ادب وهنر
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ایلنا-پیکر حاج علی اصغر خسروی کتولی ،دوتار نواز و پیش کسوت موسیقی مقامی کتولی که یکشنبه  12اسفندماه در  81سالگی درگذشت ،دیروز در روستای پیچک کتول
تشییع شد .این نوازنده که او را با نام «اصغر اوستا غالم» میشناختند ،در سنین جوانی به آواز خوانی و ساخت دوتار روی آورد و یکی از ترویج دهندگان این ساز کهن در منطقه بود.
او از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به شمار میرفت که به جز دوتار ،نی ،سرنا و شمشاد نیز مینواخت.

...

موسیقی
اعتراض دستهجمعی مجمع
تولیدکنندگان آثار شنیداری
مجمعصنفیتولیدکنندگانآثارشنیداریبا
انتشار بیانیهای از مواضع اخیر وزارت ارشاد
دربــاره اختصاص  ۱۰درصــد مبلغ فروش
کنسرتهابهفعالیتهایفرهنگیبهپیشنهاد
دولتوتصویبآندرمجلسشورایاسالمی
انتقاد کرد.به گزارش ایسنا در بخشی از این
نامهآمدهاست«:بایدبدانیدباایناقدامقیمت
بلیتهای کنسرت هر روز افزایش مییابد.
آیا این مغایر با صحبتهای وزیر ارشاد درباره
مبارزهباهنرالکچرینیست؟ مجمعصنفی
تولیدکنندگان آثار شنیداری این تصمیم و
حرکتناحقوزارتارشادرابهشدتمحکوم
می کند و در خاتمه خواستار آن اســت که
شورای محترم نگهبان با این موضوع که فاقد
هرگونه کارشناسی و فاکتورهای عقالنی و
شرعیاست،مقابلهکند».

...
هنری

ارزشمند شدن تابلوی بیارزش

نقاشیمنسوببههنرمندمشهورایتالیاییکه
سالها پیش به عنوان یک اثر تقلبی تشخیص
دادهشدهبود،باردیگرارزشمندتلقیشد .طی
قرون متمادی اعضای کلیسا «سنت ماری» از
داشتن اثر گرانقیمت و با ارزش «کانالتو» به
خود میبالیدند اما زمانی که «ویلیام جورج»
تاریخدان هنری در سال ۱۹۵۰از آنجا دیدن
کرد ،مدعی شد این تابلو متعلق به این هنرمند
نیست و ارزش آن فقط  150پوند اســت .به
نظر میرسد این تاریخدان متوجه نشده بود
که این اثر متعلق به هنرمند همعصر کانالتو به
نام «میشل ماریاچی» است و حال مسئوالن
نمایشگاهی در هلند امیدوارند که این اثر را به
قیمت 500هزارپوندبهفروشبرسانند.

درگذشت دوتار نواز پیش کسوت
موسیقی مقامی

آیدین آغداشلو هنرمند نقاش:

نوبتنقاشهایجوان
هممیشود
اکرم انتصاری -آیدین آغداشلو متولد رشت است .شهری که خود یک
بومنقاشیزیباست.اوپیشازنقاشی،نقدشعرمینوشتهوصاحبکتا 
ب
سفرنامه است و بیش از همه خود را متعلق به فرهنگ و هنر میداند.
حال او در 78سالگی ،خالق چندین و چند بوم نقاشی شورانگیز و البته
ارزشمنداستکهازمیانآنهامیتوانبهمجموعههای«خاطراتانهدام»
و«سالهایآتشوبرف»و«معما»اشارهکرد.نقاشیهایاوبیشترباگواش
رویبوممینشیند.
▪نمیتوانسوارتابلویسهرابشد

شروعشدکهآغازگررواجبازارهنربود.طیایندوره،طبقههایمرفهتری
بهوجودآمدندکهازنظرمعنویبهخریدنقاشینیازداشتند.ایناتفاقدر
هلندقرنهفدهمهمافتادوباایجادطبقهمتوسطقوی،مردمخانههایی
بااتاقهایمتعددساختندکهبهتابلوینقاشینیازداشتوبهاینترتیب
سفارشهاافزایشیافت؛غیرهنریبهنظرمیآیداماواقعیتدارد.درایران
هماینجریاننهبهاینشکل،امااتفاقافتادکهاتفاقبدینیست.فقطباید
بدانیمراجعبهکدامگروهنقاشهاصحبتمیکنیم.نقاشهایمعروفی
که دهه 40کارشان را عرضه کردند همچنان آثارشان خوب میفروشد.
برخینقاشهایجوانهمبایدصبرکنندتانوبتشانبرسدهرچندنوبت
بسیاریازآنهارسیدهاستواثربسیاریازآنهاباقیمتهایمناسبیبه
فروشمیرسد».

