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همکاری سینا سرلک و محمدرضا گلزار
برای تیتراژ «ساخت ایران »2

بنا براعالم روابط عمومی پردیس سینمایی کورش؛ چهارمین قسمت از سریال «ساخت ایران  »2در این پردیس روی پرده رفت .در این اکران سینا
سرلک نیز عوامل را همراهی کرد و محمدرضا گلزار دلیل این همراهی را ساخت تیتراژی مشترک با خوانندگی خود و سرلک اعالم کرد .سرلک،
قطعه ای مشترک با گلزار خوانده که قرار است از قسمت پنجم به بعد ،به عنوان تیتراژ پایانی سریال «ساخت ایران  »2پخششود.

خراسان درگفت و گو با کارشناسان ،سرود تیم ملی را به نقد گذاشت

...

ای بیتو زمانه سرد و سنگین در من
ای حسرت روزهای شیرین در من
بیمهری انسان معاصر در توست
تنهایی انسان نخستین در من


...

«یازده ستاره
فالشمی زند!

لذت شعر

گفت و گو

»

میالد عرفانپور

کیوان ساکت ،آهنگ ساز
و نوازنده نظر می دهد
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی
آن درخت روبهرو من باشم،
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم،
استکان چای من باشم
و هر پرندهای که نان از انگشتان تو میگیرد
روزبه سوهانی


وقتی ستونهای جهان افتاده باشد
وقتی که سقف آسمان افتاده باشد
چیزی اهمیت نخواهد داشت ،بگذار
فنجان چایت از دهان افتاده باشد
محمد سعید شاد


در پسدرهای شیشهای رؤیاها،
در مرداب بی ِ
ته آیینهها،
هرجا که من گوشه ای از خودم را مردهبودم
سهراب سپهری
یک نیلوفر روییدهبود. ..
***
چشم انتظار فصلی هستم
ِ
که در تقویم نمیآید
با تو میآید!
نسترن وثوقی


...
ادبی

فراخوان هشتمین جایزه ادبی
پروین اعتصامی
دبیرخانه هشتمین جایزه ادبــی پروین اعتصامی برای
دریافت آثار تألیفی و ترجمهای زنان در شش رشته فراخوان
داد .به گــزارش ایلنا ،هشتمین دوره جایزه ادبی پروین
اعتصامی با هــدف بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر
نامدار ایران پروین اعتصامی ،رشد و اعتالی خالقیت ها
و آفرینش های ادبی بانوان ،معرفی چهره های شاخص
زنان ادیب و پژوهنده وتقدیراز زنان درعرصه زبان و ادب
فارسی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
از این رو از تمامی زنان اهل قلم ،شاعران ،نویسندگان،
مترجمان ،منتقدان و پژوهشگرانی که آثارشان برای
نخستین بار در سال های  1395و  1396منتشر شده
است دعوت میشود تا دو نسخه از آثار خود را تا  20خرداد
به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.حوزه مورد ارزیابی هیئت
داوران کتابهای تألیفی و ترجمهای زنان است که به زبان
فارسی منتشرشده و موضوعات آن عبارت اند از  :شعر،
ادبیات داستانی (داستان بلند ،داستان کوتاه) ،ادبیات
نمایشی (نمایشنامه) ،پژوهش های ادبی (نقد و پژوهش و
مجموعه مقاالت ادبی که به صورت یک کتاب منتشر شده
باشد ،).ادبیات کودکان (داستان و شعر کودک و نوجوان)،
ترجمه (آثاری که در حوزههای پنجگانه فوق از زبان دیگری
به فارسی ترجمه شده باشد).

