
از سعید آقاخانی، بهرنگ توفیقی و محمد حسین لطیفی به 
عنوان کارگردانان سریال های نوروز ۹۸ نام برده می شود؛ 
کارگردانانی که پیشتر هم ساخت سریال های نوروزی را 
در کارنامه دارند. با این حال تجربه ثابت کرده است که 
درباره  به پخش،  باقیمانده  روزهای  آخرین  تا  تلویزیون 
بنابراین  می دهد؛  نظر  تغییر  خود  مناسبتی  سریال های 
آنچه در این گزارش به عنوان گزینه پخش نوروزی عنوان 

می شود، احتمال تغییر دارد.
به گزارش ایسنا، طنز »ن. خ« به کارگردانی سعید آقاخانی، 
به  قانون«  »ُمّر  و  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به  »ساده دالن« 
کارگردانی محمدحسین لطیفی گزینه های پخش در نوروز ۹۸ 
هستند که به ترتیب برای شبکه های یک، دو و سه سیما در نظر 

گرفته شده اند.
ضمن اینکه فعال از پخش سریال »پایتخت« که در چند سال 
اخیر یکی از مجموعه های پرمخاطب نوروز تلویزیون بوده است و تا 

فصل پنج آن روی آنتن رفته، خبری نیست.
و  »زن بابا«  پلیس«،  و  »دزد  تجربه  آقاخانی  سعید 

»خوش نشین ها« را تکرار می کند؟
آخرین کار نوروزی سعید آقاخانی در تلویزیون به مجموعه 
»بیمار استاندارد« برمی گردد که نوروز ۹۵ از تلویزیون و شبکه یک 
سیما به روی آنتن رفت. این سریال از آن دست مجموعه هایی بود 

که شبکه  پخش کننده آن در دقیقه ۹۰ تغییر کرد.
»بیمار استاندارد« سعید آقاخانی که در ژانر طنز قرار می گرفت، 
شیال  سمسارزاده،  اصغر  عزتی،  جواد  حمیدیان،  بابک  بازی  با 
خداداد، پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهی، هومن حاجی عبدللهی 
و حسین محب اهری، نتوانست آن طور که باید در جذب مخاطبان 
موفق باشد؛ البته این کارگردان پس از این سریال، مجموعه  »شب 
عید« را هم برای تلویزیون ساخت اما با این سریال نیز نتواست 
تجربه شیرین سریال های دزد و پلیس، زن بابا و خوش نشین ها 

را تکرار کند.
نعیمه  گلچین،  مرجانه  لوالیی،  بازی حمید  با  عید«  »شب 
ناصری، زهره صفوی،  افسانه  نظام دوست، حسین محب اهری، 
سروش جمشیدی، علی هاشمی تابستان امسال از تلویزیون پخش 
شد و داستان خانواده هایی را روایت می کرد که برای تفریح در 
ایام نوروز به شهر مشهد سفر می کنند اما در این میان ماجراهای 
جالبی برای آن ها رخ می دهد و به گونه ای داستان این خانواده ها 

در قسمتی از فیلم به یکدیگر مرتبط می شود.
و اما سریال »ن. خ« به تهیه کنندگی مهدی فرجی و کارگردانی 
سعید آقاخانی قرار است نوروز امسال از شبکه یک سیما راهی 
آنتن شود. فیلمنامه سریال »ن. خ« نیز که توسط امیر وفایی به 

نگارش درآمده است، درون مایه ی طنز دارد.
این سریال ۲۴ آذر ماه در اطراف تهران کلید خورد. علی صادقی، 
حمیدرضا آذرنگ، سعیدآقاخانی، هومن حاجی عبداللهی، سیاوش 
مفیدی، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست و سیروس میمنت 
از جمله بازیگرانی هستند که در سریال نوروزی شبکه یک سیما 

ایفای نقش می کنند.
به گفته مهدی فرجی قرار است به زودی بازیگران دیگری نیز به 

این مجموعه اضافه شوند.
»ن.خ« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که 
در ۱۶ قسمت ۵۰ دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز ۹۸ تولید 

می شود.
کارگردان های سریال های نوروز ۹۸

نه  »ساده دالن«/سریالی  حاال  و  »پدر«  تا  مادر«  »زیرپای  از 
چندان طنز

سریال »ساده دالن« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
حامد عنقا برای نوروز ۹۸ برای پخش از شبکه دو سیما ساخته 

می شود.
حامد عنقا در گفت وگویی با ایسنا خبر ساخت سریال نوروزی 
شبکه دو سیما را تایید کرده است. از این سریال به عنوان سریال 
خانوادگی که فضایی مفرح دارد، یاد می شود که درون مایه ی طنز 

دارد اما سریالی طنز نیست.
از  یکی  که  لطیفی  حسین  محمد  گزارش،  این  اساس  بر 
سرپرستی  سیماست،  سه  شبکه  نوروزی  سریال  کارگردانان 
نویسندگان مجموعه »ساده دالن« را نیز بر عهده دارد. همچنین 
از بهرنگ توفیقی به عنوان کارگردان این مجموعه یاد شده است.

