به پرداخت آزاد تعرفهها شدهاند چون
به آنها گفته شده که دفترچه درمانی شما اعتبار ندارد .البته
ظاهرا به آنها گفتهاند مابهالتفــاوت مبلغ پرداختی و مبلغ
بیمهای را بعدا میتواننــد از صندوق اعتباری هنر دریافت
کننــد .این وضع هم چالشهــای گوناگونی را برای بعضی
از اعضای صندوق اعتباری هنر به وجود آورده اســت .آخر
ســقف بهرهمندی از بیمه تکمیلی برای آنها پر شده و اصال
بر اســاس قانون به آنان مابهالتفاوتی پرداخت نخواهد شد.
بــا در نظر گرفتن این موضوع کــه اهالی جامعه هنر را که
پیگیر بیمه شدن هستند ،نمیشود جزو افراد ثروتمند این
عرصه به حســاب آورد ،باید دید مسئوالن صندوق حمایت
از هنرمنــدان درباره وضع پیشآمده چه پاســخی دارند و
کسانی که نیاز به حمایت از سوی این صندوق دارند در این
روزها باید چه کنند؟ ما ســعی میکنیم در روزهای آینده
این موضوع را بیشتر پیگیری کنیم.

همدلی| «اسطورههای آهنی» نمایشگاهی از مجسمههای
توکل اسماعیلی (مش اسماعیل) هنرمند خودآموختهای
است که بیشتر سالهای زندگیاش را در دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران و در کنار مجسمهسازان بزرگی گذراند
و  ۲۰تیر در گالری طراحی هنر برپا میشود .نمایشگاه آثار
به نمایش درنیامده مش اســماعیل جمعه  ۲۰تیر ساعت
 ۱۷تا  ۲۰با حضور چهرههای فرهنگی و هنری در گالری
«طراحی هنر» افتتاح میشــود .توکل اسماعیلی (مش
اسماعیل) یکی از خوشذوقترین هنرمندان خودآموخته
اســت که سال  ۱۳۰۲در قزوین به دنیا آمد و سال ۱۳۷۳
از دنیا رفت .او از ســال  ۱۳۴۲در دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران مشغول به کار شد ،از همان ابتدا در کارگاه
مجسمهسازی بود و به دست ،کار و روش مجسمهسازان
نگاه کلی میکــرد که یــادآور دوران کودکیش و کارگاه
مسگری پدرش بود .پرویز تناولی درباره این هنرمند گفته
است« :در دنیا هنرمندانی وجود دارند که بدون تحصیالت
و تربیت آکادمیک و با استفاده از هوش و ذوق خود ب ه سوی
هنــر میآیند و کارهای عامیانه انجام میدهند ،کارهایی
که خیلــی زود جای خود را در میان مردم پیدا میکنند،
ن دســت هنرمندان در
مش اســماعیل ،تنها نمونه از ای 
مجسمهسازی ایران است ».عالقهمندان برای بازدید از این
نمایشگاه میتوانند تا  ۵مرداد از ساعت  ۱۰تا  ۲۰به نشانی
ولیعصر نرسیده به زعفرانیه پالک  ،۲۸۸۰گالری «طراحی
هنر» مراجعه کنند .این گالری روزهای چهارشنبه تعطیل
است .گالری «طراحی هنر» در حوزه هنرهای تجسمی در
یکسال اخیر با برگزاری رویدادهایی مانند سلسه مباحث
نظری با عنوان پساهیچ ،نمایشگاههای انفرادی و گروهی،
برپایی سومین دوساالنه اکسپو مجسمهسازی ،نیومدیا و ...
در جمع گالریها قرار گرفته است.

