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فرهنگی

محمدرضا گلزار  ۶تیر کنسرت برگزار میکند
کنسرت محمدرضا گلزار بازیگر و خواننده  ۶تیر در سالن میالد نمایشگاه بین الملی
تهران در  ۲سانس  ۱۹:۳۰و  ۲۲:۳۰برگزار خواهد شد .بلیت این کنسرت از  ۷۰تا ۱۸۵
هزار تومان قیمت گذاری شده است .به گزارش صبا ،گلزار فعالیت موسیقی خود را از
سال  ۱۳۷۷به عنوان گیتاریست با گروه آریان آغاز کرد .او در گروه آریان گیتار ،ارگ و
پرکاشن نواخت ه است.

رویدادهای هنری

«پازولینی»منتشرشد

محمدرضا عیوضی (خواننده موسیقی پاپ) که
جزو هنرمندان دهه هفتاد به حساب میآید و
آلبومهای«رنگینکمون»«،برمیگردم»«،دختر
ش��اه پریون»« ،ی��ه روز برف��ی» و «دلخوش
سیری چند» را منتشر کرده به تازگی با آرش
سنجابی (نویسنده و کارگردان) تئاتر «به وقت
پازولین��ی» همکاری ک��رده و خواننده این اثر
نمایشی اس��ت .نام قطعه عیوضی «پازولینی»
نام دارد و بابک صحرایی ترانه آن را س��روده و
آهنگسازی و تنظیم آن بر عهده دانیال شهرتی
بوده اس��ت .ب��ه گزارش ایلن��ا ،تئاتر «به وقت
پازولینی» از هش��تم خردادماه به روی صحنه
است و راس ساعت  18:00در تماشاخانه «دیوار
چهارم» اجرا میشود و محمدرضا عیوضی عالوه
بر خوانندگی ،بازیگر این اثر نیز هست.

«حس تعلیق» به کاما آمد

نمایش��گاه گروهی نقاش��ی با عن��وان «حس
تعلیق» با نمایش آثار محس��ن جمالی نیک،
مرمر صالح��ی و بابک پزش��کی از روز جمعه
 ۳۱خ��رداد در گال��ری کاما برپا میش��ود .در
نمایش��گاه حس تعلیق  ۱۷اثر نقاشی محسن
جمالی نیک و مرم��ر صالحی و مجموعهای از
کاسههای سفالین بابک پزشکی به نمایش در
میآید .محس��ن جمالی (هنرمن��د نقاش) که
در این نمایش��گاه مجموعه نقاشیهای خود با
موضوع جمعیت را به نمایش میگذارد ،گفت:
آثار نمایشگاه تعلیق با یکدیگر متفاوت است
این آثار به طور اتفاقی کنار یکدیگر قرار گرفتهاند
و پیوستگی موضوعی ندارند هر مجموعه عنوان
خود را دارد ،مجموعه من بینام است و عنوان
مجموعه بابک پزشکی «دعای باران» و عنوان
آثار مرمر صالحی « درخت در آینه من» است.
به گزارش ایلنا« ،محسن جمالی» هنرمند نقاش
و عضو «موسسه هنرهای تجسمی ایران» است
و تاکنون نمایشگاههای متعددی را در ایران و
خارج از کشور برپا کرده است.

کوتاه از هنر

چوب حراج
در دست بهرام رادان

نمایش��گاه فروش آثار اس��اتید و پیشکسوتان
هنرهای تجسمی با عنوان «خانه خوبان» توسط
س��ازمان فرهنگی  -هنری ش��هرداری تهران و
تعدادی از نهادهای دیگر روز جمعه  ۲۴خرداد با
حضوررییسسازمانفرهنگی-هنریشهرداری
ته��ران و مدی��رکل هنرهای تجس��می وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از هنرمندان
در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح شد .به
گزارش خبرآنالین ،برنامه چکشزنی و حراج این
آثار روز جمعه  ۳۱خرداد با اجرای بهرام رادان در
همین مکان برگزار میشود.

