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نصب پوسترهاي سینمایي روي بیلبوردهاي پایتخت

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

»تهران«؛ صدا ،دوربین ،حرکت

»شبشنبهها« میزبان
»اشکان خطیبی« میشود

ﯾﺎدداﺷﺖروزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرﻣﺴﺘﻌﻔﻰ

اندر مزایای پخش زنده اینترنتی

ﻟﯿﻠﻰ ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر

ﻋﮑﺲ :ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎ ﺳﺎزى

  -۱بچه که بودیم تلویزیون بود اگرچه سیاهوسفید،
آنهم در یک گنجه چوبی دردار و قفلدار که رویش
یک توری ســفید میانداختند و وقتی برنامه نداشت
میشــد تاقچه که عکســی یــا مجســمهای رویش
چشمنوازی میکرد .مجســمه روی تلویزیون ما یک
کاکاســیاه بود با گردنبند طالیی که سرش تکانتکان
میخورد و وقتی پدرومادر نبودند این تکان سرش از
دست ما خالصی نداشــت .بچه که بودیم تلفن هم
بود آن هم با گوشی سنگین سیاه و بوق سنگینترش
وقتی گوشــی را برمیداشتی .شــماره تلفنمان هم
هنــوز یــادم اســت !۶۲۰۵۴۰ :بچــه کــه بودیم در
فیلمهــای علمی -تخیلی میشــد چهرهبهچهره با
کسی آنســوی دریاها یا منظومهها تماس تصویري
داشــت :مثال در سریال »پیشــتازان فضا« )مجموعه
علمی-تخیلی تلویزیونی که نخســتین فصل آن بین
ســالهای  ۱۹۶۶تا  ۱۹۶۹ساخته شد( .از همان موقع
پخش زنــده برای خــودش ابهت خاصی داشــت.
مســابقات فوتبال همیشــه در پخش زنده حرف اول
را مــیزد ولــی هیجانآورتریــن پخش زنــدهای که
یادم هســت پاگذاشتن نیل آرمســترانگ بر سطح ماه
بود )جوالی  /۱۹۶۹خــرداد  .(۱۳۴۸انگار که خودم
قدم به ماه گذاشــتم .چکمههای پدر را میپوشــیدم
و در باغچــه حیاط خانه مانند فیلمهای آهســته راه
میرفتــم که یعنی دچار بیوزنی شــدهام .دو ســال
بعــد از آن آرزو میکــردم پخــش زنده انســانی که
اولینبــار بر مریخ پا میگذارد را هم ببینم چون حتما
مریخیها میآمدند پیشواز! آنهم با آن شاخکهای
روی سرشان عین سریال »مریخی محبوب من« )این
مجموعه تلویزیونی ،در ســالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۳با
دوبله فارسی از تلویزیون ملی ایران پخش میشد(.
 -۲ولی پدران ما در بچگی تلویزیون هم نداشتند
)چون تلویزیون ایــران روز اول عید  ۱۳۴۶راهاندازی
شــد( پس اصال لذت و درکی از پخش زنده نداشتند
اما بههرحال نهتنها آنها بلکه در تمام تاریخ بشــریت
اجرای زنــده وجــود داشــت .نمایــشدادن ،تئاتر،
کنسرت ،آوازخواندن ،داســتانگفتن در جمع ،نقالی،
تعزیه ،کمدی دلآرته ،کاتاکالی ،کابوکی و...
 -۳قبــل از جنگ جهانــی اول ،ایــن تلویزیون را
وقتی آن اســکاتلندی نابغه یعنــی »جان لوگی برد«
ســاخت حتما به فکر یا تخیلش رسیده بود که روزی
این تصاویری کــه هدایت میکند توانایی پخش زنده
را خواهند داشت .بعد از اختراع این جعبه جادویی،
همهجا به آن یا همین تلویزیون را گفتند یا معنیاش
کردند به تصویر از دور )مثــال دوردید( .درواقع ،واژه
تلویزیون که از زبان فرانســوی به فارســی راه یافته،
خود واژهای دورگه اســت که بخش نخســت آن از
واژه یونانــی »تلــه« )دور( و بخــش دوم آن از واژه
التین »ویزیــو« )دید( گرفته شدهاســت .به ایران که
آمــد گاهی به آن گفتند »جام جــم« اما زیاد نگرفت
تا انقالب شــد و نامش رســما و عمال شــد »سیمای
جمهوری اســالمی« .خب این یک مجاز مرســل بود
و وقتی در جایگاه ســیمای جمهوری اســالمی قرار
گرفت که دیگر مسئولیتش دوچندان شد.
 -۴اما چه ســیما باشد چه تلویزیون ،پخش زنده
جذابیتهای خودش را دارد .این وســط رسانه جای
خــودش را عوض کــرد .دیگر الزم نبــود برای دیدن
پخــش زنده فالن برنامه خودت را به خانه برســانی
و به جعبه جادوییات .اینترنت آمد و انقالب فناوری
اطالعات چهره قرن  ۲۱را عوض کرد .به دست همه
آدمها یک گوشــی همراه داد .چــه ترجمه بامزهای
است این گوشــی همراه .واقعا همهاش همراهمان
اســت .بــدون او دیگــر زندگــی معنــی نمیدهد.
آهنگی که ازش پخش میشــود خاطرهانگیزترین و
محبوبترین آهنگ زندگیمان است حتی اگر آنهایی
کــه با ما کار دارند هیچ ربطی به این آهنگ نداشــته
باشند .شــبکههای مجازی ما را بدون هیچ دردسری
به مهمانی همگانی برد ،بدون خرج میوه و شیرینی!
)نقدش بماند برای گفتاری دیگر(؛ بعد همین چندی
پیش اینســتاگرام این وســط امکان پخــش الیو داد.
این دیگر شــوخی نبود .دیگر تماس تصویری سفینه
فضایــی اِنترپرایز بــا کاپیتان در پیشــتازان فضا نبود.
مسئله پخش زنده بود.
 -۵دیشــب برنامه جشــن خانه ســینما زنده از
اینترنــت پخش شــد .باالخــره در ســال  ،۱۳۹۴در
یک فراخوان عمومی ســازمان صداوســیما اعطای
نمایندگی  IPTVرا اعالم کرد .حاال بعد از دو ســال،
کار ایــن شــرکتها گرفته اســت .اول فقــط اهداف
آموزشــی بود و دانشــگاهها و نهادهــای دولتی اما
االن دیگر عرصه فرهنگ هم وارد حوزهشــان شــده
اســت .بهتازگی دو برنامه موفق هر هفته به صورت
زنده پخش میشــود .یــک برنامه ســینمایی با نام
»ســیوپنج« که شــنبهها با اجرای فریدون جیرانی
ســاعت  ۲۱پخــش میشــود و دیگری یــک برنامه
موســیقیایی با نام »آهنگ« که سهشنبهها با اجرای
بهرنــگ تنکابنی پخش میشــود .حــاال دیگر فقط
مخاطبــان هیجانزده نیســتند .افــراد در پخش هم
هیجانزدهاند چون این یک پخش زنده کامال تعاملی
اســت .در این پخشهای زنده تعداد تماشــاگران در
لحظه معلوم اســت و کامنت در لحظــه میگیرند.
اگرچه ناظر کیفی صداوسیما در همان اتاق ایستاده و
لبخند میزند اما کاری ندارد .یک پخش زنده جاندار
در راه است.

