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نمایش آثار الهام گرفته
از ونگوگ در تهران

فارس -گالری نگر تهران از ششم تا یازدهم اردیبهشت ،میزبان نمایشگاهی با عنوان «ستارههای ونگوگ» و آثار خلق شده با موزاییک و نقاشی است .در این نمایشگاه حدود  ۳۰اثر
از  ۱۹هنرمند روی دیوار خواهد رفت که همگی به آثار نقاش مشهور هلندی اشاره دارند .ونگوگ در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو ،یعنی «تاکستان سرخ» را فروخت اما اکنون
به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نقاشان قرن نوزدهم در جهان شناخته میشود.

...

پیک خبر
«سمفونی مردگان» به چینی
ترجمه شد
از ترجمه چینی رمان
مــشــهــور «ســمــفــونــی
مــردگــان» کــه از سوی
انــــتــــشــــارات چــایــنــا
ُ
اینترکنتیننتال پ ِر س
منتشر شده ،چهارشنبه ،چهارم اردیبهشت
ماه در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه
تــهــران رونمایی خــواهــد شــد .بــه گــزارش
ایبنا ،ایــن رمــان بــه قلم عباس معروفی،
نویسنده معاصر ایرانی ســال گذشته هم
جزو پرفروشترین ها بود .از عباس معروفی
آثار دیگری مانند «سال بلوا» و «پیکر فرهاد»
منتشر شده است.

اجرای گروه رستاک به نفع
سیلزدهها
اعضای گروه موسیقی
رستاک تصمیم دارند
تــمــام عــوایــد کنسرت
خود را به سیلزدگان
اخـــتـــصـــاص ده ــن ــد.
به گــزارش ایلنا ،گــروه «رستاک» در تاریخ
هشتماردیبهشتماه 1398درسالنشماره
یک سینما «بهمن» شهر سنندج طی دو
سئانس کنسرت برگزار خواهد کرد .آن ها
از عالقهمندان خواستهاند در این کنسرت
حضور یابند .اعضای این گروه با انتشار متنی
از مردم خواستهاند تا در این امر خیر شرکت
کنند ،در بخشی از ایــن پیام آمــده است:
«گروهرستاکهمداستانبامردمانفهیماین
خاک و دیار ،بر آن شده است که با برداشتن
قدمی هر چند کوچک و ناچیز نقشی در این
جلوهگری عشق و ایثار و مهربانی ایفا کند و
از طریق نغمات موسیقی و نفحات همدلی،
بر دل های اندوهناک عزیزانی که جان و
کاشانهشان بی سامان شده ،مرهمی نهد».

...
آموزش

خالقانه عکاسی کنید

راههایزیادیبرایعکاسیازیکسوژهوجود
دارد،عکاسیاززوایاوپرسپکتیوهای مختلف
بهجذابیتآنمیافزاید.بهجایآنکههمیشه
از همان زاوی ـهای که در حالت ایستاده یک
سوژهرامیبینید،ازآنعکسبگیرید؛دوربین
خود را کمی باالتر و پایینتر حرکت دهید و از
زاویهدیگریبهآننگاهکنیدیابهآننزدیکتر
یا از آن دورتــر شوید .یا حتی کمی به سمت
چپیاراستحرکتکنید.سعیکنیدچیری
راببینیدکهازنگاهدیگراندورماندهاست.

افزایشترجمههایموازیازآثارنویسندههایخارجیدرایران

ناندرروغنترجمههایتکراری!