«امتحان» آماده نمایش شد

مس��تند س��ینمایی «امتحان» به کارگردانی
س��جاد ریاحی و تهیهکنندگی خانه مستند
انقالب اسالمی ،آماده نمایش شد .این مستند
 ۶۰دقیقهای داستان مواجهه امام خمینی(ره)
و مق��ام معظ��م رهب��ری در دوران ریاس��ت
جمه��وریِ آیت اهلل خامنهای بر س��ر تعیین
نخس��توزیر اس��ت .به گزارش ایسنا ،تولید
مستند سینمایی «امتحان» از سال  ۹۶آغاز
ش��ده بود و پس از پشت سر گذاشتن مراحل
تولید ،به تازگی آماده نمایش شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مجس��مهای از مرلین مونرو در ساعات اولیه صبح روز
سهشنبه در لسآنجلس به سرقت رفت و حاال پلیس
مش��غول تحقیق در این مورد است .پلیس گفت این
سرقت حدود ساعت  ۳صبح در محدوده بولوارهالیوود
و شمال البریا به وقوع پیوست .این مجسمه از آالچیق
«چهار بانویهالیوود» به سرقت رفت .هدف راهاندازی این آالچیق
تجلیل از زنان در صنعت فیلم بوده و در آن مجسمههایی از دولورس
دل ریو ،دوروتی دندریج ،میوس��ت و آنا میوانگ دیده میش��د.

خبر

آثار هنری دانشجویان رسام
در مجلس

آفتاب یزد :موسس��ه آموزش��ی رسام با عقد
تفاه��م با س��ازمان فن��ی و حرفهای اق��دام به
برگزاری کالسهای مهارت آموزی دانشجویان
در محل دانش��گاه کرده است .دکتر احمد علی
فرزین رئیس موسس��ه آموزش عالی رسام در
یک نشست خبری به تش��ریح اقدامات انجام
ش��ده و همچنین برنامههای پی��ش روی این
دانش��گاه پرداخت.به گفته وی دانش��گاه رسام
به عنوان تنها دانش��گاه تک جنس��یتی فعال
در اس��تان البرز در س��ال  1390کار خود را با
 300دانش��جوی خواهر آغاز کرده و از آن سال
تاکنون چهار دوره از دانش��جویان این دانشگاه
فارغالتحصی��ل مقطع کارشناس��ی ش��دهاند.
او افزود :در سال جاری موسسه آموزشی رسام
موفق به جذب بیش از 2400دانشجوی خواهر
در  30رش��ته دانشگاهی در دانشکدههای فنی
و انسانی در مقاطع کاردانی تا کارشناسی ارشد
شده است .به گفته وی دانشجویان در  30رشته
دانش��گاهی در هفت گروه رشتهای در موسسه
آموزش عالی رسام مشغول به تحصیل هستند
و در این واحد دانشگاه با همکاری موسسه فنی
و حرفهای موضوع مهارت آموزی دانش��جویان
هم به جدیت پیگیری میش��ود به طوری که
با توجه به درخواس��ت دانش��جویان در برخی
رشتههای دانشگاهی و با ایجاد ظرفیت مناسب
کالسهای مهارتی فنی و حرفهای هم در محل
دانشگاه برقرار شده و در پایان مدرک معتبر فنی
دانش��گاهی به فارغ التحصیالن ارائه میشود.
دکتر فرزین در پایان نشس��ت به برگزاری یک
نمایشگاهآثارهنریدانشجویانواساتیددانشگاه
رسام در محل مجلس شورای اسالمی در چند
روز گذشته اشاره کرد و گفت :نمایشگاه هنری
دانشگاه رسام مورد استقبال کم نظیر نمایندگان
مجلس قرار گرفت و کلیه منافع مالی فروش آثار
به خود دانشجویان و صاحبان اثر رسید.

