باالترين مرجع تخصصي و فني خانه موس��يقي،
متش��کل از هفت نفر از موسيقيدانان برجستـه،
متعهد ،خوشنام و فعــال در عرصـــه موسيقي
و در زمينههاي مختلف موسيقي است كه حداقل
 30سال سابقه فعاليت هنري در كشور داشتهاند و
عضو خانه موسيقي هستند.

این اف��راد به پيش��نهاد هيأت مدي��ره و تصويب
مجمع عموم��ي بهعنوان اعضای ش��وراي عالي
خانه موس��يقي برای یک دوره انتخاب مي شوند.
(به نقل از اساسنامه خانه موسیقی)
در بند  ۴از ماده  ۲۳اساسنامه خانه موسیقی آمده
اس��ت«:غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی ،فوت
یا بیماری صعبالعالج و سفر بیش از ششماه هر
یک از اعضا در حکم استعفا تلقی گردیده و یکی از
اعضا علیالبدل به تشخیص رئیس شورا جانشین
او خواهد شد».
ش��اید اعض��ای هیأت مدی��ره خانه موس��یقی و
بهخصوص مدیرعامل این نهاد که در خرج کردن
از کیسه استاد شجریان ید طوالیی دارد ،بگویند
اس��تاد به بیماری صعبالعالج دچار نیستند .اما
طبیعی است که مالک تش��خیص در این زمینه
ایشان نیس��تند بلکه پزشک معالج یا کسی است
که اطالع��ات دقیقی از وضعیت بیماری اس��تاد
دارند.
آق��ای قاضیزاده هاش��می (وزیر بهداش��ت و از
پزشکان برجسته کشور) در مصاحبهای تلویزیونی
که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال( ۱۳۹۶انجام
دادند) اشاره کردند که« :ایشان(استاد شجریان)
گرفتار بیماریای هستند که صعبالعالج است و
عوارض جدی داشته تا االن و» ...
اما جدای از تمامی این م��وارد اگر در مدیرعامل
خانه موسیقی یا آقای محمد سریر بهعنوان یکی
از اعضای ش��ورایعالی یا آق��ای داود گنجهای و
یا داری��وش پیرنیاکان (دیگر عضو ش��ورایعالی
که در زمره افراد دائمالحضور در خانه موس��یقی
ش��مرده میش��وند) قدری حمیت صنفی وجود
داش��ت ،حداق��ل از همایون ش��جریان به عنوان
فرزند اس��تاد تقاضا میکردند که دس��تخطی یا
حتی پیامی ش��فاهی از پدر بزرگوارش��ان به این
جش��ن میدادند تا این همه جمعیت مش��تاق با
دیدگاه صنفی اس��تاد نیز آشنا ش��وند و عالوه بر
آن خبری تازه هم از وضعیت جس��می ایشان در
آن جمع منتشر میشد که از قرار آن هم به طاق
نسیان کوبیده شد.
از ط��رف دیگر خ��ود آقای نوربخش ه��م در این
جش��ن و در دادن عنوان ریاس��ت عالی به استاد
شجریان خالف اساس��نامه رفتار کردند ،چرا که
ش��ورایعالی بعد از معرفی ب��ه مجمع و انتخاب
از س��وی آنه��ا هیچ جلس��های برگ��زار نکرد که
بتواند رئیس دور ت��ازه را معرفی کند درحالیکه
در بن��د س��وم از م��اده  ۲۳اساس��نامه تصری��ح
شده است.
«شورایعالی خانه موسیقی در نخستین نشست
از بین خود نسبت به انتخاب رئیس ،نایبرئیس،
س��خنگو ،دبیر و دونف��ر عضو علیالب��دل اقدام
مینماید».
با توجه به اینکه شورای عالی در یکسال گذشته
هیچ جلس��های نداشته اس��ت احتماال این بند از
اساسنامه (بند ۳ماده )۱۷که به«بررسی عملکرد
شورایعالی موس��یقی» از طرف مجمع عمومی
اش��اره دارد و در زم��ره وظایف مجم��ع عمومی
اس��ت نیز به طاق نس��یان کوبیده ش��ده است و
احتماال ب��ازرس دائم��ی خانه موس��یقی نیز در

