آمار تازه فروش فیلمهای روی پرده

«سالم بمبئی» همچنان پیشتاز گیشه هاست و تعداد باالی سالنهای آن کمک ویژه ای برایش بود تا آمار فروشش را به  ۱۰میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان برساند« .آس و پاس» هرچند سرگروهش را از دست داده اما
همچنان فروش نسبی مطلوبی دارد و به رقم فروش  ۴میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.به گزارش سینماروزان «هفت ماهگی» تنها فیلم اکران شده در روزهای اخیر هم در دو روز ابتدایی مدام به سانس
فوق العاده رسیده و از رقم فروش  ۱۰۰میلیون گذر کرده است« .وارونگی» و «گیتا» هم علیرغم محدودیت سالن و امکانات تبلیغی توانسته اند فروشهای متوسطی داشته باشند و به ترتیب  ۳۱۰میلیون و  ۲۷۰میلیون
فروش کنند.کمدی «مشکل گیتی» که بعد از توقیفی یک هفته ای هفته قبل مجددا روی پرده رفت توانسته تا اینجا رقم فروش  ۷۵۰میلیون را رد کند.کمدی «چهار اصفهونی در بغداد» هرچند محصولی است کامال
کلیشه گرا و منطبق بر استانداردهای تلویزیونی اما وجه طنازانه اش باعث شده رقم فروش  ۲۰۰میلیون را رد کند.قعرنشینان جدول فروش «ما همه گناهکاریم»« ،شرفناز» و «حریر» هستند که هیچ کدام
نتوانسته اند توجه نسبی مخاطبان را موجب شوند .در این بین «ما همه گناهکاریم» علیرغم دارا بودن بیشتر از  ۳۰سالن مفید اما فروش اش حتی به  ۱۰۰میلیون هم نرسیده است.

اسامی فیلمهای مسابقه اصلی جشنواره  35فیلم فجر اعالم شد

گروه فرهنگ و هنر -دیروز اسامی  28فیلم بخش اصلی
جشنواره فجر اعالم شد .این در حالی است که چند فیلم
مهم از جمله «کاناپه» و «هجوم» و «یواشکی» در بخش اصلی
حضور ندارند .شنیده ها حاکی از این است که مسئوالن
می خواهند در آخرین دوره جشنواره دولت یازدهم فضای
آرامی داشته باشند و از فیلمهایی که نگاه اجتماعی و سیاسی
دارند بپرهیزند .قرار است روز یکشنبه  19دی ماه اسامی
فیلمهای بخش های جنبی جشنواره سی و پنجم فیلم فجر
اعالم شود .در گزارش پیش رو به اسامی فیلمها و صحبتهای
محمد حیدری و غایبان جشنواره سی و پنجم پرداخته شده
است.
اعالم اسامی فیلمهای بخش اصلی جشنواره  35فجر
نشست جشنوار ه فیلم فجر برای معرفی فیلمهای بخش رقابتی
«سودای سیمرغ» با حضور محمد حیدری (دبیر جشنواره) برگزار
شد.به گزارش ایسنا،دبیر جشنوار ه فیلم فجر جمعه  17دی ماه
در موزه سینما برای نخستینبار برخالف روال معمول سالهای
قبل این رویداد هنری ،در یک نشست حاضر شد تا اسامی فیلمها
را اعالم کند.در ابتدای این نشست،محمد حیدری اسامی هیات
انتخاب را بطور رسمی اعالم کرد .او از سیدضیاءهاشمی ،محمد
علی حسیننژاد ،نرگس آبیار  ،عماد افروغ  ،حسین کرمی و
حجتاالسالم مرقاتی به عنوان اعضاء هیات انتخاب نام برد.در ادامه
محمد حیدری اسامی  28فیلم منتخب بخش سودای سیمرغ (بخش
رقابتی) جشنوار ه فیلم فجر را بدین شرح معرفی کرد«:کارگر ساده
نیازمندیم» به کارگردانی منوچهر هادی«،مادری» به کارگردانی
رقیه توکلی«،ایتالیا ایتالیا » به کارگردانی کاوه صباغزاده«،انزوا» به
کارگردانی مرتضی علیعباس میرزایی«،نگار» به کارگردانی رامبد
جوان «،سدمعبر» به کارگردانی محسن قرائی«،چراغهای ناتمام» به
کارگردانی مصطفی سلطانی«،ماهگرفتگی» به کارگردانی سیدمسعود
اطیابی«،یک روز بهخصوص» به کارگردانی همایون اسعدیان«کمدی
انسانی» به کارگردانی محمد هادی کریمی«،ویالییها» به کارگردانی
منیره قیدی«،گشت »2سعید سهیلی«،سوفی و دیوانه» مهدی
کرمپور«،رگ خواب» حمید نعمتاهلل«،پشتدروازه بهشت» علی نوری
اسکویی«،اسرافیل» آیدا پناهنده«،فراری» علیرضا داودنژاد«،ماجرای
نیمروز» محمد حسین مهدویان«،بدون تاریخ ،بدون امضا» وحید
جلیلوند«،سارا و آیدا» مازیار میری «،زیر سقف دودی» پوران
درخشنده«،خفگی» فریدون جیرانی «،پشت دیوار سکوت» مسعود
جعفری جوزانی «،آذر» به کارگردانی محمد حمزهای «،قاتل اهلی»
به کارگردانی مسعود کیمیایی«،تابستان داغ ابراهیم» ابراهیم
ایرجزاده 21«،روز بعد» سید محمدرضا خردمندان شماره  17سهیال»
محمود غفاری.در ادامه پس از معرفی اسامی فیلمهای بخش رقابتی،
دبیر جشنواره فیلم فجر بیان کرد :از مجموع  94فیلمی که هیات