بین الملل

«مدالکارنگی»
به «شاعر مجهول» رسید

جای��زه ادبی «مدال کارنگ��ی» ،قدیمیترین
و مهمترین جایز ه ادبی��ات کودک بریتانیا به
«شاعر مجهول» اثر «الیزابت آسودو» نویسنده
آمریکای��ی  -دومینیکنی رس��ید .به گزارش
ایس��نا« ،الیزابت آس��ودو» اولین نویس��نده
غیرسفیدپوس��تی اس��ت که در تاریخ جایزه
«مدال کارنگی» موفق به کس��ب این جایزه
میشود؛ جایزهای که اولینبار در سال ۱۹۳۶
اعطا ش��د و چهرههای مطرحی چون «س��ی
اس لوئیس»« ،آرتور رنسام» و «نیل گیمن»
را در می��ان برندگان پیش��ین خود میبیند.
«آس��ودو» که متولد یک خانواده مهاجر اهل
جمهوری دومینیکن در انگلیس است ،برای
اولی��ن اثر خود ب��ا عنوان «ش��اعر مجهول»
موفق به کس��ب این جایزه ش��ده است .این
کتاب که رمانی منظوم اس��ت درباره دختری
آرام ب��ه نام «ژیاروما» اس��ت که به باش��گاه
شاعران مدرس��هاش میپیوندد .این مدال در
س��ال  ۱۹۳۶به یاد «اندرو کارنگی» نیکوکار
اس��کاتلندی که بی��ش از ۲۸۰۰کتابخانه در
دنی��ای انگلیس��یزبان بنیانگ��ذاری ک��رد،
راهاندازی شد و  ۱۹س��ال پس از آن« ،مدال
کی��ت گرینوی» ب��ه نام ای��ن هنرمند قرن
نوزدهمی به راه افتاد.

«تروا » در موزه ملی بریتانیا

موزه «بریتانی��ا» ،گنجینه «تروا » را در قالب
نمایش��گاهی با عن��وان «تروی  :اس��طوره و
واقعیت» پس از گذش��ت  150سال از اولین
تالش ب��رای نمایش این مجموع ه به نمایش
میگ��ذارد .نمایش این آثار ب��رای اولین بار
به موزه ملی بریتانیا پیش��نهاد ش��د ،اما در
نهایت مجموعه آثار باستانی «تروا» در موزه
«برلی��ن» به نمایش گذاش��ته ش��د« .لزلی
فیتون»  -مدیر موزه بریتانیا  -طی کنفرانس
خبری که روز س��ه ش��نبه برگزار شد ،اعالم
ک��رد این م��وزه به جبران نمایش از دس��ت
رفته سالهای پیش این بار با نمایشی بزرگ
میزبان عالقهمندان خواهد بود .این نمایش بر
پایه آثار کش��ف شده در شهر «تروا» واقع در
«حصارلیک» نام اس��تانی در ترکیه امروزی،
برگ��زار خواهد ش��د .به گزارش ایس��نا و به
نقل از آرت نیوزپیپر ،بر اس��اس داستانهای
افس��انهای یونان و همانطور که در «ادیس��ه
هومر» نگاشته شده ،این مکان همان شهری
اس��ت که توس��ط یونانیان فتح شد .در کنار
 ۱۰۰اثری که از م��وزه «برلین» به «لندن»
منتقل میشوند ۲۰۰ ،اثر دیگر از داراییهای
موزه «بریتانیا» و دیگر منابع از جمله «موزه
اش��مولین» و موزه ملی «دانمارک» در این
نمایشگاه حضور خواهد داشت.

مجسمه «مرلین مونرو» به سرقت رفت!

ه��ر یک از این چهار بازیگر یکی از س��تونهای این
آالچیق بودند .فردی که این جرم را مش��اهده کرده،
گفت مردی را دیده که با استفاده از یک اره مجسمه
مونرو را از جا درآورده و با خود برده اس��ت .پلیس در
حال حاضر هیچ مظنون��ی ندارد و تحقیقاتش ادامه
دارد .به گزارش مهر به نقل ازهالیوود ریپورتر ،مرلین مونرو یکی از
تاثیرگذارترین و بهترین بازیگران تمام دوران سینمایهالیوود بود
که در دوران بازیگری خود نقش بس��یار مهمی در هنر و سیاست

الهامعظیمی:

کشور آمریکا داشت و حاشیههای بسیاری برای زندگی خصوصی
و کاری خ��ود ایجاد کرده بود .این بازیگر توانای س��ینمایهالیوود
س��رانجام در سال  ۱۹۶۲در سن  ۳۶سالگی جان خود را از دست
داد و مرگ او نیز حاشیههای فراوانی را به دنبال داشت .تا جایی که
هنوز پس از گذش��ت نیم قرن از درگذشت این بانوی بازیگر هنوز
حرفها و حدیثها درباره مرگ وی بر سر زبانهاست .گفتنی است
مونرو میراثی به عنوان یکی از نمادینترین بازیگران زنهالیوودی
از خود به جا گذاشت.