استفاده از نام استاد شجریان
بالمانع است
مانی جعفرزاده
منتقد موسیقی

نکتهای که وجود دارد این است که به خودی خود استفاده
کردنازسایهبلندیکهنرمندبزرگبهنظرمنعیبنیست
یعن��ی اول میخواهم درباره این نکته صحبت کنم که اگر
نه فقط خانه موسیقی بلکه هر شخص دیگری از نام بزرگ
استاد محمدرضا شجریان استفاده ،نه سوءاستفاده میکند
بهنظرم اشکالی ندارد زیرا بخش وسیعی از موسیقی ایرانی
زیر سایه بلند این نام است و این یک اعتبار برای موسیقی
این س��رزمین اس��ت .من تصور میکنم میتوانیم دیگر
مفاخرمان را هم حتی به شکل افتخاری در شورای عالی هر
جایی عضو کنیم و از نام بلند آنها استفاده کنیم.
نکته دیگر این است که این ش��ورا تشکیل جلسه نداده یا
آدمهایی مانند من هس��تند که به خودی خود با وضعیت
فعلی خانه موس��یقی مشکل دارند و به آن نقد دارند ،اینها

نشس��ت ۴مردادماه مجمع عمومی ساالنه خانه
موسیقی(س��ال )۱۳۹۶گزارش��ی از عملک��رد
ش��ورایعالی ارائه نکرد و توضی��ح و تذکری هم
نداد که چرا ش��ورایعالی خانه موسیقی در یک
سال گذش��ته هیچ جلسهای برگزار نکرد و هیأت
مدیره نیز در این مجمع هیچ پیش��نهادی نسبت
به تغییر اعضای شورایعالی ارائه نداد درحالیکه
در بند  ۲۸از ماده  ۲۰اساس��نامه «ارائه پیشنهاد
تغییر در اعضای ش��ورایعالی ی��ا انحالل آن به
مجمع عمومی» از وظایف هیأت مدیره دانس��ته
شده است.
تمامی این موارد را آوردم تا به مانند گذش��ته بر
این نظرم پای فش��ارم که تیم کنونی مس��تقر در
خانه موس��یقی بیش از اینکه دغدغههای صنفی
داشته باشند ،دغدغههای شخصی دارند و همهگاه
مناف��ع جمعی (تعهد و التزام به اساس��نامه خانه
موسیقی) را بر منافع فردی (در اینجا بهرهبردن از
نام و جایگاه استاد شجریان برای سرپوشنهادن
بر بیتحرکی و رفتارهای غیر صنفی خود) ترجیح
دادهاند.
نتیج��ه :نگارنده به صفت س��متی ک��ه در خانه
موسیقی داشت (بازرس دو دوره خانه موسیقی و
ریاست کانون پژوهشگران در یک دوره) و اشرافی
که به اساسنامه این نهاد صنفی داشته و دارد و همه
گاه از سوی دوستان مورد پرسش قرار میگیرد و
از آن مهمتر عالقه و انگیزهای که به کار صنفی در
حوزه فرهنگ و تبارشناس��ی و تاریخ آن در ایران
دارد ،این یادداش��ت را نوشتم تا در تاریخ بماند و
ماهیت غیرصنفی برخی افرادی را برمال کند که
به ناحق از جایگاه و نام اس��تاد برای جا انداختن
کارهای غیرقانونی خود بهره میبرند و امیدوارم
و همچنان که در نوش��ته پیشین(سهشنبه هفته
گذش��ته) آوردم ،اینگونه رفتاره��ای غیرقانونی
مدیرعامل و برخی از اعضای خانه موسیقی مورد
توجه مس��ئوالن قرار گیرد و نس��بت به حل آن
اقدامات قانونی انجام دهند و آنان حداقل بدانند
که منتقدان خانه موس��یقی هیچگونه دشمنی با
این جماعت ندارند و اگر نقدی میکنند از منظر
بیاعتنایی آنها به قانون و اساس��نامه است و آنها
حداقل همانند اعضای هیأت مدیره خانه موسیقی
یا اعضای مجمع و بازرس ای��ن نهاد آن را به بوته
فراموشی نسپرند.
بر چنین بنیادی ،طبیعی است که همانند تمامی
ایرانی��ان نگران وضعیت بیماری اس��تادم و برای
سالمتی ایشان دعا میکنم .اما این چند جمله را
بهعنوان یک روزنامهنگار و عالقهمند به کار صنفی
همهگاه پیش چشم داشته و دارم که ارسطو درباره
نسبت حقیقت و استادش افالتون گفت که«:اگر
افالتون عزیز اس��ت ،حقیقت عزیزت��ر از افالتون
اس��ت» یا این توصیه اخالقی از اس��تاد مصطفی
ملکی��ان که به گمان��م راهنمای خوب��ی برای ما
روزنامهن��گاران در بزنگاهه��ای این گونه اس��ت
که فرم��وده بودند«کار روش��نفکر و روزنامهنگار
تحریر حقیقت و تقلیل مرارت است اما اگر امر بر
اختیار بین یکی از این دو باش��د ،فرد روشنفکر یا
روزنامهنگار باید تحریر حقیقت را بر تقلیل مرارت
ترجیح دهد».