حزم اندیشی بی فایده

انتخاب در  45روز گذشته دیده است ،طبق آنچه در فراخوان ذکر
شده بود ،آثار بخش «چشمانداز سینمای ایران» ،مشخص شدهاند که
تاکید میکنم نهایتا شامل  44فیلم میشود و از این بین 28 ،فیلم
برای بخش سودای سیمرغ (رقابتی) معرفی میشوند.او با اشاره به اینکه
در آثار بخش سودای سیمرغ (مسابقه ملی) فیلمهای اول،حرفهای و
انیمیشن طبق فراخوان حضور دارند ،اضافه کرد :در این نشست
فقط  28فیلم بخش سودای سیمرغ معرفی میشوند که در بخش
چشمانداز هم حضور دارند و باقی اسامی فیلمهای بخش چشمانداز
(غیر رقابتی) در روز یکشنبه هفته آینده ( 19دی ماه) اعالم خواهند
ی و پنجمین جشنوارهی فیلم فجر همچنین اظهار کرد
شد.دبیر س 
:تمام  44اثر بخش «چشمانداز» در بخش آرای مردمی حضور دارند
و امسال طبق فراخوان به جز یک فیلم که سیمرغ مردمی دریافت
میکند ،دو اثر دیگر هم با اولویت دوم و سوم معرفی میشوند.
«حیدری» :کیفیت آثار برای ما مهم بوده است
حیدری پس از اعالم اسامی فیلمهای بخش مسابقه خاطرنشان کرد
که از بین  28اثر بخش «سودای سیمرغ» 9 ،فیلم مربوط به فیلمسازان
اول هستند و این نوید خوبی برای سینمای ایران است.محمد حیدری
در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال ایسنا ،مبنی بر
اینکه آیا در بررسیهای هیات انتخاب فیلمی بوده که به دلیل ممیزی
کنار گذاشته شود ،یا فیلمی از شرکت در جشنواره انصراف داده باشد،
توضیح داد :هیات انتخاب بر اثر آنچه دیده اظهارنظر کرده و آثار را
بدون نام و نشان سازندگانشان بررسی کرده است.وی با بیان اینکه

به هر حال آثار باید از کیفیت الزم برخوردار باشند ،ما برای بخش
مسابقه میتوانستیم تا  33اثر را انتخاب کنیم .اما کیفیت فیلمها مهم
بود و در نهایت هیات انتخاب به این تعداد اثر رسید .البته مجموعه 16
اثر دیگری هم که برای بخش چشمانداز معرفی میشوند ،ارزشمند
هستند ولی نظر هیات انتخاب بر این بود که فقط این  28فیلم برای
بخش سودای سیمرغ معرفی شوند.حیدری همچنین گفت :اگر فیلمی
از آثار اعالم شده آماده نشود و نرسد از میان فیلمهای رزرو به بخش
مسابقه اضافه میشود اما به این تعداد 28 ،فیلم افزوده نمیشود.وی
ادامه داد :فیلمسازانی که آثارشان معرفی نمیشوند ،حق طبیعیشان
است که بدانند چرا آثارشان کنار گذاشت ه شدهاند؟! با این حال ما هیچ
اثری نداریم که صاحب اثر فرم انتخاب را پُر کرده باشد و به هیات
انتخاب رسیده باشد اما هیات آن را ندیده باشد .دبیر جشنواره فیلم
فجر در بخش دیگری از این نشست اعالم کرد :دو تا سه فیلم هستند
که به جشنواره نرسیدند و اسامی آنها در آینده اعالم خواهد شد .با
این حال تاکید میکنم مجموعه آثار به لحاظ محتوا و ساخت ،بررسی
شده و سه نفری که برای بحث پروانه نمایش در هیات انتخاب حضور
داشتند ،هم در همین راستا دعوت شده بودند که مجموع آثار را ببینند.
او در پاسخ به اینکه آیا فیلمهای کیانوش عیاری و محمد رسولاف با
ممیزیهای زیادی روبرو شدهاند و در اینباره با سازندگانشان صحبت
شد ه است ،تاکید کرد :ما به عنوان دستاندرکاران جشنواره با هیچ
صاحب اثری ،درباره فیلمهایشان صحبت نکردهایم.به گزارش ایسنا،
محمد حیدری توضیح درباره جزئیات بیشتری از فیلمهای راهیافته به

یودومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر
گرانترین و ارزانترین اجراهای س 
کدامند؟ معیار سپردن سالنها به سایتهای فروش بلیت چه بوده است؟
یودومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر ،سالن میالد نمایشگاه
به گزارش خبرآنالین در س 
بینالمللی تهران و برج میالد با بهای بلیتی بین  35تا  95هزار تومان میزبان گرانترین اجراها
خواهند بود.از سوی دیگر سالن رودکی ،برج آزادی و فرهنگسرای نیاوران با کنسرتهایی که
قیمت بلیتشان بین  50تا  60هزار تومان است پایینترین سقف قیمت بلیت را دارا هستند.
فروش بلیت گروههای حاضر در سالن میالد نمایشگاه و برج میالد به طور کامل به سایت
ایرانکنسرت و گروههای حاضر در سالن رودکی ،برج آزادی و فرهنگسرای نیاوران به طور کامل
به تیوال سپرده و گروههای حاضر در تاالر وحدت بین این دو سایت تقسیم شدهاند .البته فروش
بلیت کاکوبند و کاوه آفاق را که در برج آزادی روی صحنه میروند ایرانکنسرت بر عهده دارد
.یکی از تفاوتهای برنامههای این دو سایت با یکدیگر ،تعیین قیمتی ثابت برای هر کدام از
سالنها از سوی ایرانکنسرت و قیمتهایی متغیر برای اجراهای یک سالن از سوی تیوال است.
تصمیمی که طبق گفته حمیدرضا نوربخش ،مدیر دوره گذشته و دوره فعلی جشنواره بر مبنای
نظر کارشناسان و بررسی توان گروه در بلیتفروشی و پر کردن سالن گرفته شده است .نکته دیگر
یودومین جشنواره بینالمللی موسیقی
یویکمین و س 
این که به گفته حمیدرضا نوربخش مدیر س 
فجر ،قیمت بلیت در طول این دو دوره افزایشی نداشته و ثابت مانده است.
سالن میالد نمایشگاه 35 ،تا  95هزار تومان
قیمت بلیت در سالن میالد نمایشگاه بینالمللی که به اجرای موسیقی پاپ اختصاص داده
شده است بین  35تا  95هزار تومان است .خوانندگانی که در این سالن روی صحنه میروند
محمد علیزاده ،محسن یگانه ،زانیار خسروی ،رضا صادقی ،سیامک عباسی ،فریدون آسرایی ،فرزاد
فرزین ،امید حاجیلی ،اشوان ،حامد همایون ،شهرام شکوهی و میثم ابراهیمی هستند .این سالن
 2100نفر را در خود جا میدهد و بلیت آن از طریق سایت ایران کنسرت به فروش میرسد.
برج میالد؛ شباهت با سالن میالد
بلیت چهار گروهی را که در این سالن روی صحنه میروند هم ایرانکنسرت میفروشد .بهای
بلیت پرواز همای ،ژیوان گاسپاریان (ارمنستان) ،علی زندوکیلی و ارکستر ملی ایران (فریدون
شهبازیان و علیرضا افتخاری) بین  35تا  95هزار تومان است .مرکز همایشهای برج میالد در هر
اجرا میتواند میزبان  1700نفر باشد.
تاالر وحدت؛ تقسیم بین دو فروشنده   
فروش بلیت گروههایی که در تاالر وحدت روی صحنه میروند ،میان سایت ایرانکنسرت و

آیین افتتاحیه مستند «خونه» به کارگردانی خدایار قاقانی در
گروه سینمایی «هنر و تجربه» ،شامگاه چهارشنبه  ۱۵دیماه در
موزه سینما برگزار شد.
به گزارش خبرآنالین ،در مراسم افتتاحیه مستند «خونه» خدایار
قاقانی درباره ساخت این مستند و سختیهای تولید آن بیان کرد«:فقط
میتوانم بگویم انسان خوشبختی هستم که توانستم روبهروی انسانهای
فرهیخته و درجه یک کشورم بنشینم .این مستند با جمله شرف
المکان بالمکین آغاز می شود ،یعنی از حضرت حافظ تا حضرت
شهریار و محمدعلی سپانلو و همچنین از ساموئل خاچیکیان تا علی
حاتمی و فیلمسازان دیگر و همه و همه ،به این سرزمین ارزش و افتخار
بخشیدهاند ،اگر ما به وطنمان افتخار میکنیم ،این عزیزان وطن را
برای ما وطن کردند».او ادامه داد «:متاسفانه تعدادی از بزرگان که در
فیلم حضور دارند همچون احسان نراقی ،فریدون حافظی ،محمدعلی
سپانلو ،شهین مستوفی الممالک و پرتو مهتدی اکنون در بین ما
نیستند .روح شان قرین رحمت باد».در ادامه این مراسم داود عباسی
مدیر تصویربرداری ،عرفان ابراهیمی صداگذار ،حمید قاقانی مدیر
تولید ،وحید قاضی مشاور تدوین و افشین لیاقت روی صحنه آمدند.
سیدعلیرضا میرعلینقی پژوهشگر حوزه موسیقی کشور نیز با اشاره به