ابرازعالقهتهیهکنندهاسپانیاییبهحضوردرکنسرتکیهانکلهر

سازایرانی،دلباختههایجهانی

اکرم انتصاری-از همه آن چه «رزا بوش» تهیهکننده مشهوراسپانیایی در یکی از نشستهای
یوهفتمینجشنوارهجهانیفیلمفجرگفته،عالقهاشبهساختفیلمیدربارهموسیقیدر
س 
ایران و حضور در کنسرت «شهر خاموش» کیهان کلهر که این روزها در تاالر وحدت روی صحنه
میرود ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .هرچند این اولین باری نیست که ما به واسطه یکی
از بزرگان موسیقی کشورمان به جهان معرفی شدهایم اما بهتر است در این روزها که او در
جهان کمانچ ه خود شده
همان هیبت همیشگی در قاب صحنه کنسرت قرار گرفته و غرق در
ِ
از راهی که او برای جهانی شدن خود و کمانچه طی کرده است ،بگوییم.
▪.1جهانی بنشسته در گوشهای

الهه آرانیان  -سی و دومین نمایشگاه بین المللی
کتابتهرانهمافتتاحشدتاناشرانایرانیوخارجی
تازههاینشرشانرادردسترسمخاطبانقراردهند.
همزمان با این رویداد بزرگ فرهنگی میخواهیم از
معضلی به نام «ترجمههای موازی» از یک اثر خاص
بگوییم که بازار نشر را چنان آشفته کرده که گاهی
تعداد ترجمههای فارسی آثار یک نویسنده به علت
نبود نظارت بر روند ترجمهها ،دو یا چند برابر کل آثار
اوســت! گویا بعضی از ناشران به آثار نویسندههای
پرفروش خارجی به منزله چاه نفتی سرشار نگاه
میکنند که تا همیشه میتوان به کمک هر ترجمه و
گاهیترجمههایرونویسیشدهازآنبرداشتکرد.
▪اینخارجیهایسودآور

کافی است نام یک نویسنده خارجی در ایران بر سر
زبانهابیفتدوترجمهاثرشپرفروششود.بالفاصله
سیل دیگر آثار آن نویسنده و
بعد از این ،شاهد ورود ِ
ترجمهآنهابهفارسیهستیمکهاگردرستواصولی
باشد ،اتفاق خوبی هم هست .اما مشکل از جایی
شــروع میشود که به محض شهرت یک اثر از یک
نویسندهخارجی،چندینوچندناشرآناثررابهدست
مترجمهاییبینامونشانمیسپارندوبهاینترتیب
رنگینکمانیازترجمههایگوناگونازیکاثرخاص
در قفسه کتاب فروشیها به چشم میخورد .چند
نمونهازاینترجمههایموازیعبارتنداز:پنجترجمه

ازکتابمشهور«ناتوردشت»اثرسلینجر 10،ترجمه
از رمــان عامهپسند «مــردی به نام اوه» اثر فردریک
بکمن ،حدود 113ترجمه از آثار جوجو مویز از سوی
 33ناشرظرفسهسال،هفتترجمهاز«ملتعشق»
الیف شافاک ،حدود  34ترجمه از «شازده کوچولو»
سنتاگزوپریو....بهتازگیهمیکناشردراقدامی
عجیب دو داستان از هفت داستان مجموعه «مردان
بدون زنــان» ،اثر هاروکی موراکامی را جداگانه و با
نام «یک عضو غیر وابسته» منتشر کرده است .این در
حالی است که این نویسنده ژاپنی در کل  33عنوان
کتابدارداماتعدادعناوینکتابهایترجمهشدهاو
بهفارسیبیشتراز 60کتاباست!

جهانییکسازایرانیاست.اوباتعبیرهوشمندانهخودازجهانیبودناست
کیهانکلهرنوازنده
ِ
کهتوانستهمختصاتکمانچهرابهگوشهگوشهجهانبرساند.اودرگفتوگوییباروزنامهایران
آورده«:درباورم«جهانیبودن»ایناستکهاینموسیقیزاییدهتاریخیواجتماعیفرهنگکهن
ماست.طبیعت ًا دراینصورتبایدموزیسینایرانی،موسیقیاینفرهنگرابداند.برایاینکه
درپیشکدامنوازندهدیگرکشورهاسازبزنیدوکجابنشینید،الزماستکارکنیدوتعدادآثارتان
زیادباشد.اگربهترباشیدمیتوانیدباالتربرویدوباموزیسینهمدرجهخودسازبزنید».اومعتقد
استجهانیشدنموسیقیایرانی،اص ً
البهاینمعنانیستکهدرهمهکشورهایدنیابهمحض
بیدارشدن از خواب ،به موسیقی ما گوش بدهند بلکه آنها باید موسیقی ما را در طبقهای قرار
دهندکهمیتوانندگوشکنندوبدانندجزوموسیقیغناییاست.