حیف از صدای ساالر!
آهنگاِلمانایرانیندارد
اقدام برای ساخت یک سرود برای تیم ملی که پیش از
این هم حرکت های شبیه به آن را در دوره های قبلی
جام جهانی دیده بودیم ،بسیار شایسته و پسندیده
است .آهنگ ساخته شده «یازده ستاره»در قالب یک
آهنگ پاپ بود ولی ای کاش با توجه به تعداد زیاد
آهنگ سازهای بزرگ و نامدار ایرانی از قبیل استاد
فخرالدینی ،استاد روشن روان ،استاد احمد پژمان و
استاد هوشنگ کامکار و...آهنگی در قالب ایرانی و با
الهام از جانمایهآهنگهای ایرانی مانند ملودیهای
زیبایی که در زور خانهها و...می خوانند و مینوازند و
بسیار در نزد مردم آشناست ساخته میشد و در قالب
موسیقی پاپ نبود؛ آن هم آهنگ پاپی نه چندان قابل
قبول که یک سر و گردن از آهنگ های دیگر همین
سازنده در موسیقی پاپ کمتر بود.البته تا جایی که
من پرس و جو کردم این سخن اغلب مردم است که
از زبان من بازگو می شود .در این آهنگ هیچ کدام
از المان (ویژگی) های فرهنگ ایران لحاظ
نشده بود .المان هایی که هر کدام معنی
خاصی دارند و هرکدام نشانه ای هستند
که می توان به وسیله آن هــا تشخیص
داد موسیقی ،ایــرانــی اســت .حسرت
بــعــدیام ایــن اســت کــهای
کاش سازهای اصیل و
نغمههای ناب ایرانی
بــیــشــتــری بــــرای
ساخت این آهنگ
اســتــفــاده می شد
تا ایرانی بودن آن
بــیــش از پــیــش به
نــمــایــش گذاشته
شــود .کــاری که به

ترانــه ،ترانــه قابــل قبولــی اســت .احســان افشــاری
جــزو جوان هــای کاربلــد شــعر و ترانــه اســت و
قبل تــر از او کارهــای خوبــی شــنیده ایم .او بــا دنیــای
موســیقی آشناســت و خــودش آهنگ ســاز و نوازنــده
اســت و بــه همیــن دلیــل بــه درســتی می توانــد روی
موســیقی ،کالم بگــذارد؛ از جملــه آهنــگ یــازده
ســتاره بابــک زریــن کــه کارهــای درخشــان و خاطــره
انگیــز زیــادی دارد ،هــم در آهنگ های ملــی -میهنی
و هــم در همــکاری بــا ســاالر عقیلــی .بــا ایــن حســاب
مجموعــه ترانــه ،آهنــگ و خواننــده ،مجموعــه خوبــی
اســت و دربــاره خروجــی آن حافظــه تاریخــی مــردم
و کلیــت جامعــه بایــد نظــر دهــد .مــن می گویــم،
ترانــه خوبــی بــود؛ هــم معیار هــای محــاوره ای و
ترانگــی را در خــودش داشــت و هــم مشــخصه های
شــعر کالســیک را .بــه نظرم قســمتی از ترانــه بــه
شــدت خــاص پســند اســت و قســمتی عــام پســند
کــه هــر دو حتمــا بایــد در کارهایــی از ایــن
دســت لحــاظ شــود چــون برآینــد جامعــه
مــد نظــر اســت .طبیعــی اســت اگــر
احســان افشــاری می خواســت یــک ترانه
ســطحی و دم دســتی بنویســد تــا عامــه
مــردم از آن خوش شــان بیایــد ،همــان
مردمــی کــه صندلــی کنســرت بانی هــا
و هیرادهــا را پــر می کننــد از
طــرف جامعــه روشــن فکــر
و حرفــه ای مــورد نقــد
قــرار می گرفــت .اگــر
هــم طــوری می نوشــت
کــه مــردم معمولــی آن را
نفهمنــد طبیعتــا نمی شــد
بــه آن بگوییــم ترانــه .او

