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خانه نشینی
علیرضا افتخاری

علیرضا افتخاری فعال خانه نشین است .او گفت :برخیها میگویند که آقای افتخاری فعال نیازی به شما نداریم .او به مهر گفت :من از این شرایط
هیچ گالیهای ندارم .شاید این روزها گرفتاری مردم آن قدر زیاد باشد که نه به موسیقی فکر کنند نه به علیرضا افتخاری .آن ها باید از خجالت زن و
بچه شان در بیایند .ای کاش من در شرایطی قرار داشتم که به سهم خودم کاری میکردم تا زحمت آنها کم شود.

...
اخبار

اپرااقتباسیازتعزیهاست

رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی،
تعزیه را جزو نخستین هنرهای
در خدمت مذهب دانست .او به
تسنیم گفت :تعزیه به عنوان هنر
مــدرن از  1400ســال پیش که
بارگاه یزید خواست تا واقعه کربال
رابازآفرینیکنند،بهخدمتاسالم
درآمد .بعدها هم ایتالیاییها از تعزیهُ ،اپرا را اقتباس کردند.
استاد ابوالحسن صبا در ایام محرم کالسهایش را تعطیل
میکردوبهشاگردانشمیگفتپایمنبرهابنشینیدوببینید
کهواعظانومداحانچهمیخوانند.استادصباجملهمعروفی
را به حسین تهرانی میگوید« :من نمیدانم اگر این تعزیه از
بینبرود،چهچیزیحافظوضامنموسیقیدستگاهیایران
میشود».اینراازآنجهتمیگفتکهتمامخوانندگانتعزیه
درقالبدستگاههایموسیقیایرانیمیخواندند.

«آنبیستوسهنفر»سینماییمیشود
فیلم سینمایی «بیست و سه نفر»
تازهترینمحصولسازمانهنری
رســانـهای «اوج» به کارگردانی
مهدی جعفری ساخته میشود.
به نقل از روابــط عمومی فیلم،
محصولجدیدمرکزفیلموسریال
ســازمــان هنری رســان ـهای اوج،
مرحله پیش تولید خود را گذرانده است و فیلم برداری آن
طی روزهای آتی در شهرک چهاردانگه تهران کلید خواهد
خورد.ماجرای روایت مهدی جعفری که پیش از این مستند
« 23نفر و آن یک نفر» را تولید کرده بود ،جزو اولین آثار در
معرفی نوجوانان حاضر در جنگ بود .پیش از این کتاب «آن
بیستوسهنفر»کهروایتاسارتبیستوسهنوجوانایرانی
درحاشیهجنگتحمیلیاستتوسطاحمدیوسفزادهیکی
ازاین 23نفربهچاپرسیدهاست.

نمایش«واقعهعاشورا»درموزهملک
کتابخانه و مــوزه ملی
ملک ،نمایشگاه «روز
واقعه»را با نمایش پرده
«واق ــع ــه عـــاشـــورا» اثــر
تاریخی حسین قوللر
آغاسی از بنیانگذاران
نقاشی قهوهخانهای برپا کرد.خانواده مرحوم ماشاءا ...بای
قزوینی (فروتن) این اثر تاریخی را به کتابخانه و موزه ملی
ملکاهداکردهاند.بهگزارشتسنیم،قوللرآغاسی رامیتوان
شناختهشدهترین هنرمند مکتب نقاشی قهوهخانه ای یا
خیالیسازیدانست.روشاووامدارسنتهایتصویرپردازی
نگارگری ایرانی بود .او به دلیل تالش برای سایهپردازی ،از
نقاشی مینیاتور دورشد و همزمان به دلیل دوری از کاربرد
تکنیک پرسپکتیو اروپایی ،از مرزهای هنر طبیعتگرای
غربی نیز فاصله گرفت .آثار بسیاری از قوللر آغاسی یا به نام
اوبرجایماندهاستکهدرموزههاومجموعههایخصوصی
یاخانههایمردمنگهداریمیشود.حسینقوللرآغاسی در
آذر 45براثربیماریدرگذشتو اورادرقبرستان مسگرآباد
تهرانبهخاکسپردند.

