دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مدلهایمواقعیهستند

نمایشگاه آثار مرجان ترابی ( 24اثر با تکنیکهای اکریلیک روی بوم و
طراحی) با نام "غیبت" در گالری آ برپاست .ترابی با اشاره به اینکه از
ابتدای دوران نقاشی خود به کار فیگوراتیو عالقه داشته است ،گفت:
همیشه دوست داشتم افراد نزدیک به خود مثل خانواده و دوستان
را نقاشی کنم .پس از مدتی مجموعهای شکل گرفت که کامال رئال
بود اما ابعاد آنها را کوچک در نظر گرفته بودم تا شبیه عکس باشند.
آدمها در زندگی روزمره دیده شوند اما انگار هر
ایده من این بود که 
لحظه ممکن است این زندگی را ترک کنند .ترابی ادامه داد :پس از

مدتی به این فکر کردم که وقتی در هر لحظه ممکن
است حضور فیگورها از بین برود ،بهتر است آنها را محو
کنم و به شکلی ناواضح به تصویر بکشم .بنابراین آدمها
را به شــکل شفاف نقاشی کردم که فضای پشت آنها
قابل مشاهد است .او درباره مفهوم عدم حضور گفت:
دســت مخاطب را باز گذاشتهام که برداشت خود را از این موضوع
داشــته باشند .تمرکز من در این مجموعه بیشتر به موضوع مرگ
بود ،اما از دســت دادن آدمهایی که دوست داریم ،صرفا به معنای

فرهنگی
مرگ نیســت و نقل مکان از جایی به جای دیگر هم
میتواند چنین معنایی داشته باشد .ترابی به هنرآنالین
گفت :همه مدلها واقعی هستند و پس از چیدمان آنها
در صحنه ،از فضا عکاســی کرده و پس از آن نقاشی
کــردم .ابعاد کوچک آثار عالوه بر اینکه میتواند ذهن
را به سوی عکس برده و فضایی نوستالژیک ایجاد کند ،به این دلیل
است که عالقه زیادی به کادر کوچک دارم چون میتوانم جزئیات
فراوانی در کار ایجاد کنم و این کار برایم جذاب است.

پری ملکی:

حاضر نیستم دو بعدازظهر کنسرت بدهم

پری ملکی (خواننده موســیقی ایرانی)  ۱۵آبان،
۶۷ساله میشود و همین بهانهای است برای دیدار
ایلنا با او در خانهاش در یوسفآباد .دیداری که به
گفتگو در مورد قصه پُر غصه وضعیت خوانندگان
زن هم رســید و واکنش صریح سرپرست گروه
موســیقی خنیا را در پی داشت که سالیان سال
اســت کنســرت ویژه بانوان برگزار نمیکند و با
توجه به شــرایط موجود از تکخوانی صرفنظر
کرده و به همخوانی میپردازد .او میگوید «دلم
نمیخواهد تنها برای زنان بخوانم ،دوســت دارم
کنسرتم شنیده و دیده شود و از جریان موسیقی
جدی جدا نباشد ».این خواننده با همراهی گروه
موســیقی خنیا در تازهترین کنسرتش ۲۰ ،و ۲۱
آذر به یاد یکی از تاثیرگذارترین ترانهسرایان دهه
سی در تاالر وحدت روی صحنه میرود .آنچه در
ادامه میخوانید ماحصل این گفتگوست.

شــما ازجمله زنانی بودهاید که در طول
این ســالها و علیرغم تمام مشــکالت به
مســیرتان ادامه دادهاید .در این مسیر نقش
قانون و عرف را چگونه میبینید و عکسالعمل
خوانندگان زن و مرد به آنها را چطور ارزیابی
میکنید؟
ببینید ،ما میبایســت به قانــون و عرف جامعه
احتــرام بگذاریم ،حتی اگر بــا بخشهایی از آن
موافق نباشــیم .اما میتوانیم راهی پیدا کنیم که
نه به قانون و مسائل شرعی و عرفی لطمه بخورد
و نه به کاری که مــا میخواهیم انجام دهیم .ما
نبایــد فرامــوش کنیم که به هر حال میشــود
حرکت کرد و میشــود کار کرد به شــرطی که
خودمان بخواهیم .قطعاً در شرایط فعلی عملکرد
خوانندگان مرد بر سرنوشت خوانندگان زن بسیار
موثر است .در طول تمام این سالها ،آقایان ،هیچ
کــدام ،کمترین حمایتی از خانمهــای خواننده
نکردهاند ،جز افراد معدودی مثل حسین علیزاده.
در حالی که میتوانســتند بکنند .تصور کنید که
اگــر خوانندگان مطرح آقا ،خانمهــا را به عنوان
همخوان کنار خود مینشــاندندَ ،رنگ این اتفاق

میدانیــم که بانوان همیشــه از اجرا در
ساعت دو و سه بعدازظهر شکایت داشتهاند یا
از اینکه تنها میتوانند در فرهنگسرای نیاوران
و تاالر وحــدت روی صحنه بروند اما به قول
شــما میتوان گفت خواننده زنی که ترجیح
میدهد به جای همخوانی در کنسرتی با حضور
تماشاگر زن و مرد ،در اجرایی تکخوان باشد
ناچار است این مشکالت را هم بپذیرد.
دقیقاً .من هرگز حاضر نیســتم ســاعت دو و سه
بعدازظهر کنسرت بدهم و فکر میکنم این بدترین
ساعت روز است و اجرا در آن ساعت را توهین به
خودم میدانم .ترجیح میدهم اگر قرار اســت به
این شکل کنسرت بدهم ،اساساً روی صحنه نروم.