بهناز شیرباني ۲۱ :شهریور ،یکي از روزهاي مهم اهالي
سینماســت؛ روزي ملي که به نام »ســینما« در تقویم
رسمي کشور ثبت شــده و هر سال جشني به مناسبت
ایــن روز خاص برگزار ميشــود و اهالي خانه ســینما
دور هم جمع ميشــوند و جایــزهاي که اعتبارش براي
ســینماگران خاص و ویژه اســت ،به برگزیدگانش اهدا
ميشود ،اما امســال فضاي شهر تهران نیز به مناسبت
این روز خاص حالوهواي دیگري پیدا کرده و همزمان
با روز ملي ســینما ،پایتخت رنگوبوي سینمایي گرفته
اســت .آنهایي که در دو سال گذشته در تهران بودهاند،
احتماال با طرح »نگارخانهاي به وســعت شــهر« آشنا
هســتند؛ رویدادي که در دو نوبــت ،بهترتیب از دهم تا
بیستم اردیبهشــت  ۹۴و یکم تا دهم خرداد  ۹۵برگزار
شــد و آثار هنري شــاخص ایراني و خارجي که عموما
در موزهها نگهداري ميشــوند و جزء بهترین آثار هنري
هستند در فضاي تبلیغات شهري روي بیلبوردها رفت.
حاال سازمان زیباسازي شهر تهران بهعنوان برگزارکننده
این طرح همزمان با روز ملي ســینما تصاویر فیلمهاي
معروف ســینماي ایــران را روي بیلبوردهاي شــهري
تهــران برده اســت .نمایش پوســتر فیلمهــاي تاریخ
ســینماي ایران از سوي ســازمان زیباسازي شهر تهران
و با همکاري ســازمان ســینمایي وزارت ارشاد صورت
گرفته است.
انتخاب فیلمهــا از مجموع فیلمهایــي که در ۳۵
دوره جشــنواره فیلــم فجر شــرکت کــرده و بهعنوان
بهترین فیلم شــناخته شــده یا دیپلم افتخــار دریافت
کردهاند صورت گرفته اســت .دایره سرخ ،یک تکه نان،
روز واقعــه ،دو فیلم با یک بلیط ،آپارتمان شــماره ،۱۳
روزهاي زندگي ،پدربزرگ ،به رنگ ارغوان ،پدر ،به همین
ســادگي ،بوي کافور عطر یاس ،درخت جان ،خط پایان،
دیار عاشقان ،خیلي دور خیلي نزدیک ،کانيمانگا ،فرش
باد ،حمله به اچ  ۳و پرنده کوچک خوشبختي تعدادي
از فیلمهایي هســتند که پوســتر آنها روي بیلبوردهاي
شهري قرار گرفته است.
از نگارخانهاي به وســعت یک شــهر تا پوسترهاي
سینمایي
طــرح »نگارخانهاي به وســعت یك شــهر« در هر
دو مرحلــه خود حالوهوایي دیگر به کالبد کالنشــهر
بيروح تهران بخشــید؛ طرحي که با وجــود موافقان
و مخالفــان زیــاد ،اهمیتــش در تبدیل تهــران به یک
گالري بــزرگ هنري بود .موافقان به این اشــاره کردند
که شــهرداري با گذشتن از خیر ســود اینهمه بیلبورد
در گذرگاههــاي مختلف ،قدمي بــرای ارتقاي فرهنگ
مــردم و انتقال حس زیبایيشناســي از طریق ارائه آثار
هنرمنــدان طــراز اول ایران و جهان برداشــته اســت.
رســانههاي خارجي از جملــه خبرگزاري فرانســه از
نمایش نقاشيهاي مشهور جهان در خیابانهاي تهران
به نیکي یاد کردند و نوشتند» :شهر به نمایشگاه هنري
روباز تبدیل شده است«.
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گفتوگو با عیسی علیزاده ،مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران

معیار ،فیلمهای منتخب هیئت داوران بود
ســازمان زیباسازی شهر تهران امسال در اقدامی ،پوسترهای خاطرهانگیز سینمای ایران را در جایجای
شهر تهران نصب کرده و با این کار ،روز ملی سینما را گرامی داشته و این اقدام از طرف اهالی سینما بسیار
تحســینبرانگیز توصیف شده است .ســازمان زیباسازی شهر تهران مدتهاســت که با شعار نگارخانهای
به وســعت شهر ،بسیاری از آثار هنری و نقاشــیهای مطرح را در مقابل دیدگان مردم در شهر به نمایش
گذاشــته است .به همین بهانه با عیســی علیزاده ،مدیرعامل سازمان زیباســازی شهر تهران ،گفتوگویی
داشتیم که در ادامه میخوانید.
 نصب پوسترهای تاریخ سینمای ایران به بهانه روز ملی سینما از اقداماتی است که نظرات مثبتی را
به همراه داشته .درباره انتخاب پوسترها صحبت کنیم .معیار انتخاب آنها چه بود؟
ســازمان زیباسازی شــهر تهران دو ،سهسالی است که در حوزه هنر و ســینما دست به اقداماتی زده و
امســال هم همزمان با روز ملی ســینما ،با مشارکت معاونت ســینمایی وزارت ارشاد طرحی را پیشبینی
کردیم و به مرحله اجرا رســاندیم .برایناساس پوســتر فیلمهایی را که در چندین دوره برگزاری جشنواره
فیلــم فجر فیلمهــای برگزیده هیئت داوران جشــنواره بودند انتخــاب کردیم و ایــن محدودیت را برای
انتخابهایمان قائل بودیم ،چراکه از دورهای فیلم برگزیده از نگاه تماشــاگران هم به جشنواره اضافه شد،
اما معیار ما فیلم منتخب هیئت داوران بود و بر این اساس پوسترها انتخاب شدند.
 پوستر اصلی فیلمها انتخاب شده است؟
طبق صحبتهایی که با معاونت سینمایی وزارت ارشاد داشتیم ،هرآنچه در اختیار سازمان سینمایی و
بهعنوان پوستر فیلم موجود بود ،در اختیار ما گذاشته شد؛ پوسترهایی که از سال  ۶۳ ،۶۲موجود بودند .اگر
قرار بود غیر از این معیار ،اتفاق دیگری را برای نصب پوســترها در نظر بگیریم ،کار سختتر پیش میرفت
و ممکن بود انتخابها هم سختتر شود.
 برخی از اهالی ســینما معتقدند در کنار این پوسترها شاید بهتر بود به فیلمهای مهم تاریخ سینمای
ایران از کارگردانهای مهم کشورمان؛ هم اشاره میشد .در انتخابها این موضوع را مدنظر داشتید؟
واقعیت این است که سازمان زیباسازی شهر تهران متولی این موضوع نیست و باید در انتخابها به یک
معیاری میرســیدیم و برهمیناساس به سراغ سازمان مربوطه میرفتیم .هدف ما این بود که در روز ملی
ســینما فضایی را در شــهر به این روز خاص اختصاص بدهیم و خوشبختانه از این طرح نیز استقبال شد و
این نخستین اقدام ما در روز ملی سیما برای گرامیداشت این روز خاص بود.
 آیا طرحهای دیگری برای پاسداشت سینما در طول سال برنامهریزی شده است؟
ما درباره جشنواره فیلم فجر نیز در سالهای گذشته نصب پوستر جشنواره در فضای شهری را داشتیم
و اگر از طرف سازمان یا ارگان خاصی پیشنهاد خوبی در حوزه سینما داشته باشیم قطعا استقبال میکنیم.
نقدهــا بــه آن طــرح بیشــتر از این زاویــه بود که
مجموعه به نمایــش گذاشتهشــده هیچگونه رویکرد
علمي و پژوهشــي ویژهاي ندارد .همچنین گفته شــد