سیدجواد رضویان:

دغدغهامهویتانسانیاست نمیتوان مشکالت را ندید

آفتاب یزد -گروه فرهنگی :نمایشگاه «هویت
چهل تکه» الهام عظیمی این روزها در گالری مژده
دایر اس��ت و بیش از هر چیزی توجه مخاطبان به
تکنیک خاص او در آفرینش این آثار جلب میشود،
تکنیکی که از بازیافت عنصر شکل دهنده نقاشی،
رنگ میآید اما این همه جذابیتهای هویت چهل
تکه نیست .او از انسان معاصر دردمندی میگوید
که حال نزاری دارد و حتی سیمای ظاهری اش را
در اثر دردمندی درونش از کف داده اس��ت .الهام
عظیمی ،درباره نحوه ش��کل گیری آثار نمایشگاه
"هوی��ت چهلتکه" میگوید" :هم��واره به متریال
بازیافتی عالقه داش��تم ،بر همین مبنااندکاندک،
توجهم به رنگهای خش��ک ش��ده بر پالتهای
نقاشی جلب ش��د .وقتی رنگ آکرلیک روی پالت
نقاشی خشک میشود ،یک طیف رنگی جذاب را
ایجاد میکند که بسیار مورد توجه من قرار گرفت.
بنابرای��ن همواره به این مس��ئله فکر میکردم که
از این رنگهای خش��ک شده پالت به عنوان یک
متریال استفاده کنم ".عظیمی ،نمایشگاه "هویت
چهلتکه" را حاصل فعالیت چند س��اله گذش��ته
خ��ود خواند و گفت ":توجه به رنگهای خش��ک
شده پالت ،سبب شد که این بخشاندکاندک به
متریال اصلی کار من و تکنیک شخصیام تبدیل
ش��ود .تازه بودن این روش اجرا س��بب شد که با
طبق مصوبه جدیدی که اواخر سال گذشته توسط
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب
رسید ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از این پس
مکلف است  10درصد از درآمد کنسرتهای تهران
و کالنشهرها را به حساب درآمد عمومی خزانهداری
کل کشور واریز کند.
تصویب این طرح طی مدت زمانی کوتاه حاشیهها
و اعتراضهای��ی را از س��وی هنرمندان و برخی از
مس��ئوالن در پی داش��ته اس��ت تا آنجا که علی
ترابی (مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی) اس��تعفا داد و چند روز پس از او شهرام
صارمی (مدیر اجرایی جش��نواره موس��یقی) نیز
طی انتش��ار نامهای سرگشاده ،استعفای خود را از
س��متش اعالم کرد .در حال حاضر طرح نامبرده
اجرایی شده و این در حالی است که قیمت بلیت
کنس��رتها نیز طی روزها و هفتههای گذش��ته
بدون اعالم قبلی از س��وی مراجع مرتبط افزایش
یافته اس��ت .تا چند روز گذشته کمترین قیمت
بلیت بهطور میانگین  45ه��زار تومان و باالترین
ی سالنها
قیمت بلیتها بر اس��اس جایگاه صندل 
 150هزارتومان بوده اس��ت .این در حالی اس��ت
که طی روزها و هفتههای گذشته قیمت حداقلی
ت کنسرتها افزایش یافته است.
و حداکثری بلی 
بهطور مثال قیمت بلیتهای کنسرت فرزاد فرزین
که  23خردادماه در برج میالد برگزار شد ،بر اساس
تعرفه قبل��ی قیمتها تعیین نش��ده و گرانتر از
قبل اس��ت .ارزانترین بلیت کنسرت فرزاد فرزین
70هزارتومان و گرانترین آن 185هزارتومان است.
یا بهط��ور مثال قیمت بلیتهای کنس��رت گروه
بانوان «رخس��اره» که قرار است در روز پنجشنبه
 16تیرماه در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برود
از  80هزارتومان شروع میشود و قیمت حداکثری
آن 130هزارتومان است.
تکنسرتها
>مقایسهقیمتبلی 
       با فروردین و اردیبهشتماه