جشنواره و برخی حاشیههای مطرح شده را به نشست بعدی موکول
کرد.دبیر جشنوار ه فیلم فجر در بخشی از این نشست در پاسخ به
اینکه پیش بینی میشد،هیات انتخاب در این نشست حاضر باشند
و پاسخگوی اهالی رسانه باشند ،گفت :قرار نبود،هیات انتخاب حاضر
باشند اما اگر نیازی باشد تلفنی یا در یک نشست جداگانه پاسخگوی
اهالی رسانه خواهند بود.بخشهای از این نشست بصورت زنده از شبکه
«خبر» پخش شد و نمایندگان تعدادی از رسانههای گروهی از جمله
خبرگزاریها از حاضران این نشست بودند.
غایبان مهم جشنواره  35فیلم فجر
اسامی مهمترین فیلمهای جامانده از بخش اصلی از این قرارند
:ماجان (رحمان سیفی آزاد)،کاناپه (کیانوش عیاری)،آباجان (هاتف
علیمردانی)،هجوم (شهرام مکری)،خانه کاغذی (مهدی صباغ زاده)،بی
حساب (مصطفی احمدی)،بی نامی (علیرضا صمدی)،گیلدا (کیوان
علیمحمدی و امید بنکدار)،فصل نرگس (نگار آذربایجانی)،خرگیوش
(مانی باغبانی)،ملی و راه های نرفته اش (تهمینه میالنی)،بوف کور
(احمدرضا معتمدی)،خوب بد جلف (پیمان قاسم خانی)،یواشکی
(رضا درمیشیان)،زرد (مصطفی تقی زاده)،لرد (محمد رسول اف)وشنل
(حسین کندری).به گزارش کانال سینما سه فیلم «کاناپه»«،هجوم»،
و «لرد» به خاطر ممیزی های فراوان از بخش اصلی جامانده اند.
همچنین رضا درمیشیان اعالم انصراف داده و «یواشکی» را از جشنواره
بیرون کشیده است .هنوز توضیح و خبری در این باره ارائه نشده است.
اما بر خالف نظر حیدری که کیفیت آثار را مهم دانست ،به نظر می
رسد که دولت یازدهم قصد دارد در آخرین جشنواره خود فضایی آرام
را تجربه کند و از فیلمهایی با مضامین ملتهب دوری کند.و مسلما
آثار حذف شده از کیفیت باالیی برخوردار بوده اند« .خانه پدری»
کیانوش عیاری هنوز توقیف است و بسیاری فکر می کردند «کاناپه»
می تواند بازگشتی دوباره برای او باشد .عیاری پیش از این با ساختن
«روز باشکوه» و «شاخ گاو» تجربه کمدی ساختن را داشته است .حاال
با کنار رفتن «کاناپه» باید منتظر واکنش او ماند .از طرف دیگر محمد
رسول اف که در طی این سالها جوایز ببین الملی زیادی را کسب
کرده است ،امیدوار بود که برای اولین بار به فجر بیاید که به خاطر
ممیزی های فراوان از مسابقه بخش اصلی دورماند .شهرام مکری که تا
به حال محبوب جشنواره فجر بوده است هم از تیغ تیز ممیزی در امان
نماند .فیلم تازه او که گفته می شود مثل «ماهی و گربه» به صورت
سکانس پالن گرفته شده است ،بدون هیچ توضیحی از مسابقه اصلی
جاماند .مسلما علت کنار گذاشتن این فیلم کیفیت پایینش نبوده است.
رضا درمیشیان نیز که در این سالها به فیلمسازی تند و تیز و جنجالی
بدل شده است ،با انصراف از جشنواره نشان داده است که نسبت به این
امر معترض است .باید منتظر روزهای آتی و حاشیه ها ماند .به نظر می
رسد بر خالف میل مسئوالن که دوست دارند جشنواره بی جنجالی
پشت سر بگذارند ،این دوره پر از حاشیه و جنجال خواهد شد.