آثــار هنرمندان خارجــي؛ مثل موندریــان ،ماتیس ،پل
کله و ویکتــور وازارلي بدون هیچگونه نظم و ســیاقي
در مکانهاي مختلــف قرار گرفتهاند؛ مثال اثري از پیت

موندریــان در میــدان حر و اثري دیگــر در جنوبيترین
منطقه شهر نصب شده و براي آنها مکانیابي مناسبي
تعریف نشده است یا اینکه بیشتر عناوین تابلوها بهدلیل
ریزبودن قابلخواندن نیســتند .یکي از پیشنهادها براي
آن طــرح این بود که با مشــارکت بخشهاي مختلف
فرهنگي ،مخصوصا گالريهاي خصوصي ،این موضوع
اوال در تهران بهصورت منظم و هرســاله جریان داشته
باشد و دوما در سایر شهرها نیز اجرا شود و تداوم داشته
باشــد ،اما نصب پوسترهاي سینمایي روي بیلبوردهاي
پایتخت از این نظر که شــهرداري براي ســومینبار به
سراغ بیلبوردهاي شــهري رفته و از خیر سود اینهمه
بیلبورد گذشته قابلاحترام و ستودني است.
آنتونیا شــرکا ،منتقد ســینما ،نصب این پوسترها را
اتفاق خوبي ميداند و به »شرق« ميگوید» :در دورهاي
شــهر تهران به نمایشگاه نقاشي تبدیل شده بود و حاال
جاي خوشحالي اســت که به مناسبت روز ملي سینما
چنین حرکتي اتفاق افتاد« .شرکا معتقد است نميتوان
انتظار داشــت در تمام طول سال به موضوع سینما در
فضاي شهري تهران پرداخته شــود ،اما قطعا اتفاقات
خالقانهای نظیر نصب پوسترهاي خاطرهانگیز سینماي
ایران در روزهایي که مناســبتهاي خاصي در سینماي
ایران است اتفاق خوشایندي است.
پرویــز جاهد ،دیگــر منتقد سینماســت که نصب
پوسترها و بیلبوردهایي از فیلمهاي سینمایي را حرکت
خوب ســازمان زیباسازي شــهر تهران به مناسبت روز
ملي سینما ميداند .جاهد در یادداشتي که ایلنا منتشر
کرده ،مينویســد» :این پوسترها براي بسیاري از کساني
کــه این فیلمها را دیدهاند جنبهاي نوســتالژیک دارد و
یادآور یک خاطره ســینمایي و درعینحال نشــانه یک
فقدان است .پوســتر فیلم »خانه دوســت کجاست«،
حضور درخشــان و پرتکاپوي عباس کیارســتمي و نیز
همزمان غیــاب تأثربرانگیز او را بــه یادمان ميآورد یا
پوســتر »کاغذ بيخط« ناصر تقوایي ،اهمیت فیلمساز
ارزشــمندي را به ما یادآور ميشــود که سالهاست به
دالیلي فیلم نســاخته یا امکان فیلمســازي به او داده
نشده است .جاهد در ادامه درباره انتخاب این پوسترها
اضافــه ميکند» :من نميدانم که این پوســترها با چه
معیارها و براســاس چه ضوابطي انتخاب شدهاند و آیا
در گزینش آنها ممیزي و سلیقه سیاسي خاصي اعمال
شده یا خیر که امیدوارم اینگونه نباشد ،چراکه روز ملي
سینما ،روز همه اهالي و دستاندرکاران سینماي ایران
و روز تکتک کســاني است که براي بالندگي ،توسعه و
ارتقاي فني و هنري سینماي ایران تالش کرده و زحمت
کشیدهاند و این تالشها و کوششها نباید نادیده گرفته
شود یا قربانی دستهبنديهاي سیاسي یا باندبازيهاي
حرفــهاي مرســوم در ســینماي ایران شــود .روز ملي
سینما ،روز تمام ســینماي ایران است ،نه تکهاي از آن
که موردپسند ماســت یا با سلیقههاي هنري و سیاسي
ما جور است«.