▪ترجمههایفشردهوفوری

نبود قانون کپی رایت و نظارت بر روند ترجمه برای
جلوگیری از انتشار موازی کتابها ،تنها عایدیاش
روانه کردن سود سرشار به جیب ناشرهای تازه از راه
رسیده است که تالش میکنند تنها ترجمهای سریع
از آثار پرفروش را بی توجه به سطح کیفیت آن روانه
بازار و یک شبه ره صد ساله را طی کنند .تا جایی که
یکناشرظرفیکسالازیکمترجمسهکتابمنتشر
میکند .سهم مخاطب هم به ویژه اگر با مترجمان
درجه یک آشنایی نداشته باشد ،از این بازار پرسود
چیزی نیست جز سرگردانی در میان تعداد زیادی از
ترجمههایفوریوپرازضعفواشکال.

▪ .2سازی که کلهر جهانیاش کرد

هرچند کیهان کلهر سهتار ،تنبور و شاهکمان را که خود
 15ســال بــرای تولد آن زمــان گذاشته اســت ،مینوازد
اماکمانچهشاهسازاوست.آندو،آنچنانبههمآمیختهاند
که نمیتوان کلهر و کمانچه را جدا از هم دانست و هرجا نام
یکیازآنهامیآیدبیاختیاربایدمنتظرنامدیگریبود.اویک
سال بعد از این که پرونده کمانچه در سال  94توسط
ایرانبرایثبتجهانیبهیونسکوفرستادهشد،در
پنجا هونهمین دوره جایزه گرمی که آن را اسکار
موسیقیمیخوانندبههمراهگروه«راهابریشم»
صاحب جایزه بهترین آلبوم سال شد در حالی
که نوازنده کمانچه این گروه بود .دیر نبود که
خبر رسید کار ثبت جهانی کمانچه تا آذر 96
به پایان میرسد و لوح این ثبت جهانی مرداد
ماه سال گذشته در کاخ نیاوران رونمایی شد
تا جهان بار دیگر با آوای یک ساز
ایرانی آشنا
شود.

آلبومجدیدگروهپالتتابستانازراهمیرسد

بهزودینسخهکاغذی،نوستالژیکمیشود

نیانبانازحصارمرزهاخارجشدهاست

امیدنعمتیخوانندهگروهپالتکهقراراستچند
چهره ها
روز دیگرکنسرت «ایستگاه» را به آهنگ سازی
خواننده
مهیار علیزاده روی صحنه اجرا کند ،به ایسنا
گفت:مندوستداشتمکنسرترابعدازانتشارآلبوم«ایستگاه»
برگزارکنیمامامهیارعلیزادهمعتقداستابتداکنسرترابرگزار
کنیمتابازخوردهایمردمرادراینزمینهببینیم،منهمموافقت
کردم .او در ادامه درباره فعالیتهای جدید گروه پالت گفت«:ما
به شدت مشغول فعالیت روی آلبوم جدیدمان هستیم که قرار
است تابستان منتشر شــود ».او در
ادامـــه گفته اســت هنوز صحبتی
درباره خواندن تیتراژ سریال «فوق
لیسانسهها» نشده اســت امــا اگر
سروشصحتبخواهدحتمااینکار
راانجاممیدهد.