ایل بانگ (بختیاری ،کوروش اسدپور) ،کیان پورتراب و آرش مالکریمی ،بُمرانی ،داماهی و
کماکان بین  50تا  60هزار تومان است.میالد درخشانی ،اشکان خطیبی (قلم را بچرخان)،
حجت اشرفزاده و آریا عظیمینژاد هم با قیمتی بین  70تا  80هزار تومان اجرا خواهند
داشت .بلیت این  12کنسرت را تیوال میفروشد.گروه کاکوبند و کاوه آفاق بهای بلیتشان بین
 50تا  60هزار تومان است و از سوی سایت ایرانکنسرت به فروش میرسد .ظرفیت برج آزادی
 300نفر است.
فرهنگسرای نیاوران؛ تفاوت گروه نازار با دیگران
تمام گروههای حاضر در فرهنگسرای نیاوران شامل ترنه (نرگس مختاری ،ویژه بانوان) ،گروه
نگین (نگین سریر ،ویژه بانوان) ،گروه ژیوار (ژیوار شیخ االسالمی ،ویژه بانوان) ،با قدسیان (پیام
عزیزی) ،آوای موج (محسن آقایی) ،گروه آن (آریا محافظ و مجتبی عسگری) ،گروه لوتوس
(حمید بهروزینیا و اشکان کمانگری) ،عیسی غفاری ،گروه آهنگ (مهرداد ناصحی و مهدی
امامی) ،بهاره فیاضی ،گروه همنوازان سایه (محمدامین اکبرپور و حسین علیشاپور) ،پویان بیگلر
و گروه چهارباغ (علی رستمیان و محمدرضا رستمیان) با بهای بلیتی بین  50تا  60هزار تومان
روی صحنه میروند.تنها قیمت بلیت گروه نازار (نواحی خراسان ،یلدا عباسی ،ویژه بانوان) بین 70
تا  80هزار تومان است .بلیت همه این کنسرتها در سایت تیوال به فروش میرسد و فرهنگسرای
یودومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر از  22دی تا اول
نیاوران ظرفیتی  262نفری دارد.س 
بهمن به ریاست حمیدرضا نوربخش در پنج سالن وحدت ،رودکی ،برج آزادی ،فرهنگسرای
نیاوران ،میالد نمایشگاه بینالمللی و برج میالد برگزار میشود.

حیات نیستند ،تصریح کرد «:زمانی که بعد از فیلمبرداری از کارگردان
خداحافظی کردم در پاگرد خروجی دیدم که کسبه بازار اطراف عمارت
را به صورت انبار بنکداری درآوردهاند .با خودم فکر کردم چه بال و
آفتی به ساختمانهای گلوبندک نازل شده است که امروز جز خانه
مستوفیالممالک را نداریم .فکر میکنم این روحیه کاسبکاری به تخریب
این بناها و معماری تهران باعث شده ،با معماریای در این شهر روبرو
باشیم که هیچ تجانسی با پیشینه تاریخی و فرهنگی ما ندارد .امیدوارم
این فیلم تذکری باشد تا به فکر تهران باشیم».
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«فرهادی» با دریافت جایزه انجمن ملی نقد آمریکا به اسکار نزدیک شد