اگر به قیمت کنسرتهای فروردین و اردیبهشتماه
امس��ال (و نه قیمته��ای س��ال  )1397نگاهی
بیندازی��م متوجه تفاوتهای ذکر ش��ده خواهیم
ش��د .به طور مث��ال قیمت بلیت کنس��رت فرزاد
فرخ که در هفتم و هش��تم اردیبهشتماه امسال
در نمایش��گاه بینالمللی و س��الن می�لاد برگزار
ش��ده  50تا 140هزارتومان بوده و حداقل قیمت
بلیتهای کنسرت محسن ابراهیمزاده در برج میالد
از  45هزارتومان ش��روع و تا 160هزارتومان متغیر
بود .این در حالی است که قیمت بلیتهای کنسرت
آینده فرزاد فرزین  70تا 185هزار تومان است.
قیمت کنس��رت امید نعمتی و مهیار علیزاده که
هشتم اردیبهش��تماه در تاالر وحدت برگزار شد
40تا 150هزارتومان بود و این درحالی اس��ت که
قیمت بلیتهای کنس��رت گروه «دال» در تاریخ
یکش��نبه  12خردادماه از  50هزارتومان آغاز شد
و بر اس��اس چیدمان صندلیهای تاالر وحدت تا

استقبال خوبی از سوی سایر هنرمندان و اساتیدم
مواجه شوم زیرا در نگاه نخست رنگهای خشک
ش��ده پالت برای دیگران آش��نا نشان میدهند و
به نحوی آش��نایی زدایی میکنند ".او خاطرنشان
کرد ":به نظر من جسارتی که در رنگهای خشک
شده روی پالت وجود دارد و این غلظت و شفافیت
را نمیت��وان به راحتی در تکنیکهای دیگر ایجاد
کرد به همین خاطر ،اس��تفاده از این متریال برای
من تبدیل به یک روند دائمی ش��د زیرا اساساً این
شیوه از نگاه من با هویت انسانی در ارتباط است".
پرترهه��ای بعضا به هم ریخته و مخدوش ش��ده"
عظیمی" در گستره دیوارهای مژده چشم مخاطب
را درگی��ر میکند ،برخی ب��ه کل صورتی ندارند،
برخی چشم و برخی نیز از تناسب بیبهرهاند .این
روایت نقاش از انس��ان امروز اس��ت .چهار تابلوی
موزاییکی او از یکصد پرتره کوچک فضایی منغلب
کننده را به مخاطب تلقین میکند که بسیار جالب
توجه اس��ت .این هنرمند تأکید بر هویت انسانی
را دلیل ش��کل گیری آثار این نمایشگاه دانست و
گفت ":هویت انسانی همواره از جمله دغدغههای
من بوده به همین خاطر ،بیشتر روی کار پرترهها
تمرکز دارم زیرا اساس��اً معتقدم که انسان امروزی
دچار تغییراتی جدی و متفاوت نسبت به نسلهای
گذشته شده است.

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :سیدجواد رضویان
(کارگردان فیلم سینمایی زهرمار) با اشاره به آغاز
اکران این فیلم از روز گذشته چهارشنبه 29خرداد
گفت :زمانی که قصد داریم فیلمی را تولید کنیم
قطعاً به دنبال ی��ک تجربه جدید و فضای تازهای
هس��تیم و تالش م��ن در زهرمار این ب��ود که از
چیزهایی که این س��الها یاد گرفتم ،استفاده کنم.
رضویان ک��ه در برنامه زنده س�لام صبح به خیر
شبکه سوم سیما حضور پیدا کرده بود ،ادامه داد:
زهرمار در راس��تای کارنامه بازیگری من نیست و
مانند کارهای که بازی کردم ،اینگونه نیس��ت که
اتفاقات خندهدار در فیلم زیاد باش��د بلکه زهرمار
تجرب��های بود ک��ه از وضعیت تلخ ام��روز جامعه
نشأت گرفته اس��ت .کارگردان فیلم زهرمار ادامه
داد :بخ��ش زی��ادی از آنچه ک��ه در فیلم نمایش
داده میشود بهصورت واقعی در جامعه امروز شهر
تهران وجود دارد و کلیت قصه این فیلم بر اساس
یک داستان واقعی و ناشی از مشکالتی بود که من
در جامعه دیدهام و وقتی این مشکالت را میبینیم،
نمیتوانیم خودمان را به ندیدن بزنیم .وی درباره
اینکه گفته میش��ود قصه اولی��ه فیلم درباره یک
روحان��ی بود ولی بعد به م��داح تغییر کرد ،افزود:
فیل��م زهرم��ار به هیچ عنوان ش��وخی نیس��ت و
کام ً
ال یک فیلم جدی اس��ت و ممیزی باعث شد