راحتی قابل انجام بود مانند الگوبرداری از کارهایی
که قبل تر استاد روح ا ...خالقی و فرهادفخرالدینی
و پیشتر ها استاد وزیری ساخته است ،این آهنگ ها
هم قابلیت اجــرا با ارکسترهای جهانی را دارنــد و
هم المان های ایرانی آن ها بسیار هویداست .البته
آهنگشهردادروحانیکهموردقبولواقعنشدبسیار
زیباتر و شنیدنی تر بود .تکلیف صدای ساالر عقیلی
همکهمشخصاستاماحیفازصدایساالر.صدای
شنیدنی او نتوانسته است در ساختار این آهنگ
درخشش همیشگی اش را داشته باشد .تنظیم ها
طوری است که گویا این کار با عجله و بدون دقت و
پاپ ساده
فکر کافی ساخته شده است .یک آهنگ ِ
که درســت به خاطرم مانده باشد در مد فریژین از
الست .البته گام فریژین (از گام های یونان قدیم)
اندکی به دستگاه شور شباهت دارد ولی می شد
آهنگی دیگر و بسیار ایرانی تر ساخته شــود .ای
کاش بابک زرین مانند کارهای دیگرش
همچون «تبریز درمه» و «معمای شاه»
در ساخت این آهنگ دقت بیشتری
به خرج می داد .عجله بــرای ساخت
«یــازده ستاره» پیداست و ایــن برای
شأن کشوری با سابقه هنری و فرهنگی
مثل ایــران که در آن هنرمندان بزرگی
داریــــم دور از انتظار است.شاید
این آهنگ در زمرهضعیفترین
آهنگسازی های بابک زرین
باشد.آن چه از نکات قوت
ایــن آهنگ اســت رهبری
آقــای شــهــرداد روحانی
و صــدای ســاالر عقیلی
است.

یازده ستاره ،سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی2018در مراسم بدرقه نمادین و با عنوان «پیوند هنر و ورزش» ،در
روز سیام اردیبهشت و در تاالر وحدت رونمایی شد .مراسمی که افراد زیادی از دنیای ورزش و هنر مهمانش بودند مثل کارلوس
کی روش ،احمدرضا عابدزاده ،علی دایی ،مهدی تاج ،سیدرضا صالحی امیری ،عبدالجبار کاکایی ،امین زندگانی ،پویا امینی،
بهاره رهنما ،جلیل فرجاد و محمود فکری به همراه بازیکنان تیم ملی .یازده ستاره در همان روز و در حضور همین جمع اجرا و
شنیده شد؛ یازده ستارهای که بهتر است بیشتر آن را بشناسیم.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه :6

راه اندازی موزه آثار نادر ابراهیمی
در دستور کار است

علیرضا بدیع ،شاعر
و ترانه سرا نظر می دهد

اجازه بدهید خاطره
بسازیم و بعد نقدشکنیم
میانگیــن گرفتــه و بر اســاس آن الگــوی ذهنــی ،ترانــه
یــازده ســتاره را ســروده اســت .در یــک کار ورزشــی
مثــل هــر اثــر دیگــری نمی تــوان همــه ابعــاد را بــا هــم
در نظــر گرفــت ،نکتــه ایــن جاســت کــه آن اثــر بایــد
بتوانــد بــا تکیــه بر آرمان هــای مردم،بــا انگیــزه،
نشــاط و امیــد اشــاره ای داشــته باشــد بــه یــک ورزش
خــاص ،تیــم خــاص و بتوانــد آن میــزان اضطــراب و
هیجان خوشــایند را بــه مــردم انتقــال دهــد .ایــن کار
هــم اگــر پخــش شــود ومردم بــا آن خاطــره بســازند
بــدون شــک کار جذابــی خواهــد بــود .از نظــر مــن ایــن
کار نمــره قبولــی می گیــرد و فقــط جــای یــک چیــز
در آن خالــی اســت آن هــم گذشــت زمــان بــه منظــور
خاطره ســازی اســت و چــون هنــوز زمانــی نگذشــته
اســت ،بازیکنــان بــه میــدان نرفته انــد و ســرودی
پخش نشــده اســت بــه آن به چشــم یــک فرزنــد خوانده
نــگاه می کنیــم .کارهایــی از ایــن دســت نیــاز بــه
گذشــت زمــان دارنــد و نمی تــوان در لحظــه
قضاوتــش کــرد درســت مثــل نقدهایــی
کــه قبل تــر بــه روزبــه بمانــی بــرای ترانــه
جــام جهانــی قبلــی بــود .اگــر چنــد بــار
بعــد از پخــش ایــن ســرود در هنــگام
بــرد ،مســاوی یــا باخــت تیــم ،کســی
شــعر و آهنــگ ایــن ســرود در خاطــرش
نمانــد ،نقدهــا وارد اســت.
مــا اعتمــاد کردیــم تــا
ایــن گــروه ،ســرود را
بســازند حــاال کــه
اعتمــاد کردیــم اجــازه
دهیــم مســابقات
انجــام شــود و مــردم
بــا آن خاطره بســازند.