آغداشلو دوست دارد قیمت تابلوی نقاشی طوری باشد که دیــوار هر
خانهای را مزین کند .او میگوید« :نمیخواهم از ارقام زیاد حراج تهران
دفــاع کنم اما درعین حال متوجه هستم که جمع مولفههایی مانند
▪ازآغداشلوبرجسازبیروننمیآمد
نوسانهایاقتصادیوشهرتفردیمانندسهرابسپهریکهاثرجدیدی
اینهنرمند،هشتجلدمجموعهمقالهنوشتهاستوبااشارهبههمین
ازاونخواهیمداشترقمفروشاثررامنطقیمیکند.چهبسادرحراج
موضوع میگوید«:ادبیات برای من همیشه منزل دوم بود و هست.
کریستیزاثریباقیمتزیادیبهفروشبرسدکههماناثردریکمغازه
سعدی عشق من است .هر زمان حالم خیلی بد یا خیلی
عتیقه فروشی قیمت کمتری دارد اما تفاوت این جاست
سعدی عشق من
خوباستسعدیمیخوانموهرگاهبخواهممهروارادت
کهآن،مسیررقابتراطیمیکندوبهسقفیبرایقیمت
است .هر زمان
خودم را به شخصی نشان بدهم باز هم برایش سعدی
حراج و اشیای دیگر تبدیل میشود .البته ممکن است
یا
بد
خیلی
حالم
میخوانم ».او در پایان میگوید«:اگر زندگی به همان
همان اثر در حراج بعدی به دلیل نبود رقابت با قیمت
خیلی خوب است
شکلی باشد که از جوانی تا به امروز رقم خورده به ناچار
کمتری به فروش برسد .این قیمت یک خودروی بسیار
دوبارههمینمسیررامیروم.ایننزدیکترینراهیاست
لوکساست.منتهاچوننمیتوانمانندیکخودروسوار سعدی میخوانم و
کهمیتوانممعناییازخودباقیبگذارم.نویسندگیراهم
آنشدقیمتآنفضاییبهنظرمیرسد».
هرگاه بخواهم مهر
خیلیدوستدارمامادرآمدآنبهسختیمیتواندزندگی
و ارادت خودم را به
راتامینکنددرحالیکههنرهایتجسمیاینطورنیست.
▪مردمبهنقاشینیازدارند
شخصی نشان دهم
به هر حال اگر دوباره برای انتخاب مسیرم اختیار داشتم
آغداشلو که حال یکی از نامدارترین نقاشان نوگرای پس
ازانقالباستوضعیتنقاشهایجوانراامیدوارکننده باز هم برایش سعدی
قطعا در همین حوالی کار میکردم .مطمئن باشید از
یخوانم.
م 
آیدینآغداشلوبرجسازبیروننمیآمد».
دانستوافزود«:دورهایدرطول 20سالگذشتهدرایران

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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«آرش کمانگیر»

با صدای ناظری

آلبوم جدید استاد شهرام ناظری به تازگی توسط
دانشگاه آکسفورد تجلیل و منتشر شد و در همین
چند روز گذشته نیز خبر انتشار زودهنگام آلبوم
صوتی تصویری «بانگی عجب» او نیز به گوش رسید.
حــال آلبوم موسیقی «آرش کمانگیر» بر اساس
منظومه آرش کمانگیرسیاوش کسرایی ،با صدای
شهرام ناظری و آهنگ سازی پژمان طاهری پس از
مدتها منتشر شده است.
محمد حسین توتونچیان مدیرعامل شرکت
فرهنگیهنری قــقــنــوس و تهیهکننده آلــبــوم
«آرش کــمــانــگــیــر» دربـــــاره جــزئــیــات ایـــن اثــر
به «موسیقی مــا» توضیح داد« :آرش کمانگیر»
یک اثــر ارکسترال محسوب میشود که توسط
پ ــژم ــان ط ــاه ــری آهــنــگ ســــازی شـــده اس ــت.
بخش ارکسترال این اثر در «کنسرتهاوس» شهر
وینتوسط ارکستر مجلسیاتریشوبهرهبریطاها
عابدیان ضبط شده است .
وی افزود :قطبالدین صادقی نویسنده و کارگردان
شناخته شده تئاتر نیز به عنوان
راوی داستان ،استاد شهرام
ناظری و پژمان طاهری را
همراهی کرده است«.آرش
کمانگیر»شاملهفتقطعه
به نامهای «شــب»« ،قصه»،
«امــــیــــد»« ،آهـــنـــگ دگـــر»،
«بــــــــدرود»« ،آرش» و
«ســـوگ» میشود.
از این اثر به زودی
طـــی مــراســمــی
شــــایــــســــتــــه،
رونمایی
خــواهــد
شد.

...
ادبی

حراج دفتر شعر یک زوج تبهکار
دفتر شعر بانی پارکر و
کالید بارو ،زوج سارق،
تبهکار و قانونشکن
آمــریــکــایــی ب ــه ح ــراج
گــذاشــتــه مـیشــود.بــه
گزارشایبنا،یکدفترکهنهسبزرنگمتعلق
به این زوج جــوان که تــازه پیدا شده آشکار
میکند که هر دوی آنها در اوقات فراغتشان
شعر مینوشتهاند .این دفتر قرار است در ماه
آوریل به حراج گذاشته شود .این زوج مجرم
آمریکایی سرانجام در سال 1934میالدی،
به ضرب گلوله پلیس از پا درآمدند .بانی و
کالید از این دفتر بــرای نوشتن شعرهایی
دربـــاره زندگانی مجرمانهشان استفاده
میکردهاند و شعرهایشان نیز پر از غلطهای
امالیی و انشایی است.

رقابتترانههادرجایزه
«افشینیداللهی»
دومین دوره جایزه ترانه
«دکتر افشین یداللهی»
شــانــزدهــم اسفندماه
بـــرگـــزار مــیشــود.بــه
گزارشایسنا،اینمراسم
سطحکیفیترانههادراینحوزه
باهدفارتقای
ِ
وپاسداشتناموخاطر هافشینیداللهیبرگزار
میشود .این مراسم در سه بخش «یک خاطره
از فردا»« ،یک خاطره از امروز» و «یک خاطره از
دیروز» خواهد بود که در بخش اول به انتخاب
ن تران ه چهرههای جوان و در بخش «یک
بهتری 
خاطرهازامروز»بهترینترانهسراوبهترینترانه
سال،بهترینترانهتیتراژفیلموسریالوبهترین
خواننده از لحاظ انتخاب ترانه معرفی خواهند
شد .در بخش «یک خاطره از دیروز» هم از یک
پیشکسوتتقدیرخواهدشد.