تا ما شخصیت فیلم را تغییر دهیم .ما برای فرار از
ممی��زی این کار را کردیم .رضویان درباره واکنش
جامعه مداحان به فیلم زهرمار و حضور یک مداح
ب��ه عنوان مش��اور در فیل��م گفت :هی��چ کدام از
مداحان عزیز کشور به عنوان مشاور در فیلم حضور
نداشتند حتی در روزهای برگزاری جشنواره فیلم
فجر در س��ال گذش��ته گروهی از دوستان منتقد
تصور میکردند که این فیلم به نفع جامعه مداحان
است و گروهی از مداحان هم معتقد بودند که این
فیلم علیه جامعه مداحان است .این بازیگر فیلمها
و سریالهای طنز درباره ورود به عرضه کارگردانی
گف��ت :یکی از دالیل این بود ک��ه بعد از بازی در
برخی آثار به عنوان بازیگر و موفقیت آنها گروهی
از تهیهکنندگان و حتی مدیران تقاضا داش��تند تا
همان نقش را چن��د بار در آثار دیگر تکرار کنم و
این مس��ئله آزاردهنده بود و از همین رو تصمیم
گرفتم خ��ودم ورود کنم تا بتوانم تصمیم گیرنده
اصلی باش��م .فیلم سینمایی زهرمار به کارگردانی
ج��واد رضویان و تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی و
با حضور س��یامک انصاری ،شبنم مقدمی ،شقایق
فراهانی ،سیامک صفری ،برزو ارجمند ،نسیم ادبی،
علی اس��تادی ،رضا رویگری ،حسین محب اهری
و س��یامک ادیب ساخته ش��ده است و پخش آن
برعهده نمایش گستران است.

کنسرتها بیسر و صدا گران شدند

160هزارتومان متغیر بود.
احس��ان خواجه امیری ،خواننده موس��یقی پاپ
سهش��نبه  21خردادماه طی دو س��انس در سالن
میالد نمایش��گاه بینالمللی به اجرای کنس��رت
پرداخت که قیمت بلیتهای آن از  70هزارتومان
شروع میشد و باالترین مبلغ آن 185هزارتومان
بود .بلیتهای این کنس��رت در مقایسه با قیمت
کنس��رتهای خوانندگان دیگر در س��الن میالد
نمایشگاه بینالمللی گرانتر شده است.
«هوروشبند» که روز سهشنبه  25خردادماه طی
دو سانس در سالن میالد نمایشگاه بینالمللی به
اجرای کنسرت پرداخت و قیمت بلیتهای آن از
70هزارتومان تا 185هزار تومان بود.
مه��دی جهانی روز س��ه ش��بله  28خردادماه در
مرک��ز همایشهای ب��رج میالد طی دو س��انس
روی صحنه رفت که بلیتهای این کنس��رت نیز
نسبت به کنسرتهای مشابه ماههای گذشته در
همین سالن افزایش داشته است .قیمت بلیتهای
کنسرت مهدی جهانی با توجه به جایگاه و وضعیت
س��الن از  45هزارتومان آغ��از و تا 185هزارتومان
متغیربود.
کنسرت نوس��تالژی زندهیاد ناصر چشمآذر یکی
دیگر از کنسرتهای روزهای آینده است که شنبه
یکم تیرماه طی دو س��انس در مرکز همایشهای
برج میالد برگزار میش��ود و قیمت حداقلی بلیت
آن  50هزارتومان است و باالترین رقم آن 185هزار
تومان است.
امید حاجیلی به اتفاق اعضای گروهش شنبه یکم
تیرماه در س��الن میالد نمایشگاه بینالملی تهران
طی دو س��انس به روی صحنه م��یرود و قیمت
بلیته��ای آن از 70هزارتومان آغاز میش��ود و تا
185هزارتومان متغیر است.
بابک جهانبخش نیز روز چهارش��نبه  5تیرماه در
سالن میالد نمایشگاه بینالمللی روی صحنه میرود
و قیمت بلیتهای آن از  70هزارتومان آغاز میشود
و قیمت حداکثریان 185هزار تومان است.
گ��روه «چارتار» نیز دوش��نبه  10تیرماه در مرکز
همایشهای برج میالد طی دو س��انس به اجرای
ت آن از
کنس��رت میپردازد ،پرداخت و مبلغ بلی 
 45هزارتوم��ان آغاز میش��ود و باالترین مبلغ آن
185هزارتومان است.
علیرضا طلیس��چی نیز ط��ی دو س��انس در روز
چهارشنبه  12تیرماه در برج میالد کنسرت خواهد
داش��ت و قیمت بلیتهای آن از 50هزار تومان تا
185هزار تومان است.
> افزایش بلیتکنسرتها و تبعات آن
        برای هنرمندان و مخاطبان