یادداشت 1

تکلیف حضور شجریان را شورایعالی مشخص میکند
حمیدرضا نوربخش
مدیرعامل خانه موسیقی

ش��ورایعالی خانه موسیقی باید درباره حضور و یا
عدم حضور آقای محمدرضا ش��جریان اظهارنظر
کند .این شورا قرار است جلسهای بگذارند و در این
زمینه تصمیم بگیرند .بعد از تصمیمگیری شورا یا
من اعالم میکنم یا آقای پیرنیاکان سخنگوی شورا.
اعضای شورایعالی خانه موسیقی را هیات مدیره
مشخص نمیکند بلکه تعدادی از اسامی را انتخاب
و به مجمع عمومی میدهند و با رای آنها این اعضا

از نظر
اساسنامه
خانهموسیقی
استاد شجریان
نمیتواندعضو
شورایعالی
خانهموسیقی
باشد و خانه
موسیقیو
هیأت مدیره
آن احتماال با
وقوف به چنین
موضوعیمثل
همیشهاز
کیسهاستاد
خرج کردند
بیآنکه به
تبعاتقانونی
آن بیندیشند و
خود را شرمنده
اعضایی بدانند
که به آنها رای
دادند تا مطابق
اساسنامه رفتار
کنند

علیالبدل جای ایش��ان میآی��د و کال چه اتفاقی
میافتد.بهطور کلی با تصمیمگیری شورا و جلسه
نهایی ،این عزیزان موضوع را باید با استاد در میان
بگذارند و تصمیم ایش��ان را هم در نظر بگیرند و در
نهایت اعالم کنند.

یادداشت2

استفاده ابزاری خانه موسیقی از نام شجریان
علی قمصری
نوازنده تار

چند سالی است که خانه موس��یقی از اسم استاد
محمدرضا ش��جریان اس��تفاده اب��زاری میکند.
درست اس��ت که احترام به ایش��ان واجب است و
همه م��ا هم آرزوی س�لامتی برای ایش��ان داریم
ولی اینکه استفاده ابزاری حتی با شکلی که در هر
جشنی صدای س��وت و کف مردم را با آوردن اسم
استاد بلند کنیم و برخالف اساسنامه حرکت کنیم
و عنوانی را در جهت شأنیت دادن به کارهای اشتباه

و غیرقانونی و بسته شدن دهان منتقدان و مخالفان
به کار ببریم ،برخالف وجدان است و فقط میتواند
جهتفریبدادنمردمباشد.دوستانخانهموسیقی
جمعیتگ��را هس��تند و تفک��رات احمدینژادی
دارند و صرف��ا میخواهند اکثریت را از نظر ذهنی،
شستوشوی مغزی دهند و به هر ریسمانی چنگ
میزنند تا این کار را انجام دهند.جشنواره فجر هم
امسال همانند دو دوره گذش��ته از سوی این خانه
برگزار میشود بدون اینکه اساسنامه برگزاری این
جشنواره را ارائه و به انتقادات پاسخ دهند.اهالی خانه
موسیقی صرفا با نظام خودمحوری و دیکتاتور مآبی

جلو میروند .ممکن اس��ت برخی اهالی موسیقی
نیز بهمنظور عدم امنیت ش��غلی در مقابل چنین
عملکردی س��کوت میکنند ولی امثالی مثل من
این کار را نکرده و نمیکنیم و در مقابل این رفتارها
و برخوردهای غیرقانونی خانه موسیقی میایستیم
و انتقاد میکنیم.

یادداشت3

حضور شجریان در شورا  استثناست
داود گنجهای  

نوازنده کمانچه و عضو شورایعالی خانه موسیقی

ما اعضای ش��ورا براس��اس اینکه آقای ش��جریان
یکی از خادمین این کش��ور و یک��ی از هنرمندان
منحصربهفرد هس��تند و این روزه��ا دچار عارضه
بیماری شدهاند بهاتفاق رای دادیم که ریاست شورا
با آقای شجریان باشد .ولی شورا کار خودش را انجام
میدهدباایشانهمصحبتومشورتمیشودواگر
مسئلهای باشد با او در میان میگذاریم .درشرایط
فعلی که م��ا به حض��ور فیزیکی آقای ش��جریان
احتیاجی نداری��م بلکه حضور معنوی ایش��ان را
میخواهیم که خوشبختانه هست و بیشتر به لحاظ
احترام و وجه انسانی این کار صورت گرفته است.
این ش��ورا همه اعضای��ش از نوازندههای حرفهای
هس��تند که همگی دارای درجه هنری و سابقهای
بیش از  30سال در زمینه موسیقی دارند و بهنوعی
میتوان گفت همه مثل آقای شجریان هستند.
آنهایی که میگویند حضور این هنرمند برجسته
موسیقی کشورمان با اساسنامه مغایر است کامال
درس��ت میگویند .ما هم خودمان این موضوع را