همایش بینالمللی هنر مقام
ازبکستان فراخوان داد

همدلی| دومین همایش بینالمللی هنر مقام کشــور
ازبکســتان ،از  ۱۵تا  ۲۰شهریور (پنجم تا  ۱۰سپتامبر
 )۲۰۲۰در شهر سبز کشــور ازبکستان برگزار میشود.
همایش بینالمللی هنر مقام به منظور همهگیر و مردمی
کردن یکی از شــاخههای کمیاب و ارزشمند موسیقی
کالسیک شــرق و هنر موسیقایی مقامات بنیانگذاری
شده است .این امر شامل حفظ و توسعه و همچنین ارتقای
سطح اجتماعی این هنر در منظر جوانان ،تحکیم روابط
دوستانه بین ملتها ،ایجاد همکاریهای علمی و خالقانه
توسعه فرهنگ و روابط مرتبط در سطح بینالملل است.
همایش بینالمللی هنر مقام از سال  ۲۰۱۸و به صورت
دوساالنه به وسیله وزارت فرهنگ ازبکستان ،در شهر سبز
برگزار میشود .مراسم پیش بینی شده در همایش شامل
موارد زیر است -۱ :کنفرانس علمی ـ عملی با عنوان نمایه
توسعه هنر مقام :بنیانهای تئوری و عملی -۲ .مسابقه
برای گروههای مقامنواز ،خوانندگان و اجراهای بیکالم.
 -۳کنســرتهای تکنوازی اساتید ازبکستانی و جهانی.
گروههای موسیقی (متشکل از حداکثر  ۷نفر) ،خوانندگان
سولو و تکنوازهای مقام ،موســیقیدان ۔ اندیشمندان و
پژوهشگران ،مدیران فستیوال ها ،مدیران حوزه موسیقی،
روزنامه نگاران به همایش جهانی هنر مقا دعوت میشوند.
پژوهشگران ،موسیقیدانان مشهور جهانی ،تیمهای خالق،
آهنگســازان ،متخصصان این حوزه و میهمانان افتخاری
میتوانند بوسیله دعوتنامه برگزار کننگان همایش در آن
حضور یابند .برای این منظور بایستی فرم شرکت کننده
خاص از طریق وبگاه کمیته برگزاری همایش به نشــانی
 maqoforum.uzتکمیل و همراه برنامههای اجرایی و
نمونه محتوا ارسال شود .کمیته برگزاری لیست میهمانان
و شــرکتکنندگان واجد شــرایط را تا تاریخ  ۱۰مرداد
(اول آگوســت) اعالم میکند .کمیته برگزاری مسوولیت
هزینههای در محل (شامل تغذیه ،اسکان و حمل و نقل)
را به عهده میگیرد .همچنیــن برگزارکنندگان همایش
میتواننــد در مــواردی هزینه بلیط هواپیمــا از مقاصد
بینالمللی را متقبل شوند .حضور داوران بینالمللی شامل
هفت نفر برای ارزیابی کیفیت اجرای شــرکتکنندگان،
به وســیله کمیته اجرایی هماهنگ شده است .مهمترین
تواناییهای مورد ارزیابی بشرح زیر است -۱ :توانایی اجرای
«مقام» با اصالت و برخاســته از موسیقی ملی -۲اجرای
موسیقی کالسیک شرق  -٣توانایی های اجرا کنندگان
در مراسم پایانی همایش ،برندگان بخش مسابقه با اهدای
دیپلم افتخار و لوح تقدیر و مبالغ زیر معرفی میشــوند:
جایــزه بزرگ ۱۵ :هزار دالر امریکا مقام اول ۱۰ :هزار دالر
آمریکا (به هر کدام از دو برگزیده)
مقــام دوم ۷ :هزار دالر أمریکا (به هر کدام از دو برگزیده)
مقام سوم ۵ :هزار دالر أمریکا (به هر کدام از دو برگزیده)
همچنین در بخش پایانی مراسم برای تشویق و حمایت از
شرکت کنندگان نامزد شده در هر یک از بخشهای خواننده
حرفهای مقام« ،نوازنده حرفهای مقام»« ،اســتاد حرفهای
مقــام»« ،مبلغ حرفهای مقام»« ،هنرمنــد جوان حرفهای
مقام» ،آهنگساز حرفهای مقام معرفی و تجلیل میشود.