روایت »نوید نیککار« از ترانه »نقش بهشت«

ﺳﺮ ﺣﺮﻓﻢ ﻫﺴﺘﻢ
ﺳﺎرا ﺷﻌﺎﻋﻰ
در خانوادهای که با هنر بیگانه نبوده به دنیا آمده .پدربزرگ پدری از نوازندگان
تار و از شاگردان استاد فقید جالل ذوالفنون بوده است .پدربزرگ مادری او
هم ضمن برخورداری از صدای خوش و دانــش آواز ،از خوانندگان محلی
شهرســتان نیریز بوده که چندیپیش آثار جمعآوریشــدهاش به صورت
لوح فشرده منتشر شــد و در دسترس همگان قرار گرفت .تاکنون کنسرتها
و فستیوالهاي بینالمللي بسیاري در کشــورهایي همچون ایتالیا ،اتریش،
ارمنســتان و آلمان و ...داشته اســت» .نوید نیککار« متولد شیراز است و
فراگیری موســیقی را از ۱۱سالگی با ســازهای تار و دف آغاز کرده است .به
مناسبت رونمایی از ترانه »نقش بهشــت« او در شیراز که با استقبال مواجه
شده ،گفتوگویی با او کردیم که میخوانید.
 از دوران کودکی و نحوه عالقهمندیتان بــه هنر برای ما بگویید .با
اینکه در ۱۱سالگی سازهای تار و دف را شــروع کردید ،چطور شد که به
آواز رو آوردید؟
شــاید بتوانم اینطور بگویم که هنر در خانواده ما موروثی اســت .هم
در خاندان پــدری و هم مادری هنر نوازندگی و خوانندگی رواج داشــته و
من به نوعی با این عرصه از همان آغاز بیگانه نبودهام و داشــتن موهبت و
نعمت صدای خوش از همان کودکی بارز شد .اما شروع یادگیری حرفهای
و علمی موســیقی برای من با یادگیری ســاز تار از ۱۱سالگی رقم خورد .در
آن زمان چیزی به اســم موســیقی کودک و این موارد اصال وجود نداشت
و هنرجو یکســره به سراغ ســاز مورد عالقه خود میرفت و خب قطعا این
روش مشــکالت خاص خود را هم داشــت ولی آنچه هرگز از من دور نشد
و عالقــه جدیتر و واقعیتر من بود ،همان آواز بــود و خواندن برایم حال
دیگری داشت.
 چرا با اینکه عالقهمند به هنر و آواز بودید ،در دانشگاه رشته مترجمی
زبان را انتخاب کرده و ادامه دادید؟
درحالحاضر شــرایط خیلی فرق کرده؛ وقتی ۱۸ساله بودم و باید برای
انتخاب رشته دانشگاهی و کنکور آماده میشدم ،اصال رشته موسیقی مانند
امروز در دانشــگاهها رواج نداشــت و اگر هم بود ،ورود به آن خیلی دشوار
بود .دقیقا به همان علتی که من همیشــه آواز را بیشــتر از نوازندگی دنبال
کردم ،تمایلم به رشتههای نوازندگی کمتر بود و آن زمان رشته آواز نداشتیم.
درحالیکه امروزه شاهد ایجاد چنین رشتهای در دانشگاههای فرهنگ و هنر
هســتیم و جای خوشــحالی اســت که جوانان و عالقهمندان به این حرفه
میتوانند در این رشــته تحصیل کنند .اما خود مــن فرصت حضور در این
رشته را با توجه به شرایط کاری امروز شاید دیگر نداشته باشم.
 آواز را نزد چه اساتیدی آموختید؟