میدانیم ولی نبودن فیزیکی ایشان هیچ خدشهای
در کار شورا و در روند حرکت خانه موسیقی تأثیری
ندارد چون ایش��ان ه��م اگر بود یک رای بیش��تر
نداش��ت درصورتیکه اعضا هفت نفر هستند و اگر
مس��ئله مهمی پیش بیاید اکثری��ت رای میدهد
و مخالفت یک نفر تأثیرگذار نیس��ت.در ش��رایط
کنونی این مس��ئلهای نیس��ت که بخواهیم به آن
دامن بزنیم هر چند که انتقادات دوستان ،همکاران
و همه موس��یقیدانان را به دی��ده منت میخریم
و درس��ت هم هس��ت چه در این خصوص و چه در
مورد دیگر اقدام��ات و عملکرد خان��ه .البته بهتر
است صحبتهای دوستان ما را در خانه موسیقی
بش��نوند چرا که ما در خانه حق��وق و مزایا نداریم
بلکه خدمت ما خدایی است .ما که سیاسی نیستم
که دروغ بگوییم من به شخصه همه چیز را راست
میگویم و اع�لام میکنم هرک��دام از هنرمندان
دلشان خواس��ت بیایند جای ما رای بیاورند .رای
هم نمیخواهد من جای خودم را به آنها میدهم و
خیالم راحت میشود.مسئله حضور آقای شجریان
در ش��ورایعالی و ریاس��ت ایش��ان یک موضوع

استثنایی اس��ت که بهوجود آمده وگرنه هرکسی
سه جلسه چه در هیات مدیره و چه در شورایعالی
نباشد میتواند رای بگیرد و نفر بعدی بیاید.
ش��ورا هم در این مدت فعال بوده و یکی از اعضای
بس��یار فعالش من هس��تم که همه ای��ن موضوع
را قب��ول دارند .بعد از 18س��ال که م��ن به عنوان
موسس ،هیات مدیره ،قائم مقام و مدیرعامل بودم
و هیچوقت حقوق نگرفته و نمیگیرم .ما مرتب در
مشورت هستیم و حرفها و انتقادات دوستانمان
را میش��نویم که البته باید بگویم که خیلی از این
انتقادات خیلی سازنده است و به آنها عمل میشود
و خیلی از دوس��تان هم اطالعی از اتفاقات داخلی
خان��ه ندارند به همین دلیل اع�لام میکنم که در
خانه موسیقی به روی همه باز است و دعوت میکنم
منتقدان و دوستان در هر موردی بیایند و حضوری
با هم صحبت کنیم و همه چیز را از داخل ببینند.

یادداشت 4

موضوع ثانوی میش��ود که میش��ود ذیل آن موضوع در
رابطهاش صحبت ک��رد ،یعنی ما میپذیریم که ما به خانه
موس��یقی نقدی داریم ،این نقدها یا در جاهایی درس��ت
است یا غلط که میتوان اینها را به نقد گذاشت ،من معتقد
نیستم که هرچه نقد میکنم نقد من درست است یا مث ً
ال
هرچه میگویم باید لحاظ ش��ود ،نه ممکن اس��ت من هم
اش��تباهاتی داشته باش��م ،اما نکتهای که بهوجود میآید
این اس��ت که با فرض اینکه س��ازمان یا نهادی وجود دارد
که بر آن نقدهای زیادی هست ،حاال استفاده کردن از نام
بزرگان نه فقط یک نفر نام هر کسی در شورایی که تشکیل
جلس��ه نمیدهد یا اگر هم میدهد شورای کارایی نیست
یا منتقدانی بر ش��کل کارآیی او انتق��اد دارند چقدر خرج
کردن از نام مفاخر است بابت آن چیزی که بهنظر میرسد
کارآمدیست .بهنظر میرسد که ما در اینجا باید بتوانیم
یکی ،دو چیز را از هم جدا کنیم .نکته اول اینکه ما هر نقدی
که بر خانه موس��یقی داریم باید پابرجا باشد و کسانی باید
پاسخگو باش��ند ،این پاسخگویی نمیتواند پشت هیچ نام
بزرگی پنهان شود ،یعنی اینکه اص ً
ال نه آقای شجریان بلکه