خواننده :ساالر عقیلی
ترانه سرا :احسان افشاری
آهنگ و تنظیم برای ارکستر :بابک زرین
ارکستر :ارکستر سمفونیک تهران به رهبری
شهرداد روحانی و ارکستر ملی ایران
میکس و مستر :میالد فرهودی -حمیدرضا آداب
ضبط موسیقی و صدا :استودیو پاپ

نویسنده لهستانی برنده جایزه «من بوکر» شد

برنده جایزه پولیتزر درگذشت

تیتراژی با صدای خواننده تازه از بیماری رها شده

«اولگا توگارزوگ» نویسنده لهستانی
چهره ها
با کتاب «پروازها» به عنوان برگزیده
نویسنده
امــســال «م ــن بــوکــر» بین المللی
انتخاب شد .به گــزارش فــارس بــه نقل از گــاردیــن،
«پــروازهــا» نوشته اولگا تــوگــارزوگ با ترجمه ِ
«ج ِنفر
کرافت» برنده جایزه بوکر بین المللی  2018شد .اولگا
توگارزوگ اولین لهستانی است که برنده این جایزه معتبر جهانی میشود .او
تاکنون برنده چند جایزه معتبر شده و آثارش در لهستان مخاطبان زیادی دارد.
«پروازها» اولین داستان این نویسنده است که به زبان انگلیسی ترجمه شده؛
موضوع اصلی این کتاب ارائه مفهوم سفر در قرن های مختلف است« .جنیفر
کرافت» ،مترجم این اثر ،دانشآموخته رشته ترجمه ادبی در دانشگاه آیوواست
و چند سالدر لهستان و آرژانتین زندگی کرده است.

فیلیپ راث ،نویسنده آمریکایی و
چهره ها
برنده جایزه پولیتزر درگذشت.
نویسنده
به گزارش ایلنا ،آسوشیتدپرس
از درگذشت فیلیپ راث رماننویس آمریکایی در
 85سالگی خبر داد .فیلیپ راث دو جایزه کتاب
ملی و جایزه پولیتزر سال  1997بخش داستان را در
کارنامه ادبی خود دارد .او همچنین جایزه فرانتس کافکا سال  2001و
جایزه ادبی من بوکر سال  2011وجایزه ادبیات پرنس آستوریاسسال
 2012را دریافت کرده است .اولین کتاب او خداحافظ کلمبوس و پنج
داســتــان کوتاه که در ســال  1959منتشر شــد ،نگاهی طنزآمیز و
شوخ طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت .این
کتاب جایزه کتاب ملی در بخش داستان را برای او به ارمغان آورد.

«قبولم کــن» نــام قطعه ای اســت که
چهره ها
غالمرضا صنعتگر که چندین ماه
خواننده
مشغول پیگیری درمان بیماری خود
بود و در یک بازه زمانی در بیمارستان شهید رجایی
تهران بستری شد برای برنامه «آدم هــای خوب شهر»
ساخته اســـت .بــه گـــزارش ایــلــنــا ،غــامــرضــا صنعتگر،
خوانندهپاپبهتازگیقطعه«قبولمکن»رامنتشرکردهاست.قطعهایکهتیتراژ
یکی از برنامه های شبکه دو با نام «آدم هــای خوب شهر» است .ترانه سرایی و
آهنگ سازی ایــن قطعه را حمیدرضا نصرالهی به انجام رســانــده و فربد
یزدانفرتنظیمکنندهآنبودهاست.اسامیدیگرعواملاینکارعبارتانداز؛بهروز
میرزایی(گیتارالکتریکواسپانیش)،محمدسعیدشایان(میکسومسترینگ)،
محمودراهبر(عکس)وبهرنگنامداری(گرافیک)