داســتان ورود من به عرصه جدی آواز هم خیلی مفصل اســت و هم
گفتن آن شــنیدنی .اما بعید میدانم در این فرصت کوتاه بتوانم همهاش را
بیان کنم .نزد اســاتید مختلفی در رشتههای آواز ایرانی ،آواز پاپ و پرورش
صدا دوره دیدهام و عمدتا در شــیراز .اما اجازه میخواهم در این فرصت از
شــاخصترینها یاد کنم که واقعا نزد ایشان آموختم .از جمله استاد آرش
آبســاالن در پرورش صــدا ،حامد همایون که آن روزها بــا نام محمودزاده
فعالیت میکــرد در آواز پاپ و همچنین در قالب مســترکالس در محضر
اســاتید عزیز ماریو تقدســی ،هومــن خلعتبری در پرورش صــدا و صدیق
تعریف در آواز ایرانی بودهام و بســیاری از عزیزان دیگر که پیشنهاد میکنم
عالقهمندان رزومه من را در ســایتم مطالعه کنند و اسامی تکتک اساتیدم
را بخوانند.
 گویندگــی ،خبرنگاری ،طراحی ،مدیریت تبلیغــات و ...را در رزومه
کاری خود دارید .آیا اینها را مکمل هنر میدانستید یا بر حسب اتفاق این
رشتهها را دنبال میکردید؟
بله دقیقا ،هرچیزی که به صدا ربط داشــته باشد ،من را به سمت خود
جذب میکنــد .گویندگی هم جزء همین موارد بــود .خبرنگاری و طراحی
و همچنیــن مدیریــت تبلیغــات و روابطعمومی شــاید جزئــی از اخالق
و کشــشهای روحــیام بودهاند و تمام ایــن موارد را قطعــا مکمل هنر
میدانستم .چون معتقدم هنرمند بدون شناخت مخاطب ،بدون تجهیزات
الزم برای معرفی خود به عموم جامعه کامل نمیشود!
 شما خودتان هم دورههای آموزشی برگزار میکنید .از این کالسها
و دورهها برای ما بگویید. ...
پس از گذراندن سالهای آموزشــی با اجازه استادانم اقدام به برگزاری
کالسهای پرورش صدا و همچنین تصنیفخوانی کردم و رفتهرفته با توجه
بــه اینکه هم تجربه بهتری در انتقال مفاهیم به دســت آوردم و هم اینکه
همیشــه به دنبال چیزهای جدید برای یادگیری هستم ،موفق شدم خودم
را هم ارتقا دهم و کالسهایم با اســتقبال مخاطبان مواجه شد و دورههای
مختلفــی از جمله فن بیان و پرورش صدا برگزار کردم که اتفاقا چند نفر از
هنرجویان پرتالشــم امروز به صورت جدی گوینده و خواننده هســتند و در
سطح شیراز به صورت رسمی فعالیت میکنند.