بتهوون یا موتزارت را بیاوریم و بگوییم که این نامها در کنار
ما هستند و لذا نقدی بر ما نیست یا نمیتواند باشد .به نظر
من این اشکال است اگر که کس��انی در خانه موسیقی به
چنین نیتی این نامها را برده باشند ،یعنی االن یک موضوع
س��ومی به وجود میآید؛ یکم استفاده از نامها ،دوم نقدی
که بر خانه موس��یقی وجود دارد و سوم این پرسش که آیا
کسانی که در خانه موسیقی هستند ،دارند از این نامها برای
این موضوع استفاده میکنند که نقدی به آنها بشود یا نشود.
این موضوع را باید در حوزه جوانمردی و شرافت بررسی کند
و واقعاً شرافتمندانه بگوید که آیا اعضای خانه موسیقی از
این نامها استفاده میکنند تا کسی آنها را نقد نکند .چون
بههرحال نقدها وجود دارد و همچنان این مس��ئله وجود
دارد که این نقدها بهنظر من پاس��خ داده نش��ده است .اما
تصور من این نیست که در این سخنرانیهای اخیر کسانی
که در خانه موسیقی هستند ،دارند پشت این نامها پنهان
میش��وند تا نقدها را انکار کنند یا چیزی از این دست .من
چنین احساسی نداشتم و چنین برداشتی نکردهام .اگر شما
چنین برداشتی کردید حتماً به نظر من این کار غلط است

هنر

 ۳دی فرصت دارند ب��رای ارائه مدارک ثبتنام با معاونت
پژوهش و آموزش خانه هنرمندان ایران با ش��ماره تلفن
 ۰۹۰۱۸۰۸۹۲۹۶تماس حاصل فرمایند.
آغاز ثبتنام فصل زمستان سینماتک خانه
هنرمندان ایران

ثبتنام فصل زمستان سینماتک خانه هنرمندان ایران
آغاز شد .مرور سینمای رومن پوالنسکی و مروری بر آثار
یوششمین جشنواره فیلم فجر از مهمترین بخشهای
س
این فصل از سینماتک خانه هنرمندان ایران است و بخش
عمده آث��ار به نمایش درآمده در ای��ن فصل را فیلمهای
اقتباسی تشکیل میدهند .در برنامه مروری بر سینمای
رومن پوالنس��کی دوش��نبه  ۱۱دی فیلم «مس��تاجر»
( )The Tenantمحصول س��ال  ۱۹۷۶به نمایش در
میآید .این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته روالن
توپور ساخته شده اس��ت .دوشنبه  ۱۸دی فیلم «تس»
( )Tessمحصول سال  ۱۹۷۹به روی پرده خواهد رفت
که اقتباسیست از رمان «تس از خانواده دوربرویل» اثر
توماس هاردی .در ادامه برنامههای مروری بر س��ینمای
رومن پوالنس��کی دوش��نبه  ۲۵دی فیلم «پیانیست»
( )The Pianistمحص��ول س��ال  ۲۰۰۲ب��ه نمایش
در خواه��د آمد .این فیلم بر اس��اس کت��اب «مرگ یک
شهر» نوشته والدیس�لاو اشپیلمن س��اخته شده و در
هفتا دوپنجمین دوره جوایز اسکار موفق به کسب جایزه
بهترین فیلمنامه اقتباسی شده است .دوشنبه  ۲بهمن
فیلم «گوست رایتر» ( )The Ghost Writerمحصول
س��ال  ۲۰۱۰نمایش داده میش��ود که بر اساس کتاب
«ش��بح» اثر رابرت هریس ساخته ش��ده است .دوشنبه
 ۹بهمن نیز فیلم «کشتار»( )Carnageمحصول سال

و این کسب کردن از نام بزرگان است .اما از سوی دیگر اگر
آن نقدها و دعواها سر جایش است و حاال مدیرعامل خانه
موسیقی یا هرکس دیگری از بزرگی یاد میکند بهعنوان
ش��خصی که افتخاری در نهادی عضو است یا افتخاری در
نهادی ریاست دارد ،بهنظرم این بهخودیخود اشکالی ندارد
و همهجای دنیا هنرمندان بزرگشان ،ریاستهای افتخاری
کنسرواتوارها را دارند ،ریاستهای افتخاری نهادهای مدنی
هنری را دارند و سندیکاها را دارند و این بهخودیخود اص ً
ال
بد نیست ،اعتبار ماست و هیچ اشکالی هم ندارد.
تمرکز بر اساس��نامه موضوع قانونی است ،االن اساسنامه
کرات از سوی
و آییننامه بنا بر آنچه من مطلع هس��تم ،به ّ
هیأت مدیره ،مدیرعامل و تمام کسانی که در آنجا ذینفع
هس��تند و من روی لغ��ت ذینفع تأکی��د دارم فقط انکار
میش��ود یا بهنحوی زیر پا گذاشته میش��ود و تخطی از
آییننامه بسیار زیاد است .در نتیجه این تخطی که بگوییم
یک ش��خص مهمی در فرهنگ ما وج��ود دارد که حضور
او در ش��ورا میتوان��د افتخار باش��د و درعینحال این هم
درحالحاضر یکی از موارد دیگر نزد آییننامه یا اساسنامه