اه ــورا ایــمــان ،تــرانـهســرای کشورمان که با
چهره ها
مجموعهترانه«پروانهپوش»بهنمایشگاهکتاب
ترانه سرا
تهران میآید ،به ایسنا گفت« :به نظر میآید
ناشران خیلی در مضیقه هستند و ما مولفان هم دغدغه این را
داریمکهسرنوشتکارهاییکهازاینبهبعد قراراستبهدست
ناشرانبسپریمچهمیشود.باتوجهبهگرانیکاغذوهزینههای
چاپ که تاثیر زیادی بر این قضیه گذاشته است ،ما باید خیلی
نگران این باشیم که کتاب ارزان به دست مردم نمیرسد .هم
اکنون نسخه کاغذی کتاب در حال
رقابت با نسخه الکترونیکی است و
نسخه کاغذی دارد به یک موضوع
نــوســتــالــژیــک تــبــدیــل م ـیشــود.
امیدوارم کتاب همچنان سر سفره
فرهنگیمردمبماند».

محسن شریفیان نوازنده نیانبان و سرپرست
چهره ها
گــــــروه م ــوس ــی ــق ــی فـــولـــکـــلـــور «لـــیـــان»
نوازنده
میگوید«:موسیقیفولکلوریکدرایران،چهدر
رسانههای رسمی و شبکههای زرد و چه در فضاهای مختلف
مجازی از پوشش خبری درست و مناسبی برخوردار نیست آن
هم در شرایطی که پایه و اســاس موسیقی ایرانی اســت .اگر
زیربنایاینگونهباارزشراخرابکنیمبرایآیندهآیندگانچه
خواهیم داشت؟» او با اشاره به جهانی شدن نیانبان به ایلنا
گفت « :باتوجه به تالش فعاالن و
هنرمندان این عرصه میتوان گفت
کهموسیقیجنوبوسازنیانباناز
حصارمرزهاخارجشدهوبهطورکلی
اتفاقات خوبی در حــوزه موسیقی
بوشهررقمخوردهاست».
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...
هنری

تجلیل از علیاکبر صادقی
هنرمندی از تبار شاهنامه

مراسم بزرگداشت علی اکبر صادقی ،چهره
ماندگار هنر تصویرگری در پنجمین روز از
سیوهفتمینجشنوارهفیلمفجردرپردیس
سینمایی چارسو برگزار شد.
بهگزارشایسنا،آیدینآغداشلودربارهجایگاه
هنری ایــن پیش کسوت گفت« :علی اکبر
صادقی مــیــراثدار بر حق هنر اساطیری
ایرانی است .او با استادی بیچون و چرای
خودبهاینمهمدستیافت.تباراوبهشاهنامه
میرسد .من کسی را جز او نمیشناسم که
این میراثداری را حفظ کرده باشد» .این
هنرمندپیشکسوتازکودکیباداستانهای
شاهنامهآشناشدوبهدلیلعالقهبهاسطورهها
و پهلوانان این اثر حماسی ،اشکال نمادین،
اســطــورهای و افسانهای آن بــرای همیشه
بخشی از نقاشیها و تصویرگریهای او
شدند.صادقیدرسال ۱۳۸۸ازطرفوزارت
فرهنگوارشاداسالمیبهدلیلخدماتشبه
فرهنگ و هنر ایران به عنوان چهره ماندگار
معرفیشد.

برپایی نمایشگاه آثار تجسمی
مبتکر شعر حجم

نمایشگاه آثــار تجسمی ی ــدا ...رویــایــی با
عنوان «طــرح و تصویر در حجم» از ششم
اردیبهشتماه برگزار میشود.
به گزارش ایبنا،نمایشگاه «طرح و تصویر در
حجم» به پیشنهاد مانی رضایی به واسطه
پروژه «هزار توی شعر و هنر معاصر» قرار است
در گالری کامای تهران برگزار شود .رضایی
در بخشی از این پروژه به بررسی و پژوهش در
آثار تجسمی شاعران نقاش میپردازد .در
آثار رویایی که با تکنیک ترکیب مواد بر روی
مقوا انجام شده ،شعر با رسم الخطی ویژه
در میان تصویر و آمیخته با طرح و رنگ که از
مفهوم حجم گونه شعر برخاسته ،به تصویر
کشیده شده است .یدا ...رویایی بنیان گذار
شعر حجم است که اولین شعرهای خود را
در  22سالگی نوشت و در مجالت آن زمان
با نام مستعار «رویا» منتشر کرد.
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