 فکر میکنید مدرس آواز باید چه ویژگیهایی داشــته باشــد .چون
امروزه متأسفانه کالسهای آواز و مدرسان آواز به حدی زیاد شدهاند که
حتی برخی از آنها صالحیت تدریس ندارند و باعث دلزدهشدن هنرجوها
از آواز میشوند. ...
اینکه چه کســی صالحیت دارد یا نه ،دو بخش اســت .بخش اول که
به نظرم باید توســط واحد موسیقی اداره ارشــاد تأیید شود که چنین تأیید
صالحیتــی را در واقع نداریم یا اگر داریم تاکنون آنقدر جدی گرفته نشــده
اســت که الزامآور باشد و بخش دوم شــناخت مخاطب است که معموال
مربیهــای خوب به دلیل خروجیهایی که داشــتهاند ،شناختهشــده هم
هســتند .مربی خوب به اعتقاد من کسی اســت که توانایی انتقال دانش و
دورشــدن از روشهای دیربازده و فرسایشــی را داشته باشد .آواز و پرورش
صدا دیگر یک مســئله عادی نیست .برای آن تولید علم شده و باید علمی
و دقیق منتقل شــود و دیگر روش سینهبهســینه محبوب نیست؛ همچنین
دانش مربی و تالشهایی که برای یادگیری خودش کرده و نحوه تدریس او
چیزی است که مهم است و هنرجو باید برود ،ببیند و بسنجد؛ شاید بهترین
راه درحالحاضر ،دیدن خروجیهای یک مربی و کارنامه او باشد.
 شما تا به حال اجراهایی در کشورهایی مانند ایتالیا ،اتریش ،ارمنستان
و آلمان داشتهاید .چطور به این اجراها و فستیوالها دعوت میشوید؟
اولینبــار با مربی آواز خودم و با همراهی ایشــان بهعنوان همخوان به
جشنواره موسیقی ایتالیا رفتیم و از آن پس با حمایت و دعوت برنامهگذاران
خارجی موفق شــدم در جشــنوارههای دیگر که نام بردید شرکت کنم .در
ضمن در جشنواره فرهنگ و هنر ایروان هم اول شدیم!
 از سال  ۹۴شروع به انتشار تکآهنگ کردهاید .به تازگی هم تکآهنگ
جدیدتان به نام نقش بهشت رونمایی شد .در مورد این رونمایی و آهنگ
برای ما بگویید .چطور شد این تکآهنگ به مرحله رونمایی رسید؟
بله ،نقش بهشــت عنوان جدیدترین اثر من است که  ۱۶شهریور منتشر
شد .این اثر به سفارش اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز
و به نام این شهر زیبا که این روزها هم به همت مسئوالن چهرهای جدید به
خود گرفته ،ضبط شده است .مراحل هنری این پروژه از ابتدا بیش از  ۹۰روز
به طول انجامید .از مرحله سرایش ترانه گرفته تا میکس و مستر و باالخره
پس از گذشت چهارماهونیم با حضور مسئوالن محترم شهرداری شیراز و در
قالب مراسمی منتشر شد.
 پیش از این در گفتوگویی با یکی از جراید گفته بودید برای پیشرفت،
عزیمت به تهران اجباری است؟ آیا هنوز هم همینطور فکر میکنید؟
بله ،ســر حرفم هستم .پایتختنشینی اجباری اســت که شرایط حاکم
بر فضای هنر آن را ایجاب میکند .قطعا امکانات و دسترســیها در تهران
نهتنها ســریعتر و سادهتر است بلکه تجمع هنرمندان بیشتر در تهران است
و دسترســیها بهتر؛ از زمانی به بعد باید شــرایطت را بهگونهای مدیریت
کنی که بتوانی آیندهای که متصور هســتی را بسازی و حال چه خوب یا بد،
این وسوســه پایتختنشــینی! برای ایجاد روند رو به جلو و عدم توقف یک
ضرورت اجتنابناپذیر است.

 گروه هنر» :شبشــنبهها« در بیســتودومین
تجربــه از دوره چهــارم خــود میزبان »اشــکان
خطیبی« میشــود .اشــکان خطیبی که در سال
گذشــته نیز در قالب برنامه شبشــنبهها دست
به تجربههای جدیدی زده بود ،کنســرت »قلم را
بچرخان« خــود را در آخرین هفته از دوره چهارم
شبشنبهها اجرا میکند.
این مجموعهبرنامه که بــا رویکرد تجربههای
متفــاوت و گفتوگوهــای تــازه در بــاب دیدن و
شنیدن اجرا میشود ،در هفتههای گذشته میزبان
اجراهای مختلفی در ســبکهای گوناگون شده و
با خلق تجربههای جدید در پرفورمنس موسیقی
مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفته است .اشکان
خطیبی نیز شامگاه شنبه  ۲۵شهریور در دو سانس
 ۲۰و  ۲۲کنســرت »قلم را بچرخان« )راک ِد پن(
را در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه خواهد
برد .نیما رمضان ،اشــکان آبرون ،آرش ســعیدی،
سروش عدل و بردیا امیری ،خطیبی را در این اجرا
همراهی میکنند .همچنین سهیل دانشاشراقی
نیز نقاشــی دیجیتال را بر عهده دارد .شبشنبهها
در بیستودومین تجربه از دوره چهارم خود ،شنبه
 ۲۵شهریورماه میزبان پرفورمنس موسیقی »قلم
را بچرخان« در سالن تئاتر مستقل تهران میشود.
در ایــن برنامههــا رضــا دادویی )طــراح و مدیر
پروژه( ،ســیامک قطاعی )مســئول امور اجرائی(،
امیر خرازی )مســئول هماهنگــی و برنامهریز( و
مونا حمزه )گرافیست( حضور دارند.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای تهیــه بلیت
ایــن اجرا بــه ســایت ایرانکنســرت به نشــانی
 www.iranconcert.comمراجعه کنند.
برای دومین سال