دارند صدایشان تکی به گوش برسد و وقتی قرار
عوض میشد و میتوانست تغییر کند ولی نکردند
است صدای شما تک باشــد ،ساعت دو یا نهایتاً
چون آقایان تحمل اینکه صدای آن خانم همخوان
سه ظهر را به اجرایتان اختصاص میدهند ،اجازه
توجه مخاطب را جلب کند ،ندارند! بنابراین هیچ
هرگونه عکاســی و فیلمبرداری از شــما گرفته
واکنشــی از ســمت خوانندگان مرد نســبت به
میشــود و هیــچ گونه
وضعیت خوانندگان زن
نقــدی در مورد آن اجرا
نمیبینیم و این واقعیتی
* میبایســت به قانون و عرف جامعه
در هیچ کدام از رسانهها
تلخ اســت .به هر حال،
احترام بگذاریم ،حتی اگر با بخشهایی
نمیبینیــد و ...گویــی
وجه قانونی که مشخص
از آن موافق نباشیم
کاری را انجام دادهاید و
است و تکلیف آقایان هم
* در طول تمام این ســالها ،آقایان،
تمام ،فقط برای این که
مشــخص ،میرسیم به
انجامش داده باشید بی
نقش خــود خوانندگان
هیچ کــدام ،کمتریــن حمایتی از
اینکه اثری از آن بماند.
زن .مــن بــه شــخصه
خانمهای خواننده نکردهاند ،جز افراد
بنابراین به نظر من این
سالیان ســال است که
معدودی مثل حسین علیزاده
خــود خانمها هســتند
کنســرت ویــژه بانوان
کــه در ایــن وضعیت
برگــزار نمیکنم ،یعنی
ایفای نقش میکننــد .من همواره به خوانندگان
انتخاب کردهام که با توجه به شــرایط موجود از
زن گفتهام ،تکی نخوانید ،برنامهتان را به شــکل
تکخوانی صرفنظر و در کنار دو یا ســه صدای
عمومی برگزار کنید .هیچ اشکالی ندارد که کنار
دیگر همخوانی کنــم .چون دلم نمیخواهد تنها
یک آقا یا چند خانم دیگر بخوانید .باور کنید هر
برای زنان بخوانم ،دوســت دارم کنسرتم شنیده
صدایی َرنگ خود را دارد و به طور مستقل شنیده
و دیده شــود و از جریان موســیقی جدی جدا
میشود.
نباشــد .ولی خیلی از خوانندگان خانم دوســت

هیچ وقت به رفتن از ایران فکر کردهاید؟
نه! در این صورت آن تالشی که کردهام ،زحمتی
که اساتیدم برایم کشیدهاند و آنچه فرهنگ ملی
ما به من داده و من وامدارش هســتم را در کجا
اســتفاده کنم و به چه کسی منتقل کنم؟! صرف
اینکه قرار اســت در مدت باقی مانــده از عمرم
صدایم از کانالهای آن طرف پخش شود ،ترغیبم
نمیکنــد اینها را زیر پا بگــذارم .چون معتقدم
هر کســی در زندگیاش وظیفهای دارد و وظیفه
من هم این اســت که آنچه را میدانم به جوانان
منتقل کنم .چرا باید بگذارم بروم و اگر رفتم آنجا
چه کنم؟! گذشتهام را زیر پا بگذارم به صرف اینکه
امروز صدایم شنیده شود؟! همین که سالیان سال
است مشغول تدریسم و شاگردانم در نقاط مختلف
دنیا از من و آنچه از من آموختهاند ،یاد میکنند
برایم کافی است.
فعالیت گروه خنیا در چه حال است و در
ماههای پیش رو چه خواهید کرد؟
ما در آینــدهای نزدیــک ۲۰ ،و  ۲۱آذر ،در تاالر
وحدت روی صحنه میرویــم ،در برنامهای ویژه
که در آن همراه با اجرا ،شاهد بزرگداشت یکی از
ترانهسرایان تأثیرگذار دهه  ۳۰و رونمایی از کتابی
در مورد همین ترانهسرا خواهید بود.