در میان کنسرتهای متعدد هستند خوانندگان و
دستاندرکارانی که قیمت بلیت کنسرتهایشان،

آنگونه که باید افزایش نیافته که البته تعدادش��ان
زیاد نیس��ت ،با این وجود ،باال رفتن نسبی بلیت
کنسرتها ،اتفاقی استکه دربارهاش صحبتی نشده
و نسبت به آن تصمیم واضحی از سوی مسئوالن
اتخاذ نشده است .بیشک افزایش بیسر و صدای
قیمت بلیت اغلب کنس��رتها سرآغاز گرانیهای
بیشتر خواهد بود که با توجه به شرایط اقتصادی
م��ردم اتفاق خوبی نیس��ت ،آن هم درحالیکه به
تازگی ده درصد از بهای فروش کنسرتها به خزانه
دولت واریز میشود .بیشک این افزایش قیمتها
به نفع موس��یقی ،هنرمندان و مخاطبان نیست و
جدا از سوءاستفاده بیشتر دالالن بازار سیاه ،سود
اصلی آن نصیب تهیهکنندگان ،کنسرتگذاران و
سالندارانی میشود که با یکدیگر هماهنگ هستند
و صرفاً وجه تجاری و بیزینسی موسیقی را مدنظر
دارن��د .در این میان افزای��ش قیمت بلیت اغلب
کنسرتها بر اس��اس سیاست و تعرفه مشخصی
صورت نگرفته و قانون و قاعدهای پشت آن نیست.
با این تفاسیر و بر اساس روند قبلی افزایش بلیتها،
بازهم باید منتظر افزایش قیمتها باشیم؛ زیرا به
طور معمول مبالغ و قیمته��ای تجاری اجناس
و خدمات مختلف عرصههای گوناگون در کش��ور
با توج��ه به نرخ ت��ورم و با هماهنگ��ی اصناف و
اتحادیهه��ای مختلف به صورت س��االنه افزایش
پیدا میکند و امسال در عرصه موسیقی هنوز این
اتفاق رخ نداده است .بهطور قطع ،آسیب اصلی این
هرج و مرج اقتصادی متوجه موسیقی و گونههای
مختلف آن است .در ش��رایط عادی اقتصادی ،به
طور معمول موسیقی و کنسرت در سبد اقتصادی
خانوادههای قشر متوسط و ضعیف جایی ندارد و
ت بلیتها آن تعداد معدود مخاطبان
افزایش قیم 
فرهنگ و هنر دوس��ت قش��ر متوس��ط و ضعیف
جامعه را از رفتن به کنسرت منصرف خواهد کرد.
طبق نظرسنجی تلفنی ایسپا (مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران) در روزهای  13و  14اسفندماه
س��ال گذش��ته 80/2 ،درصد مردم به طور ساالنه
اصال به کنس��رت نمیروند .در میان  20/8درصد
باقی مانده نیز  8/6درصد هرچندس��ال یکبار به
کنس��رت میروند و  7/5درصد از مردم نیز سالی
ک بار به دیدن کنسرتهای مختلف مینشینند.
ی 
در این میان تنه��ا  2/8درصد از مردم هرچندماه
یکبار کنس��رت میروند .جال��ب اینکه تنها 0/5
از م��ردم هرماه به کنس��رت میروند و  0/5هرماه
چندبار کنسرت میروند .پس میتوان اینگونه گفت
که در ماجرای وضع قوانین جدید و س��همبندی
س��ود اقتصادی کنسرتها ،حق و سهم مخاطبان
و عالقمندان موسیقی به طور کامل نادیده انگاشته
ش��ده و بر اس��اس وضعیت موجود ،باید توقع آن
را داشته باش��یم که مخاطبان معدود کنسرتها
ریزشی آنچنانی داشته باشند.