»مسعود نجفی« مدیر
روابطعمومی فجر  ۳۶شد

 گروه هنر :دبیر سیوششــمین جشــنواره فیلم
فجــر در اولیــن حکمــش مدیــر روابطعمومی
ایــن دوره جشــنواره را منصــوب کــرد .ابراهیم
داروغهزاده در حکمی مسعود نجفی را بهعنوان
مدیــر روابطعمومــی سیوششــمین جشــنواره
فیلم فجــر منصوب کرد .در این حکــم آمده» :با
عنایــت به تجارب ارزشــمند و درایت جنابعالی
در حــوزه رســانه ،بهموجب این حکــم بهعنوان
مدیــر روابطعمومــی سیوششــمین جشــنواره
ملی فیلم فجر منصوب میشــوید .فراهمســازی
شــرایط تعامل نزدیک با اهالی رسانه در راستای
هرچه باشــکوهتر برگزارشدن جشــنواره ،رعایت
استانداردهای تأکیدشــده برای حضور رسانههای
مؤثر و پیگیری امور مرتبط با حوزه اطالعرســانی
جشنواره و بهخصوص ایجاد جو متناسب با جشن
انقالب اســالمی ،مورد انتظار خواهد بود .توفیق
روزافزونتــان را در جهت پیشــبرد اهــداف عالی
ســینمای شــریف ایــران ،از درگاه خداوند متعال
خواستارم«.
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اعتراضهایي از جنس نقاشي
آما آنچــه به عنوان هنر مدرن او را بســیار جذب
کرده ،بــراي خیلي دیگــر از زنان نقــاش تجربي که
برخالف او نميتوانند آثارشان را بر دیوار خانههایشان
نصب کنند ،تعریف دیگري دارد .اگرچه از مسیر خود
پس نکشیدهاند» .شــوهرم ميگوید اینها را نذار روي
دیوار خانه ،آدم خجالت ميکشــد بهشان نگاه کند«.
نقاشــيهاي زیبا عمدتا نهتنها از دل هنر مدرن بیرون
آمده ،بلکه موضوع ثابت زن را دارند؛ زناني که عمدتا
از میان ترکیبي از رنگهاي تند قرمز ،سیاه و رنگ سفید
روي بوم جلوه ميکنند ،عمدتا با همان شکلوشمایلي
که خود نقاششــان دوســت دارد به نمایش بگذارد،
گاهــي ترکیبــي از زن و بدنــي محوشــده در رنگها
هستند و گاه به صورت دســت یا صورتي برجسته از
میــان رنگها برميآیند و زیبا در ایــن میان همان زن
تنهایي است که خانوادهاش به دیدن آثارش نميآیند
و فامیل نزدیکش؛ مثــل خواهرها و مادر معتقدند او
همان زیباي ســابق نیســت و تفکراتش فرق کرده و
دیگر نميتوانند او را بفهمند.
این زنان اگرچــه همچنان ناگفتههاي زیادي براي
نقاشــیکردن دارند ،اما بهواســطه غیبت از محافل
هنــري نميتوانند بــه صورت حرفهاي بــه برگزاري
نمایشگاه بپردازند یا اسپانسرهاي الزم را براي حضور
آثارشان در نمایشگاههاي بینالمللي جذب کنند .این
عده عمدتا خانهدار هستند و با زندگي کارمندي ،تأمین
مخارج حضور در نمایشــگاههاي خارجي دشــوارتر
است .بنابراین به همین نمایشگاههاي خصوصي که
خانوادهها ،دوستان و آشنایانشان ميآیند و فروشهاي
نصفهونیمه آثارشان بسنده کردهاند.