مراسم افتتاحیه مستند«خونه» در موزه سینما برگزار شد
سختیهای تولید مستند «خونه» گفت «:احمدرضا احمدی در وصف
سهراب شهید ثالث گفته است که او با هر فیلمی جانش را میباخت
و دوباره به دست میآورد .من به چشم دیدم که قاقانی هم برای به
سرانجام رساندن این فیلم یک بار جان داد و زنده شد .امیدوارم کسانی
که وظایفی دارند به امثال این جوانان جان تازهای بدهند .در این فیلم
موسیقی به اندازه تصاویر مهم است .امیدوارم از توجه به موسیقی غفلت
نکنید».در ادامه مراسم همایون شهنواز ،جهانگیر هدایت و لیال معیری
به صحنه آمدند .جهانگیر هدایت درباره دلیل حضورش در این مراسم
گفت «:البته قرار نبود من در این مراسم صحبت کنم اما چون کارگردان
هر دستوری را که در صحنه میداد رعایت میکردم ،فکر کردم دعوت
برای این مراسم نیز ادامه حضور من در فیلم است .حضور من در این
فیلم جالب بود .به نظر من عمارت قدیمی میرزا حسن مستوفی الممالک
خانه نیست بلکه قصر است .اما امروزه متاسفانه این تقریبا خراب شده
است .پروانههایی که در سقف این خانه قدیمی وجود دارد قسمت بزرگی
از تاریخ ایران است».لیال معیری نیز در صحبت کوتاهی گفت «:تشکر
میکنم از همه کسانی که به ساخت این فیلم کمک کردند امیدوارم این
مستند بتواند در جهت نجات این خانه از خرابی نیز موثر باشد».همایون
شهنواز کارگردان سینما نیز ضمن گرامیداشت چهرههایی که در قید
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گران ترین و ارزان ترین اجراهای جشنواره موسیقی فجر
تیوال تقسیم شده است و قیمتهایی متفاوت تعیین کردهاند.بلیت کنسرتهای خنیاگران مهر
(بهزاد عبدی-وحید تاج) ،ارکستر مهر (ناصر ایزدی ،امیر رفعتی و محمد صرفهجو) و ُکر نامیرا و
فیالرمونیک (فرهاد هراتی و علیرضا شفقینژاد) بین  30تا  80هزار تومان و کنسرتهای رامبرانت
تریو (هلند) و حسام اینانلو ،ارکستر نیل ِپر (نوید گوهری -جشنواره موسیقی معاصر تهران) ،گیوم
پره (فرانسه) و پیانو (یگور شوتسوف) در همراهی با آنسامبل زهی شهرزاد (اوکراین) بین  30تا
 90هزار تومان است .فروش بلیت این هفت کنسرت را سایت تیوال بر عهده دارد.از سوی دیگر
بلیت کنسرتهای ارکستر ملی ایران (فریدون شهبازیان و علیرضا افتخاری) ،ارکستر راز و نیاز
(ساالر عقیلی) ،ژیوان گاسپاریان (ارمنستان) ،ارکستر پارس (ناصر نظر) ،ارکستر سمفونیک تهران
(شهرداد روحانی) ،گروه رستاک (سیامک سپهری) ،داکوئنده دل مورائو (اسپانیا) ،گروه کوبهای
(ژاپن) و دولتمند خالف (تاجیکستان) ،آنتونیو زومباخو (پرتغال) و ارکستر سمفونیک تهران و
ایتالیا (شهرداد روحانی) با بهایی بین  30تا  90هزار تومان به فروش میرسد و بر عهده ایران
کنسرت است .گنجایش طبقه همکف تاالر وحدت  900نفر و بالکنهای آن  1200نفر است.
سالن رودکی؛ یک فروشنده و دو قیمت
ُکر فلوت تهران (فیروزه نوائی) ،ارکستر فیالرمونیک کردستان (مهدی احمدی) ،گروه چریکه
(کرمانشاه) ،گروه سهند (رشید وطندوست)ُ ،کر ارکستر سمفونیک تهران (رازمیک اوحانیان)،
ارکستر خانه هنرمندان ایران (محمد سریر ،محمود میرزایی و علی تفرشی) ،ارکستر بادی کارا
(بردیا کیارس) ،ترانههای ماندگار (آرمین قیطاسی) ،آنسامبل پرکاشن تهران (جشنواره موسیقی
معاصر تهران) ،برگزیدگان جشنواره جوان (حسین خوشچهره) ،موسیقی نواحی ایران (خنیاگران
پنج اقلیم) ،ارکستر نغمه باران (علی امیرقاسمی) و گروه شواش (مازندران ،محمد ابراهیم عالمی)
در سالن رودکی روی صحنه میروند و بهای بلیتشان بین  50تا  60هزار تومان است.کنسرت
شهید پرویزخان (هند) ،گروه آوازی تهران (میالد عمرانلو) ،شوسان تریو (فرانسه) ،گروه آزار
(ارمنستان) و گروه لیان (بوشهر ،محسن شریفیان) در همان سالن با بهایی بین  70تا  80هزار
تومان اجرا خواهند داشت .بلیت تمام خوانندگانی که در سالن  200نفری رودکی هستند توسط
تیوال به فروش میرسد.
برج آزادی؛ از نواحی تا تلفیقی ،از  50تا  80هزار تومان  
یودومین دوره از جشنواره موسیقی فجر میزبان چهار گروه موسیقی
برج آزادی در س 
نواحی و  10گروه موسیقی تلفیقی است .بلیت کنسرت تمام این گروه ها به استثنای
کاکوبند و کاوه آفاق توسط تیوال فروخته می شود.بهای بلیت کنسرتهای دیلمون (گیالن،
محمود فرضینژاد) ،سوربانگ (لرستان ،احسان عبدیپور) ،حاوا (قشقایی ،پروین بهمنی)،

فرهنگ وهنر

«ملک مطیعی» :مسئوالن باید به بناهای قدیمی رسیدگی کنند
در ادامه این مراسم ناصر ملکمطیعی با تشویق بیامان حضار روی
صحنه آمد .این بازیگر پیشکسوت در صحبت کوتاهی عنوان کرد «:من
ی خود میتوانستم از روی صندلی خودم از
به دلیل سابقه شناسنامها 
شما تشکر کنم اما خواستم روی صحنه بیایم تا در مقابل خودتان و در
حضور شما مردم میهنم تعظیم کنم .بیش از یک ماه است که بیماری
قوت و توان من را گرفته و امشب هم با وجود ترافیک شدید از کرج
خودم را به این مراسم رساندم».او افزود «:مسئوالن الزم است دستی به
سر و روی بناهای قدیم بکشند .من نمیدانم چرا این شانس نصیب من
شد تا در این مستند باشم.
شاید به این دلیل که  ۵۰سال در ونکی زندگی کردم که به دست
مستوفیالممالک ساخته شده و یا به این خاطر که با نوههای او دوستی
و آشنایی دارم .ایرانی هرکجا که باشد به جاهای قدیمی رفته و دنبال
هویت خود است .خوشحالم که توانستم در این جمع فرهیخته چند
کلمهای صحبت کنم».از دیگر مهمانان این برنامه میتوان به احمد
محیط طباطبایی ،علی مالقلیپور ،جعفر صانعی مقدم ،محمد سلوکی،
روح اهلل جعفری ،سروناز نانکلی ،ابوسعید مرضایی ،فرامرز روشنایی ،فروغ
بهمن پور و علی صداقت کریمی اشاره کرد.