آثار  17هنرمند ایرانی
در لندن چکش میخورد

حراج کریستی
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بیست و پنجمین دوره کریستی خاورمیانه ،با ارائه آثاری از هنرمندان  11کشور
منطقه 2،آبانماه برگزار میشود .این دومین بار است که کریستی ،حراج خاورمیانه
را در لندن و در خانه خود برگزار میکند .نکته حائز اهمیت این دوره ،این است که سهم
یکچهارمیهنرایراندرآثارراهیافتهبهحراجهمچنانحفظشدهاستوازمیان96
اثر 23،کار ایرانی چکش خواهد خورد .روی جلد کاتالوگ این دوره کریستی به اثری
از استاد سیدمحمد احصایی اختصاص یافته است که از او سه اثر در این حراجی به
فروش میرسد.

در تسخیر هنر ایران

اثر  :پرویز تناولی

ازمجموعهدیوار

اثر  :محمد احصایی

نرگسهایزرد

 160تا 150هزار

قیمتپیشنهادی

11

محمد احصایی بیشترین تعداد آثار را در بیست و پنجمین
دوره کریستی خاورمیانه دارد و سه اثر او در این حراج چکش
خواهد خــورد .اثری که روی جلد کاتالوگ حراج به چاپ
رسیده ،به همراه یک اثر دیگر او  78تا  100هزار دالر
قیمت گذاری شده است.

دالر

اثر  :منیر فرمانفرماییان

طراحیدرشیشه
اثری از منیر فرمانفرماییان با نام "طراحی در شیشه" در رتبه
دوم آثار گرانقیمت ایرانی این دوره قرار دارد.

 110تا 150هزار

پرویز تناولی هنرمند معاصر ایران
نیز در صدر آثار گرا نقیمت ایرانی
حــــراج کریستی
خــاورمــیــانــه قــرار
دارد و دو اثر وی
در ایـــن حــراجــی
عرضه می شود.

 160ت
ا 230هزار

دالر

قیمتپیشنهادی

قیمتپ

یش
نهادی

باالترینبرآوردقیمتهاهمبهآثاری
ازایران،لبنان،سوریهومصرتعلق
داردکهدرمیانآنها،هنرمندان
ایرانیبیشترینآثارگرانقیمترابه
خوداختصاصدادهاند

اثر  :حسین زندهرودی

 110تا 150هزار

اثر  :کامران یوسف زاده

گنبدآبی2
اثر  :سهراب سپهری

کـــامـــران ی ــوس ــف زاده
دالر تابلویی با نام "گنبد آبی "2
 91تا  130هزار را در این مجموعه دارد.

سهدرختبلندوباریک

قیمتپیشنهادی

سهراب سپهری که در ایران رکورددار
باالترین قیمت آثار هنری است ،در این
حراجی اثری به نام "سه درخت بلند و
باریک" را برای فروش دارد.

آثار دیگری که در حراجی کریستی حضور دارند
*نصرا...افجهایبادواثردرحراجیحضورداردکهیکیازآنها78
تا 100هزار دالر و اثر دیگر 29تا 36هزار دالر چکش میخورد.
*تابلوینقاشیرضادرخشانیازمجموعه"شکار"نیز بهقیمت 65
تا 90هزار دالر ارائه شده است.
* اثر کوروش شیشهگران 46،تا 65هزار دالر قیمتگذاری شده
است.
* دو اثر از شیرین نشاط با 33تا 51هزار دالر چکش میخورد.
* اثر مارکو گریگوریان با نام "پسته" که سال  1968خلق شده به
قیمت 26تا 32هزار دالر ارائه شد.
* تابلوییازسونیاباالسانیان 20تا 26هزاردالرچکشمیخورد.
* آثاری از رکنی حائریزاده و افشین پیرهاشمی با قیمت مشابه
 16تا 23هزاردالر دربیستوپنجمیندورهکریستیخاورمیانه
عرضه و مجسمهای از بهمن دادخواه به قیمت  13تا 19هزار دالر
پیشبینیشدهاست.

SATAME

دالر

قیمتپیشنهادی

آثار حسین زنــدهرودی و فرهاد
مــشــیــری بــا قیمت مــشــابــه در
ایــن حـــراج ،ارائـــ ه شــده اســت.
تابلوی مشیری با نام  4159از
اعــداد فارسی نوشته شــده بر
سطح بــوم شکل گرفته اســت و
تابلوی نقاشی خط زنده رودی
   SATAMEنام دارد.