عکاسی

« ُلغز خوانی» در پردیس سینمایی هویزه
مشهد
شب شعر ضد آمریکایی با عنوان «لغز خوانی» در پردیس
سینمایی هویزه برگزار می شود .به نقل از روابط عمومی
حوزه هنری استان خراسان رضوی ،در این شب شعر ناصر
فیض از شاعران و طنز پــردازان مطرح کشور و جمعی از
هنرمندان و طنز پردازان استان حضور خواهند داشت.
گفتنی است این مراسم امــروز پنج شنبه  97/3/3از
ساعت  17در سالن 5پردیس سینمایی هویزه برگزار
میشود.

اکرم انتصاری 30-اردیبهشت سرود رســمی تیم ملی با عنوان «یازده ستاره» منتشر شد؛ سرودی که
فوتبال ســرگردان بود در زمین بازی .در این برهه
سرنوشتش از دی ماه سال گذشــته شــبیه یک توپ
ِ
تیکی تاکای مسئوالن همچنان ادامه داشت و در نهایت پاس آخر در روزهای آخر فروردین به تفاهمنامه
ای میان بنیاد رودکی و فدراسیون فوتبال برای ساخت سرود تیم ملی منجر شد .علیرضا قربانی و ساالر
عقیلی به عنوان خواننده انتخاب شدند و چند روز بعد علیرضا قربانی از خوانندگی برای این اثر انصراف
داد آن هم به دلیل ناهمگونی ســبک کار  22ســاله اش و خروجی مد نظر مســئوالن فوتبالی .دلیلی که
شاید این روزها بعد از حواشی به وجود آمده با آن مخالف نباشیم.در این میان پای نام های دیگری هم به
میان آمد مانند محمد معتمدی که خودش را از آشفته بازار ندانم کاریهای فدراسیون کنار کشید و حامد
همایون که فقط اسمش برسر زبانها افتاد .از همه جالبتر ادعای خوانندگی جناب خان و ساخت موزیک
ویدئویی در قالب برنامه خندوانه برای تیم ملی بود که هنوز به سرانجام نرسیده است .چند آهنگ غیر
رسمی هم منتشر شد ،آهنگ «من ایرانی ام» علیرضا عصار به سفارش همراه اول و تتلو که پای ثابت این
طور حاشیه هاست .جالب این جاست که آهنگ علیرضا عصار هم مورد توجه مردم و افرادی مثل مریم
حیدرزاده شاعر قرار گرفته است .درگیر ودار این همه حاشیه که قرار بود با یک برنامه درست ،پیش برود
اما خالفش ثابت شد .در ادامه با یک شاعر ،آهنگساز توانمند هم کالم شدیم تا نظر تخصصی بدهد تانه
ما به راه باطل برویم و نه توپ مان به اوت.

معرفی «یازده ستاره»

میثم دهقانی -عکاسی با موبایل بسیار آسان است و شما
می توانید به راحتی با دوربین گوشی هوشمند خودتان
عکس بگیرید و از نتیجه کار هم بسیار راضی باشید البته
به شرط این که نکاتی را هم رعایت کنید.

▪از خطوط برجسته راهنما بهره بگیرید

خطوط برجسته یا راهنما می توانند به ابزار بسیار مفید
دیگریبرایترکیببندیتبدیلشوند.استفادهازخطوط
راهنمای پیشرونده در عکس کمک میکند چشم بیننده
را روی سوژهاصلی متمرکز کنید و آن را به شکلی عمیقتر
به درون تصویر بکشید .این روش تکنیکی ساده است که
از خطوط افقی ،عمودی یا همگرا برای تمرکز بیشتر روی
سوژهاصلی تصویر بهره میگیرد.
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▪از زوایای دید مختلف عکاسی کنید