«ربکا میلر» :فرهادی استاد برانگیختن هم دلی
در مخاطب است

دختر «آرتور میلر» ،نویسنده معروف آمریکایی
جایزه بهترین فیلم خارجیزبان انجمن ملی نقد
آمریکا را به اصفر فرهادی اهدا کرد.
به گزارش ایسنا ،در مراسم اعطای جوایز ساالنه انجمن
ملی نقد آمریکا که چهارشنبهشب ( 16دی) با حضور
چهرههای سرشناس سینمایی در نیویورک برگزار شد،
اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی زبان سال را
از دستان «ربکا میلر» ،دختر «آرتور میلر» ،نویسنده
نمایشنامه «مرگ فروشنده» دریافت کرد«.میلر» هنگام اهدای جایزه به فرهادی درباره
او گفت «:اصغر فرهادی در فیلمهایش کاری میکند که لحظههای ظاهرا روزمره با
تعلیق بسیار ارائه شوند .من واقعا فکر میکنم که او نه تنها استاد واقعی تعلیق است ،بلکه
استاد برانگیختن احساس همدلی در مخاطب نیز هست .نمایشنامه «مرگ فروشنده»
پسزمینهایست در این فیلم .این نمایشنامه درباره مردیست که جامعهاش تغییر میکند
و درباره فشاریست که جامعه وارد میکند تا این مرد را تغییر دهد« .فروشنده» نیز
فیلمیست که شما به راستی تاثیر جامعه بر کاراکتر انسانها را میبینید و همچون
نمایشنامه ،اینکه چگونه آدمها توسط زمانهشان بلعیده میشوند .من فکر میکنم که
ما تعداد زیادی فیلم نداریم که ما را وادار به دوباره فکر کردن در مقیاس بزرگتری درباره
شخصیتها و انسانها کند .من این کیفیت را در کارهای فرهادی بسیار ستایش میکنم
و بسیار مفتخر هستم که این جایزه را به وی تقدیم میکنم».اصغر فرهادی پس از دریافت
جایزه خود از ربکا میلر گفت «:این افتخار بزرگیست که برای سومین بار از انجمن ملی
نقد آمریکا جایزه دریافت میکنم .وقتی طرح این فیلمنامه را مینوشتم و متوجه شدم که
شخصیتهای اصلی این فیلم بازیگر تئاتر هستند ،از خودم پرسیدم کهآنها مشغول بازی
در کدام نمایشنامه هستند؟ شروع به خواندن تعداد بسیاری ازنمایشنامهها کردم؛ ایرانی
و غیر ایرانی و یک روز به «مرگ فروشنده» آرتور میلر رسیدم که نمایشنامه محبوبی در
کشور من است و قبال آن را خوانده بودم .این شبیه یک هدیه برای من از آرتور میلر بود.
نقاط اشتراک بسیاری بین داستان من و نمایشنامه مرگ یک فروشنده وجود داشت.
بنابراین احترام خودم را به آرتور میلر ابراز می کنم و از ربکا سپاسگزارم».انجمن ملی نقد
آمریکا ،یکی از قدیمیترین سازمانهای سینمایی مستقل آمریکاست که در سال 1909
یعنی  13سال پس از تولد سینما شکل گرفت .این تشکل سینمایی هر سال پیش از مراسم
اسکار ،پس از رایگیری از تعداد زیادی از فیلمسازان ،منتقدان ،متخصصان و دانشجویان
سینما ،جوایز خود را به برگزیدگان بخشهای مختلف اهدا میکند.