> برگزاری کنسرت چه هزینههایی دارد؟

مطمئن��ا برگزاری کنس��رت در پایتخت و دیگر
استانها و شهرهای کش��ور هزینههای بسیاری
دارد .رق��م اجاره س��النهای دولتی و خصوصی
بس��یار س��نگین و میلیونی اس��ت ت��ا آنجا که
هنرمن��دان به تنهای��ی نمیتوانن��د از عهده آن
برآیند ،به اضافه اینکه بخش قابل توجهی از سود
کنسرتها به مالکان سالنها میرسد و مقدار آن
به طور معمول کمتر از 30درصد نیست .از طرفی
هر سالن بر اس��اس قوانین و چارچوبهای خود
قیمت اج��اره را تعیین میکند که این قیمتها
تعرفه یکس��ان و مش��خصی ندارن��د .درصورت
عدموجود امکانات کافی ،تهیهکننده یا حامی مالی
پروژه باید برای تامین تجهیزات سالن مبالغی را
در نظر بگیرد .فروش اینترنتی بلیت کنس��رتها
نیز هزینههایی را برای تهیهکننده یا عوامل برگزار
کننده کنسرت دربردارد .با اینکه افزایش دستمزد
هنرمندان بنا به تعرفه مشخصی صورت نمیگیرد
و به طور کلی سلیقهای و توافقی است اما رقمی
قابل توجه است که بخش��ی از بودجه موجود را
به خود اختصاص میدهد .از س��ویی دیگر اداره
اماکن در بخش��ی از درآمد کنسرت سهیم است
زیرا برقراری امنیت س��الن برعه��ده عوامل این
بخش اس��ت .هزینه تصویربرداری کنس��رت نیز
برعهده برگزارکنندگان اس��ت و اگر قرار باش��د
عوامل کنسرت از برنامهشان تصویربرداری کنند،
بای��د مبالغی را در ای��ن بخش هزینه کنند که با
ت اج��اره تجهیزاتی چون
توج��ه به افزایش قیم 
دوربی��ن ،ریل ،کرین ،پروجیپ ،سیس��تم صدا و
ابزارآالت نورپردازی ،همچنین دس��تمزد عوامل
مربوطه رقمی باال را میطلب��د .با توجه به تمام
هزینههای برگ��زاری یک کنس��رت میتوان به
اهمی��ت آن ده درصد اختص��اص یافته به خزانه
دولت پی برد .البته قاعده بر این اس��ت که دولت
در قبال دریافت سهم ،خدماتی را برای هنرمندان
و کنسرتگذاران در نظر بگیرد که چنین اتفاقی
نیفتاده اس��ت .به گزارش ایلنا ،با توجه به معضل
افزایش ساالنه بلیت کنسرتها و با توجه به عرف
موجود کشور در زمینه عدم بازگشت قیمتها به
ارقام قبلی ،بهتر است مسئوالن ذیربط در وزارت
ارشاد ،دفتر موسیقی و دیگر اصناف مرتبط تا دیر
نش��ده وضعیت فعلی را جدی بگیرند و از حق و
حقوق هنرمندان عرصه موس��یقی دفاع کنند تا
بیش از این شاهد اتفاقات بدون قاعده و قانون در
عرصه موسیقی نباشیم.