است بهخودیخود مشکل جدیدی نیست و بخشی از آن
از همه مشکالتی است که تاکنون وجود داشته است ،من
تصور میکنم اگر بخواهد این مش��کل کوچک را در کنار
مشکلهای بزرگ دیگر رفع بکند یکی از راههای ساده این
است که استاد محمدرضا شجریان را مثال بهعنوان رئیس
افتخاری خانه موسیقی یا رئیس عالی افتخاری یا هر چیز
دیگری که عنوان افتخاری را داش��ته باش��د قرار دهند و
سپس شورا را براساس آییننامه و اساسنامه با جلساتی که
باید داشته باشند و ظاهرا ًطی چند ماه گذشته ندارند ،اداره
بکنند .هماکنون صدها مش��کل وجود دارد و ما مشکالت
متعدد خانه موسیقی را داریم که اکنون تسری پیدا کرده،
مانند یک بیماری به جش��نواره موسیقی فجر تسری پیدا
کرده که جشنواره فجر هم مشکالت متعدد آییننامهای
دارد .م��ا هنوز از ای��ن آییننامهای که گفته میش��ود که
بناست جشنواره فجر براساس آن برگزار شود که چند روز
آینده هم مقدمات جشنواره آغاز میشود هنوز آییننامه و
اساسنامه را ندیدیم ،صدها مشکل وجود دارد حاال یکی از
آنها این است که نام بزرگان هم در جاهایی خرج میشود

فرهنگ

چهار روز با سینمای کرهجنوبی در خانه هنرمندان ایران
با همکاری سفارتجمهوری کرهجنوبی و خانه هنرمندان
ایران منتخبی از آثار سینمای کرهجنوبی طی روزهای ۴
تا  ۷دی به روی پرده میروند .دو کارگاه سینمایی مرتبط
با سینمای معاصر کرهجنوبی نیز با تدریس سانلی هن،
رئیس دانش��کده س��ینما بوسان ،سهش��نبه  ۵دی برای
عالقهمندان برگزار خواهد ش��د .براین اساس دوشنبه ۴
دی از س��اعت  ۱۸فیلم «مقام چه��ارم» (th place )4
محصول سال  ۲۰۱۵اثر جونگ جی وو ،و از ساعت  ۲۰فیلم
«اعتراف» ( )Canolaمحصول سال  ۲۰۱۶به کارگردانی
چان��گ در تاالر اس��تاد ناص��ری به نمای��ش در میآیند.
سهش��نبه  ۵دی از س��اعت  ۱۸فیلم «امی��د» ()Hope
محصول سال  ۲۰۱۳اثر لی جون ایک ،و از ساعت  ۲۰فیلم
«دنیای ما» ( )The World of Usمحصول سال ۲۰۱۶
به کارگردانی گا اییون یون در تاالر اس��تاد شهناز به روی
پرده میروند .چهارشنبه  ۶دی از ساعت  ۱۸فیلم «تونل»
( )The Tunnelمحصول سال  ۲۰۱۶به کارگردانی کیم
سئونگ هون و از ساعت  ۲۰فیلم «پایان زمستان» (End
 )of Winterمحصول سال  ۲۰۱۴اثر کیم دائه هوان به
نمایش در خواهند آمد .پنجشنبه  ۷دی نیز فیلم «راه من»
( )My Wayمحصول سال  ۲۰۱۱به کارگردانی کانگ
جی گایو از ساعت  ۱۸در تماشاخانه ایرانشهر به روی پرده
خواهد رفت .الزم به ذکر است نمایش فیلمهای سینمایی
کرهجنوبی برای عموم عالقهمندان آزاد و رایگان اس��ت.
همچنین سهش��نبه  ۵دی دو کارگاه «س��بک و س��یاق
کارگردانی و بازیگری در سینمای معاصر کره» و «بررسی
فیلم رفیق قدیمی (اولد بوی)» با تدریس س��ان لی هن،
رئیس دانشکده سینما بوس��ان ،به ترتیب از ساعت  ۱۰و
 ۱۲در تاالر استاد ش��هناز Tخانه هنرمندان ایران برگزار
خواهد ش��د .عالقهمندان به ش��رکت در این دو کارگاه تا