7

سه شنبه  15آبان1397

شماره5315

«آوای مهربانی» روی صحنه
سهیال پورگرامی خواننده و سرپرست گروه آوای مهربانی گفت :هماکنون در تدارک و
برنامهریزی برای برگزاری کنسرت در تهران هستیم و قرار است اوایل دیماه به همراه  10نفر
از اعضای گروه کر در تاالر وحدت به اجرای برنامه بپردازیم .به گزارش هنرآنالین ،سرپرست
گروه آوای مهربانی خاطرنشان کرد :در این کنسرت ترانهها و قطعات قدیمی برای مخاطبان
اجرا میشود که عنوان بعضی از این قطعات "گل گلخونه"" ،پیری"" ،فریاد" و ....است.

روزنگار

صفحه فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
علی تجویدی lموسیقیدان

علــی تجویــدی در تاریــخ
۱۵آبــان ســال  ۱۲۹۸در
کوچه ظهیراالســام تهران
زاده شــد .او اصالتاً اهل اصفهان بود .برادران
وی محمــد و علیاکبر تجویدی از نقاشــان
فقید ایران هستند .وی آموختن موسیقی را
از کودکی نزد پدرشهادیخان تجویدی که
در نقاشی از شاگردان طراز اول کمالالملک و
در موسیقی از شاگردان مستعد درویشخان
بود آغاز کرد .پس از مدتی نزد ظهیرالدینی به
فراگیری فلوت پرداخت .از شانزدهسالگی نزد
حسین یاحقی نواختن ویلن را آموخت و پس
از دو سال به محضر درس ابوالحسن صبا (که
دوست و همکار پدر تجویدی در زمینه نقاشی
بود) راه یافت .به مدت هشت سال در مکتب او
به فراگیری ویلن و سهتار پرداخت .او مدتی نیز
در کالس درس چند نوازنده ویلن کالسیک با
شیوه نوازندگی غربی آشنایی یافت .پس از آن
با راهنمایی صبا ،به محفل هنری محمد ایرانی
مجرد راه یافت و با بسیاری از هنرمندان بزرگ
آشــنا شد و از خرمن هنر استادان گرانقدری
چون محمد ایرانی مجرد ،اسماعیل قهرمانی،
سید حسین طاهرزاده و رکنالدین مختاری
که به آن محفل رفتوآمد داشتند ،بهره برد.
تجویدی یکی از برجستهترین شاگردان استاد
صبا بود و در غیبت ایشــان کالس استاد را
اداره میکرد .او استاد چیرهدست ویلن بود و
سالها در هنرستان موسیقی در رشته ویولن
تدریس میکرد .او در رشــته نوازندگی خود،
صاحب سبکی منحصربهفرد بود .قدرت آرشه
و تکنیک برجسته او در بهکارگیری از ظرائف
موسیقی کالسیک مثل پوزیسیونهای باال تا
نزدیک خرک و آرشــهپرانیهای مخصوص و
پزیکاتو (نواختن با سرانگشت روی سیم ساز)
و اســتکاتو (نواختن مقطع) تحسینبرانگیز
است .ســرانجام وی در  ۲۴اسفند  ۱۳۸۴در
 ۸۶سالگی به علت بیماری سرطان پروستات
درگذشت.

کوتاه از هنر

«سیدمحمدساجدی»
درگذشت

«سیدمحمد ساجدی» گرافیست انقالبی که
در مسیر بازگشت از پیادهروی اربعین حسینی
دچار ســانحه رانندگی شــده بود ،به همراه
همســر و دو فرزندش به دیار باقی شتافت و
فرزنــد دیگر وی نیز هــم اکنون در وضعیت
کما قرار دارد .مرحوم ساجدی ،متولد 1359
بود که پس از تحصیل در هنرستان هنرهای
تجســمی تهران وارد دانشگاه شد و در رشته
عکاســی به ادامه تحصیل پرداخت و سپس
کانون هنر شیعه را تاسیس کرد.

«خانم یایا» جمعه میآید

غالمرضا فرجی ســخنگوی شــورای صنفی
نمایش با اشــاره به جلسه  ۱۴آبان این شورا
گفت :در این جلســه شورای صنفی نمایش
قــرارداد فیلم ســینمایی فیلم ســینمایی
«پاستاریونی» به کارگردانی سهیل موفق در
گروه سینمایی استقالل بعد از «گرگ بازی»
عباس نظام دوســت ثبت شد .وی ادامه داد:
فیلم ســینمایی «خانم یایا» بــه کارگردانی
عبدالرضا کاهانی در گروه ســینمایی ایران از
جمعه  ۱۸آبان ماه به جای «در مسیر باران»
به کارگردانی حامد کاتبی اکران میشود .به
گزارش مهر ،فرجی در پایان گفت :فیلمهای
«هزارپا» و «کاتیوشا» به دلیل تعدد فیلمهای
درحال نمایش و فیلمهایی که اکران میشوند
در ســینماهای تهران کال تعویض و از تاریخ
جمعه  ۱۸آبان ماه نمایش نخواهند داشت.