مجموعه »پدر« آخرین پروژه مشترک بهرنگ توفیقی و حامد 
عنقا در تلویزیون بوده است که در ایام تابستان ۹۷ از شبکه دو 

سیما روی آنتن رفت.
بهرنگ توفیقی پیش از این سریال »عقیق« و »زیر پای مادر« 
این  مادر«  پای  تلویزیون ساخته است. مجموعه  »زیر  برای  را 
کارگردان که رمضان ۹۶ به روی آنتن رفت، با حاشیه های مختلفی 

از قبیل ممیزی و تغییر خط پایانی قصه مواجه شد.
از »وفا« و »دودکش« تا »ُمّر قانون«

به   ۸۵ نوروز  که  بود  ماندگاری  سریال های  از  یکی  »وفا« 
کارگردانی محمدحسین لطیفی از شبکه سه سیما به روی آنتن 
رفت. لطیفی مجموعه  طنز »دودکش« را هم در ایام رمضان به 
روی آنتن برد؛ سریالی که با اقبال خوبی از سوی مخاطب روبه رو 
شد. فصل جدید این سریال نیز با عنوان »پادری« به روی آنتن 
رفت. آخرین مجموعه ی محمدحسن لطیفی »سر دلبران« نام 
داشت که رمضان ۹۷ از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت. 
این کارگردان همچنین مجموعه »شبی با عبدی« را کارگردانی 

می کند.
اما سریال »ُمّر قانون« که هشتم دی ماه کلید خورد، قرار است 
توسط محمد حسین لطیفی و یک کارگردان دیگر با نام علیرضا 
نجف زاده ساخته شود. لطیفی پیشتر هم چنین تجربه ای را با 

مجید صالحی داشت. هر چند در ادامه به دلیل آنچه حضور جدی 
در سریال »نردبام آسمان« عنوان کرده بود، کارگردانی »سه در 
چهار« را به طور کامل به مجید صالحی سپرد به مقام مشاوری 

کارگردان بسنده کرد.
مهران مهام، تهیه کننده سریال نوروزی »ُمّر قانون« هم درباره 
حضور دو کارگردان در این پروژه گفته است: توجه به آنتن نوروز 
و شرایط فورس ماژور صالح بر این بود که سریال »ُمر قانون« را 
همراه با دو کارگردان محمدحسین لطیفی و علیرضا نجف زاده 
تولید کنیم. برخالف آنچه برخی از خبرگزاری ها منتشر کردند 
محمد حسین لطیفی تا ۳۰ بهمن به عنوان کارگردان همراه ما 
خواهد بود و در ادامه ایشان به عنوان مشاور پروژه و کارگردان، 

سریال را همراهی خواهد کرد.
اما از دیگر موضوعات این سریال، فراهم نشدن شرایط برای کلید 

خوردن »ُمّر قانون« در استودیوی برنامه  »حاال خورشید« بود.
یوسف  غفوریان،  مهران  هاشمی،  هدایت  گلچین،  مرجانه 
تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، دلسا ملکی، 
مهران رجبی، کریم قربانی  در سریال نوروزی شبکه سه ایفای 
نقش می کنند. البته این روزها فیلمنامه در حال تکمیل نهایی 
نیز به مجموعه اضافه  بازیگران دیگری  ادامه  در  است و قطعاً 

خواهند شد.

6فرهنگی

 تمدید مهلت ارسال آثار
به چهارمین دوره »جایزه فیروزه«

دبیر جایزه فیروزه از تمدید مهلت ارسال آثار و ثبت نام برای حضور در 
چهارمین دوره این جایزه خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، علی فریدونی؛ مدیرکل اداره مجامع ، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی 
و دبیر جایزه فیروزه با اشاره به تمدید زمان ارسال آثار به این دوره از جشنواره گفت: 
چهارمین دوره جایزه فیروزه که با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار می شود در دو بخش کاال و پژوهش به شناسایی، معرفی، تقدیر و 
حمایت از دستاوردها، تولیدات و کاالهای فرهنگی و ایده های خالق با الگوی ایرانی 
ـ اسالمی می پردازد. نمایشگاهی از کاالهای فرهنگی از ۱۲ تا ۱۶ دی ماه در محل 
دائمی نمایشگاهی شهرداری تهران )بوستان گفت وگو( برگزار خواهد شد. فریدونی 
در پایان گفت: عالقه مندان به حضور در چهارمین دوره جایزه فیروزه می توانند تا 
دهم دی ماه، آثار و دستاوردهای شاخص فرهنگی را از طریق سامانه سایت جایزه 

فیروزه جهت شرکت در این جایزه ارسال کنند.