حضور
 17هنرمند
ایرانی در
حراج بیست و
پنجمکریستی
خاورمیانه

 78تا 100هزار
قیمتپیشنهادی

دالر
اثر  :منوچهر یکتایی

 23اثر از ایران 20 ،اثر از
سوریه 17 ،اثر از مصر13 ،
اثر از لبنان و آثاری دیگر از
عراق ،تونس ،عربستان،
ترکیه ،فلسطین ،مراکش
و کویت در این حراجی
عرضه میشود

فیگوراتیو
منوچهر یکتایی با دو اثــر در حــراج کریستی حضور دارد که
قدیمیترین آثار ایرانی این دوره از حراج نیز هستند .نقاشی
قشده 52تا 77هزار دالر
فیگوراتیو او که سال 1963خل 
قیمتگذاری شده و اثر طبیعت بیجان که سال 1966
نقاشی شد 20 ،تا  26هزار دالر پیشبینی شده است.

 52تا  77هزار

قیمتپیشنهادی

دالر

دالر

...
ادبی

منزوی ،زبان آگاه و نوآور است
غالمرضــا طریقــی از دالیــل
شــاخص بــودن شــعر حســین
منــزوی گفــت .او کــه دوره ای
چند ســاله با منزوی می زیسته،
درباره شعرش می گوید :یکی از
نآگاهی
ویژگیهای منزوی ،زبا 
اوســت و همیــن زبانآگاهی ،او
را از دیگــر شــاعران متمایــز میکنــد .در شــعرهای اغلب
غزل سرایان ،ســهلانگاریهای زبانی وجود دارد اما او تا
حد زیــادی از این ایراد ،مبراســت .دلیل ایــن زبانآگاهی
هم میتواند ذات مســتعد منزوی و هم ســواد او و شناخت
دقیقش از زبان فارسی باشد .به گزارش ایبنا ،او اضافه می
کند :از نظر نوآوری هم میتوان گفت منزوی در ســاختار و
معنا به یک اندازه نوآوری داشــته یعنی بافــت کار او ذات ًا نو
شده است.

فروش یک میلیون نسخه شعر اینستاگرامی
در آمریکا
عــاقــه آمــریــکــایــی هــا بــه شعر
بیشتر شده است .آمارها نشان
مــی دهــد خوانندگان رمــان و
داستان کوتاه بین بزرگ ساالن
آمریکایی به کمترین میزان در
سه دهه اخیر رسیده و در عوض،
استقبال از شعر افزایش یافته است.نکته جالب در این
میان ،افزایش عالقه مردم آمریکا به ویژه جوانان به شعر
است که بخشی از آن به گل کردن شیوه نگارش و متنهای
اینستاگرامی در سا لهای اخیر مربوط میشود .این
نخستین بار در تاریخ آمریکاست که شعر بر داستان پیشی
میگیرد .به گزارش همشهری آنالین ،روپی کائور ،شاخ
اینستاگرام در حوزه شعر ،کتابی به نام «شیر و عسل» منتشر
کرد که بیش از یک میلیون نسخه در آمریکا فروخت.

ثبت آرشیو شخصی جورج اورول در
«حافظه جهان» یونسکو
آرشیو شخصی جــورج اورول
شامل اولین نوشتههای او در
بخش «حافظه جهان» سازمان
یــونــســکــو ثــبــت شـــد .یونسکو
این برنامه را در سال ۱۹۹۲
تاسیس کرد .ثبت حافظه جهان
معادل بایگانی میراث جهانی
یونسکو است که اسناد تاریخی منحصر به فرد را با هدف
«حفظ کامل و محافظت برای همه» فهرست میکند.
به گــزارش ایبنا ،ریچارد بلیر ،پسر اورول گفت« :نه
تنها من به ایــن دســتــاورد بــزرگ افتخار میکنم بلکه
آن هایی که تــاش بسیاری بــرای به ثمر رسیدن این
تشخیص بینظیر انجام دادند هم همین حس را دارند».
یو سی ال در سال  ۱۹۶۰دستنوشتهها و دفترچههای
اورول را از سونیا اورول ،بیوه او به امانت گرفت و از آن
زمان با اهدا و خرید دست نوشته ها ،آن ها را تکمیل
کرده است.

CMYK