درهرمحلیکهعکاسیمیکنیدهموارهبهتراستزوایای
دید مختلف را در نظر بگیرید .بیشتر عکاسان تازه کار
در حالت ایستاده عکس می گیرند ،ولی یکی از محاسن
گوشی های موبایل این است که به دلیل ابعاد و وزن کم
می توانید آن را در محل ها و حالت هایی به کار ببرید که
دوربینهای بزرگتر به کار نمیآیند.
در این مثال خطوط همگرای نرده های سکوی شیرجه
چشم را به سوی پله ها هدایت می کند؛ و پله ها متعاقبا
دید را به سمت پیکری که در برابر آسمان سیلوئت شده
باال می کشند .هنگام عکاسی با موبایل همواره باید به
خطوط برجسته ای که در کادر قرار می گیرند حساس
باشید؛ چراکه این خطوط ممکن است توجه بیننده را از
سوژه اصلی مدنظر شما منحرف کند .شاید الزم باشد
محل ایستادن خود را تغییر دهید تا بتوانید بیشترین
استفاده را از تمام خطوط موجود در صحنه ببرید.

بــرای مثال می توانید همانند عکس بــاال از موقعیتی
هم سطح با زمین به عکاسی بپردازید .این تکنیک برای

خلق زاویه دیدی منحصربهفرد از صحنه مناسب است که
مردم از ارتفاع ایستاده هیچ گاه قادر به دیدن آن نیستند.
همچنین میتوانید برای رسیدن به یک نمای چشم پرنده
از سوژه ،عکاسی از ارتفاع باال را امتحان کنید.
در مثال پایین عکاس موفق شده با استفاده از زاویهدید رو
به پایین عالوه بر ثبت شادی کودک از بردن بازی گلف،
توپی را هم که در داخل حفره قرار گرفته است نمایش
دهد .از هیچ زاویه دیگری ثبت همزمان این دو موضوع
امکانپذیر نیست .یکی از امتیازات عکاسی دیجیتال این
است که می توانید تعداد بسیار زیادی عکس از نماهای
مختلف بگیرید و سپس آن هایی را که خوب نشده اند
بهسادگی حذف کنید.

گــروه ادب و هنر  -معاون امــور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه 6با بیان این که منطقه تمام توان خود را
برای راه اندازی موزه مرحوم نادر ابراهیمی به کار گرفته
است ،افزود :با توجه به تغییر مدیریت در سازمان فرهنگی و
هنری شهرداری تهران راه اندازی این موزه با تاخیر روبهرو
شده است.
مهرشاد ا ...ویــردی با اشــاره به گله های همسر مرحوم
نادر ابراهیمی در خصوص تاخیر در راه انــدازی موزه آثار
این نویسنده معاصر گفت :سخنان سرکار خانم منصوری
درست است چراکه برخی از بخش های فرهنگی به دلیل
مشکالت درون سازمانی از راه انـــدازی این مــوزه غافل
شدهاند.
وی در ادامه افزود :منطقه 6میزبان بسیاری از هنرمندان و
صاحبان اندیشه کشور است و این برحساسیت کار مدیریت
شهری می افزاید چراکه باید در حوزه فرهنگی نیز با دقت
رفتار شــود .مرحوم نــادر ابراهیمی یکی از شهروندان
منطقه 6هستند و باید آثار و یادگاریهای ایشان در منطقه
جمعآوری و در موزهای به نمایش گذاشته شود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6بیان
کــرد :تمامی مکاتبات الزم با سازمان فرهنگی هنری
شهرداری به منظور اختصاص فضایی در پارک شفق به آثار
این نویسنده بزرگ انجام گرفت اما پس از تغییر مدیریت
این سازمان ،موضوع موزه مرحوم ابراهیمی نیز به دست
فراموشی سپرده شد و پیگیری های مجموعه منطقه نیز
بی ثمر بود چراکه بــرای فضای مد نظر کاربری دیگری
تعریف شده است.
اهلل ویردی تاکید کرد :با وجود این با توجه به تاکید و پیگیری
شهردار محترم منطقه در حال رایزنی برای تامین فضای
دیگری برای موزه مرحوم نادر ابراهیمی هستیم.
وی در ادامــه افــزود :این نخستین بار نیست که با چنین
موانعی مواجه شدهایم چراکه در خصوص موزه خانم ایران
درودی نیز همین شرایط پیش آمد و منطقه تمام تالش
خود را به کار گرفت و امیدواریم که آن موزه نیز به زودی
ساخته شود.
معاوناموراجتماعیوفرهنگیشهرداریمنطقه6گفت:اگر
نتوانیمبامجموعهسازمانفرهنگیهنریبهتوافقبرسیمبا
توجه به استقبال شهرداری کاشان برای افتتاح این موزه به
یقینبابخشخصوصیواردمذاکرهخواهیمشد.
به گزارش ایسنا ،ا ...ویردی در پایان افزود :چهره هایی
چون مرحوم نادر ابراهیمی شناسنامه فرهنگی این کشور
هستند و آثارشان روایتگر تاریخ معاصر است و به یقین
مدیریت شهری وظیفه خود می داند در حفظ و نگهداشت
آثــار و هنر آنــان تــاش کند و امیدواریم با کمک تمامی
بخش های فرهنگی و همچنین شــورای اسالمی شهر
بهزودی این موزه در قلب فرهنگی پایتخت ایجاد شود.