انتخاب میشوند.از س��ال گذشته استاد شجریان
عضو شورایعالی خانه بودند ولی درخصوص این
مسئله سخنگوی شورایعالی باید پاسخگو باشد
نه بنده .به همین دلیل باید ش��ورا جلسه بگذارد و
در این باره تصمیمگیری کنند .تا امروز هم تکلیف
آقای شجریان معلوم نبوده و ایشان حتی نگفتهاند
که میآین��د و یا نمیآیند و یا جلس��ه را بدون من
بگذارید بر این اساس و با توجه به وضعیت ایشان،
شورا باید تصمیم بگیرد که آیا استاد عضو افتخاری
ش��ورایعالی خانه موس��یقی میش��وند و عضو

 ۲۰۱۱به روی پرده خواهد رفت که بر پایه نمایش��نامه
«خدای کشتار» نوشته یاسمینا رضا ساخته شده است.
پس از آن و طی روزهای دوشنبه  ۲۳بهمن تا پنجشنبه
 ۲۶بهمن برنامه «س��ینما و نقاش��ی» با همکاری پلک
یوشش��مین
تهران برگزار خواهد ش��د .پس از پایان س 
دوره جشنواره فیلم فجر و طی روزهای جمعه  ۲۷بهمن
تا دوش��نبه  ۳۰بهمن منتخبی از آثار به نمایش در آمده
در این جش��نواره در س��ینماتک خانه هنرمندان ایران
نمایش داده خواهد شد .برنامه اسفندماه سینماتک خانه
هنرمندان ایران نیز مش��تمل بر نمایش  ۳فیلم خواهد
بود؛ بر این اساس دوشنبه  ۷اسفند فیلم «وانیا در خیابان
 )42nd Street Vanya on(» ۴۲اث��ر لوی��ی مال و
محصول سال  ۱۹۹۴به روی پرده خواهد رفت .این فیلم
بر اساس نمایشنامه «دایی وانیا» نوشته آنتوان چخوف
ساخته شده است .دوشنبه  ۱۴اسفند فیلم «محاکمه»
( )The Trialبه کارگردانی اورسن ولز و محصول سال
 ۱۹۶۲نمایش داده میش��ود که بر پایه رمان مش��هور
«محاکمه» نوش��ته فرانتس کافکا س��اخته شده است.
دوشنبه  ۲۱اسفند و در آخرین برنامه سال  ۹۶سینماتک
خانه هنرمندان ایران نیز فیلم «خون به پا خواهد ش��د»
( )There Will Be Bloodاثر پل توماس اندرس��ون
و محصول س��ال  ۲۰۰۷به روی پ��رده خواهد رفت که
اقتباسیست از رمان «نفت!» اثر آپتن سینکلر .گفتنی
یوششمین
اس��ت ش��رکت در برنامه مروری بر آثار س 
جش��نواره فیلم فجر صرفا برای اعضای سینماتک خانه
هنرمندان ای��ران امکانپذیر خواهد بود .عالقهمندان به
عضویت در سینماتک خانه هنرمندان ایران میتوانند از
اول تا  ۱۵دی به س��ایت تیوال و یا بهصورت حضوری به
واحد سینماتک خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.

ایمانی خوشخو :هر جا سیاست با هنر
همراه شد ،هنر لطمه خورد
رئیس کمیس��یون هنر و معماری شورای عالی
انقالب فرهنگی معتقد است که تثبیت مدیران
و دبیران جشنوارههای هنری فجر باعث میشود،
اخت�لاف س��لیقهها در رون��د جش��نوارهها کم
شود .به گزارش ایس��نا ،جلسه کمیسیون هنر و
معماری شورای عالی انقالب فرهنگی با بررسی
جشنوارههایبینالمللیتئاتر،موسیقیوهنرهای
تجسمی فجر شنبه دوم دیماه برگزار شد .در این
جلس��ه که معاون امور هن��ری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی حضور داشت ،دبیران جشنوارههای
بینالمللیتئاتر،موسیقیوهنرهایتجسمیفجر
گزارشی از جشنوارهها بیان کردند .محمدحسین
ایمانیخوشخو ،رئیس کمیسیون هنر و معماری
شورای عالی انقالب فرهنگی ،در این جلسه گفت:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت هنری
ای��ن وزارتخانه در همکاری نزدی��ک میتواند از
ظرفیت ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بهعنوان
عالیترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی
برای سیاستگذاری موضوعات هنر استفاده کند و
کمیسیون هنر و معماری شورا نیز آماده تعامل و
همکاری با معاونت هنری است.
رئیس کمیس��یون هنر و معماری شورای عالی
انقالب فرهنگی با تأکید ب��ر اهمیت هنر ،گفت:
متاسفانه هنوز در دستگاههای تصمیمگیری بین
نگرشتأمینمعیشتمردمونگرشحمایتازهنر
فاصله زیادی وجود دارد و هر چند تأمین معیشت
مردم ضرورت و اولویت دارد اما به حمایت از هنر نیز
که با روح مردم س روکار دارد باید توجه کرد و نتایج