رهبر ارکستر جوانان اروپا برای اجرای کنسرت
به تهران می آید
ارکستر سمفونیک تهران و پائولو اولمی رهبر
ارکستر جوانان اروپا در اولین همکاری مشترک خود
کنسرتی را در چارچوب برگزاری جشنواره موسیقی
فجر برگزار میکنند.
به گزارش مهر ،ارکستر سمفونیک تهران در تازهترین
همکاری مشترک خود با مجموعه های بین المللی ،همراه
با پائولو اولمی موزیسین برجسته ایتالیایی و رهبر ارکستر
جوانان اروپا پنجشنبه  ۳۰دی ماه در چارچوب برگزاری
سی و دومین جشنواره موسیقی فجر کنسرتی را با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی
و ستاد جشنواره موسیقی فجر در تاالر وحدت اجرا می کند.پائولو اولمی رهبر ارکستر
جوانان اروپا از جمله هنرمندان صاحب نامی است که در دوران کودکی نوازندگی پیانو را
زیر نظر استادانی چون موسیمو پرادال و فرانکوفرارا آموخته است .او رهبری ارکستر را از
سال  ۱۹۷۹آغاز کرده و از سال  ۱۹۸۶به بعد در اغلب تاالرهای کنسرت و اپرای دنیا به
رهبری ارکستر پرداخته است .این هنرمند در جریان فعالیت های بین المللی خود توسط
ولفگانگ سوالیش برای همکاری با اپرای «بایریشر استاتوسفر» مونیخ دعوت شد که در
این مجموعه به توفیقات زیادی هم دست پیدا کرد .پائولو اولمی بعدها موفق به دریافت
جایزه «پییر لویجی پیزی» از جامعه منتقدان فرانسه وجایزه بهترین اپرای سال از تولیدات
برجسته اپرایی ویلیام تل و تئاتر شانزه لیزه پاریس شد«.آرایشگر شهر سویل»« ،تیوینگ
مگپی»« ،نبوکا و توراندوت» دراپرای بارسلونا ،اجرای کنسرت «نبوکا» در سالن رویال لندن
و بوینس آیرس« ،عروسی فیگارو» در اپرای استراسبورگ ،اپرای «پروانه خانم» در دانمارک،
اجرای اثر «پاکوئل» در سالن موسیقی شیکاگو ،اجرای آثار منتخب ویوالدی در تاالر اپرای
«برلینو» ،همکاری با ارکستر فیالرمونیک توکیو ،ارکستر سانتا سیسیلیا رم ،ارکستر ملی
فرانسه ،ارکستر فیالرمونیک لندن ،ارکستر رویال فیالرمونیک لندن ،ارکستر «کونت گاردن»
کشور اسپانیا ،برگزاری چندین تور موسیقایی در کشورهای مختلف اروپایی ،اجرای اپرا در
کشور هند ،همکاری با ارکستر سمفونیک کوبا و یک اجرای ویژه روسینی با عنوان «استابات
متر» در جشن اتحادیه اروپا از جمله فعالیت های دیگر این رهبر ارکستر در عرصه موسیقی
است.وی در کشور ایتالیا نیز اجراهای موفقیت آمیزی داشته که از آن جمله می توان به
اجرای قطعات «روینی» در سالن تئاتر «ودنل کارلو فلیس» در جنووآ و همچنین رهبری
ارکستر در ارکستر فیالرمونیک لندن و ارکستر سمفونی کروز با اجرای «روسینی» در «آرونا
دی ورونا» اشاره کرد.کنسرت مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا با
حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر
روز پنجشنبه  ۳۰دی ماه ساعت  ۲۱:۳۰در تاالر وحدت تهران برگزار می شود.

«سالم بمبئی» دوبله می شود
فیلم پر رقص و آواز «سالم بمبئی» در یک ماه
ابتدایی اکران خود توانسته رقم فروش ده میلیارد
را رد کند که البته در این فروش باال تخصیص تعداد
باالی سینما و نزدیک به  ۱۷۰سالن تأثیر شایان
توجهی داشته است.
به گزارش سینماروزان در همین اوضاع و در حالی که
فیلمیران پخش کننده «سالم بمبئی» به دنبال آن است
که احتماال با رساندن رقم فروش فیلم به  ۲۰میلیارد در ماه
دوم رکورد  ۵/۱۶میلیاردی «سالوادور…» و رسانه فیلمسازان را پشت سر بگذارد خبری
جالب درباره این فیلم منتشر شده و آن هم این که قرار است نسخه ای دوبله شده از «سالم
بمبئی» هم فراهم شود.شنیده های سینماروزان حکایت از آن دارند یک گروه از دوبلورهای
مطرح کشور به مدیریت چنگیز جلیلوند قصد دوبله «سالم بمبئی» را دارند و جالب است که
به جز چنگیز جلیلوند خسرو خسروشاهی دوبلور معروف ایرانی که صدایش یادآور «آمیتاب
باچان» است نیز در تیم دوبله «سالم بمبئی» حضور دارد.جواد نوروزبیگی تهیه کننده
«سالم بمبئی» در گفت وگو با سینماروزان ضمن تأیید تصمیم برای دوبله این فیلم اظهار
داشت :قرارداد دوبله کار منعقد شده و مراحل ابتدایی دوبله و دیالوگ نویسی ها در حال
انجام است و امیدواریم که در نهایت بتوانیم از اوایل بهمن نسخه دوبله شده را روی پرده
بفرستیم.نوروزبیگی ادامه داد :نسخه دوبله شده را به صورت گسترده اکران خواهیم کرد تا
تمامی مخاطبان بتوانند این نسخه را هم ببینند.این تهیه کننده در چرایی انتخاب چنگیز
جلیلوند-خسرو خسروشاهی در رأس هرم دوبله فیلم بیان داشت :این دو نفر جزو دوبلورهای
مطرح کشور هستند و مخاطبان خاطرات زیادی از آنها دارند.