...

موسیقی

برندگان جایزه موسیقی «بیلبورد
 »2018مشخص شدند
مراسم اعالم برندگان جایزه موسیقی «بیلبورد »2018
شب گذشته برگزار و «اد شیرن» انگلیسی به عنوان بهترین
خواننده معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هالیوود ریپورتر،
«اِد شی ِرن» به عنوان برترین هنرمند سال  2018جوایز
موسیقی بیلبورد انتخاب شد .شی ِر ن که در این مراسم
حضور نداشت از طریق پیام ویدئویی جایزه خود را پذیرفت
و ترانه «دختر گال ِوی» را خواند.
دیشب مراسم اعالم برندگان جایزه موسیقی بیلبورد با
اجــرای ِ
«کلی کالرکسن» برگزار شد .این جایزه از سال
 1990به صورت ساالنه بهترین های موسیقی روز دنیا را
در دستهبندیهای متنوعی معرفی میکند ،البته در سال
 2006این مراسم متوقف شد و مجدد از سال  2011به
صورت ساالنه در ماه می برگزار می شود .برخالف جایزه
گرمی که نامزدها از آرای اعضای آکادمی ملی ضبط
موسیقیپذیرفتهمیشوند،دربیلبوردمالک،میزانفروش
آلبوم و تراک های دیجیتالی ،پخش در فضای مجازی،
پخش در رادیــو ،تور کنسرت و مشارکت های اجتماعی
است .جنت جکسون و مایکل جکسون به ترتیب با دریافت
 33و  31جایزه ،بیشترین برندگان تاریخ تأسیس این
مراسم هستند.
«کندریک المار»« ،تیلور سوئیفت» و «برونو مارس» از دیگر
برندگان بزرگ مراسم دیشب بودند.

آلبوم «بازگشت به رویاپردازى»
در ایران و آمریکا منتشر می شود
موسیقی ما  -آلبوم «بازگشت به رویاپردازی» اثر مشترک
«محمد شعبانی» نوازنده پرکاشن و تنظیم کننده و «آرمین
مرشد» آهنگ ساز و تنظیم کننده و نوارنده گیتار منتشر
میشود.
این آلبوم در جهت فرهنگسازی شنیداری و جریانسازی
ِ
درست موسیقی سبک «جز /فیوژن» ،بعد از دو سال تولید
مداوم ،در ایران و به صورت دیجیتال توسط شرکت «شید
ریکوردز» در آمریکا در بیش از  80پالتفورممعتبر موسیقی
منتشر می شود 9.قطعه این آلبوم که در ژانر «جز-فیوژن»
و تلفیقی از موسیقی شرقی و غربی تولید شده به صورت
تمام ًا اینسترومنتال هستند و در دو قطعه« ،تیاگو موراعس»
خواننده مهمان از برزیل و «باربد بکان» از ایران ،با شعر
«آرمین مرشد» به خوانندگی پرداختهاند.
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