نامناسب بیتوجهی به حمایت از هنر سالها بعد
آشکار میشود .او اضافه کرد :جشنوارهها فضای
هنری کشور را توسعه میدهند و اعتبار و آبروی
کشور در منطقه هستند .وقتی رویدادی چنین
تاثیری را در اعتبار کش��ور دارد ،چرا نباید بودجه
جدیتری به آنها اختصاص یابد؟ نکته مهم دیگر
اینکه تثبیت مدیران و دبیران جشنوارهها باعث
میشود اختالف س��لیقهها در روند جشنوارهها
کم شود .نکته س��وم این است که جشنوارههای
هنری فج��ر نقطه عطفی در عرصه هنر کش��ور
هستند و موضوع تدوین سند کلی جشنوارههای
هنری فجر نیز مطرح شده است که مورد بررسی
ق��رار خواهد گرفت .ایمانیخوش��خو با تأکید بر
پرهیز هنر از سیاس��ت ،گفت :هرجا سیاس��ت با
هنر همراه ش��د ،هنر لطمه خورد و الزم است که
همراهی سیاس��ت با هنر کاهش یابد و برای هنر
نقش دیپلماس��ی عمومی قائل باش��یم نه نقش
سیاست رسمی.
رئیس کمیس��یون هنر و معماری شورای عالی
انقالب فرهنگی ،با اش��اره به تهیه اس��ناد هنری
در این کمیس��یون گفت :ض��رورت دارد که در
عالیتری��ن نهاد تصمیمگیری فرهنگی کش��ور
اس��نادی برای هنر داش��ته باش��یم .این اسناد
باالدس��تی حیطه و اختیار هر فرد ی��ا نهادی را
برای ورود ب��ه حوزه هنر مش��خص میکند ،اما
درصورتیکه چنین اسناد مصوبی وجود نداشته
باش��د افراد یا نهادهایی به حوزه مسائل هنر وارد
میشوند که توسعه هنر را ضعیف و ُکند میکند.

و هزار چیز دیگر هم خرج میشود .تصور من این است که
این مشکل بهس��ادگی با کیاستی خاص قابل رفع است به
این معنا که حداقل من بهعنوان عضوی کوچکی از جامعه
موسیقیبسیارافتخارمیکنمکهاستادمحمدرضاشجریان
رئیسشورایعالیخانهموسیقیباشند،ولواینکهپنجسال
هم بگذرد که ایشان در شورا حضور نداشته باشند ،مشروط
به اینکه مشکل آییننامهای و اساس��نامهای رفع بشود و
مثال ایشان را بهعنوان رئیس افتخاری در آنجا قرار بدهند و
ما نقض قانون نداشته باشیم و بعد سر نقدها و دعواهایمان
برویم و مشکالت دیگر را حل کنیم.
آن سوی مرز

درگذشت خالق
باگزبانی و تا موجری

ن مع��روف «باگزبانی» و
«باب گیون��ز» خالق انیمیش�� 
تصویرگر «تا موج��ری»« ،دافیداک» و «س��فید برفی
ت کوتوله» در  ۹۹س��الگی درگذش��ت .به گزارش
و هف 
هالی��وود ریپورتر ،وی که از چهرهه��ای کلیدی صنعت
انیمیشنسازی محسوب میشد ،در طول دوران  ۶۰سال
فعالیت حرفهای خود با کمپانیهایی چون والتدیزنی و
برادران وارنر همکاری داشت.
خبر درگذشت «باب گیونز» را دخترش ،ماریانا  ۱۰روز
پس از مرگش به رس��انهها اعالم کرده و گفته پدرش به
سبب بیماری ریوی و نارس��ایی حاد تنفسی در سن ۹۹
سالگی در کالیفرنیا درگذشته است .وی در سال ۱۹۳۷
به عنوان بررس��یکننده کارتونه��ای «دونالدداک» و
«س��فیدبرفی و هفت کوتوله» با کمپان دیزنی همکاری
خود را آغاز کرد و در سال  ۱۹۴۰به کمپانی برادران وارنر
رفت و بهویژه برای خلق ش��خصیت کارتونی «باگزبانی»
به شهرت رسید.
«گیونز» در خلق ش��خصیتهای کارتونی دیگری چون
«تاموجری» و «گارفیلد و دوس��تان» نیز نقش داشته که
هر کدام از موفقترین انیمشینهای مطرح دنیا بهحساب
میآیند.