 
»کاکوبند« آلبوم منتشر می کند

دومین آلبوم رسمی »کاکوبند« پس از دو سال غیبت این گروه، در اولین 
روزهای بهمن ماه امسال روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از انتشار آلبوم »دعوت« در سال ۹۴ و برگزاری کنسرت های 
متعدد از سوی »کاکوبند« در سراسر کشور دومین آلبوم رسمی این گروه با اخذ 

مجوزهای الزم آماده انتشار در بازار موسیقی شده است.
دومین آلبوم رسمی »کاکوبند« در حالی اوایل بهمن ماه امسال روانه بازار موسیقی 
کشور خواهد شد که این اثر به لحاظ فرم و محتوا، ادامه ای به روز شده از موسیقی 
و سبک و سیاق این گروه است و در تالش است فارغ از هرگونه محدودیت زبانی و 
کالمی، با زبان موسیقی با مخاطبانش سخن بگوید و این مسیر باعث شده هرگونه 

مرزبندی جغرافیایی برای »کاکوبند« بی معنا باشد.
نیما صرافی مهر بار اصلی تولید دومین آلبوم رسمی »کاکوبند« را به دوش داشته و 
در این مسیر امیرعلیزاده و پویا صرافی مهر نیز نقش زیادی در ارائه این اثر داشته اند و 

بیش از سه سال برای تولید این آلبوم وقت و انرژی صرف شده است.
اعضای این گروه حدود دو سال است که بسیاری از تورهای کنسرت خود را در 
داخل و خارج از کشور به حالت تعلیق درآورده و به نظر می رسد تهیه و تولید آلبوم 

دوم، بزرگترین دلیل این غیبت بلند مدت »کاکوبند« است.
کاکوبند تجربه ای مبتنی بر مقدم بودن لحن بر کالم است و از همان آثار نخست 
برای تولید یک اثر در ژانر موسیقی جهانی تشکیل شد. قطعات موسیقی ساخته شده 
توسط این گروه و آواهای روی این قطعات به ظاهر فاقد معنا و مفهوم مشخصی 
هستند و زبان در آن محدودیتی ندارد. »کاکو بند« می گوید: »خداوند احساسی  را 

به ما موهبت کرده که می خواهیم این احساس را با شنوندگان خود سهیم شویم«.

به همت انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی صورت می گیرد

 برگزاری جشنواره فروش اسباب بازی منطبق
با فرهنگ ایرانی

تولیدکنندگان  انجمن  توسط  ایرانی  اسباب  بازی  فروش  جشنواره 
اسباب بازی در بوستان گفت وگو برگزار می شود.

به گزارش مهر، جشنواره فروش اسباب  بازی ایرانی توسط انجمن تولیدکنندگان 
اسباب بازی، از ۱۲ تا ۱۷ دی ماه، در بوستان گفت وگو برگزار می شود.

در این جشنواره تمام اسباب بازی ها توسط ۶۰ تولیدکننده ایرانی تولید شده 
است و محصوالت منطبق با فرهنگ ایرانی و کیفیتی باال در اختیار مخاطبان قرار 
می گیرد. فکر آذین، تک توی، آریا، هوپا، فکرانه، علی کوچولو و... در این جشنواره 
حضور دارند. انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، بزرگترین جشنواره فروش اسباب بازی را برگزار می کند.

اسامی گالری های شرکت کننده در جشنواره تجسمی 
فجر اعالم شد

مدیر بخش نمایشگاه گالری ها در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر گفت: حضور گالری ها به خصوص گالری های شهرستانی در جشنواره 
در  تجسمی  هنرهای  رونق  و  هنر  به  مردم  عموم  توجه  جلب  باعث 

شهرستان ها خواهد شد.
ایلنا، مژگان قدوسی )مدیر بخش گالری های یازدهمین جشنواره  به گزارش 
هنرهای تجسمی فجر( گفت: برای اولین بار و به دعوت هادی مظفری )مدیر 
اداره کل هنرهای تجسمی(، لیلی گلستان به عنوان نماینده گالری ها به شورای 
سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر دعوت شد و در نتیجه حضور او، تصمیم گرفته 
شد که امسال گالری داران فعال در جشنواره شرکت کنند. این سال ها رابطه خوبی 
بین گالری ها واداره کل تجسمی وجود نداشت ولی امروز، همه خوشحالیم که فضای 

دوستانه ای ایجاد شده است و همه می خواهیم که کار کنیم.
او گفت: در نهایت از میان گالری هایی که در جلسات اولیه شرکت کردند ۲۳ 
گالری از تهران و نمایندگانی از گالری های شهرهای مشهد، شیراز، رشت، سمنان، 
یزد و تبریز برای شرکت در جشنواره یازدهم با ما به توافق رسیدند. گالری های تهرانی 
شامل گالری شیرین، گلستان، هما، فرمانفرما، محسن، دنا، ثالث، اثر، شیث، آشیان 
نقش و مهر،گویا، ایرانشهر، ملک، ایوان، آرت سنتر، هور، دستان، ترانه باران، مژده، 

شکوه، آتبین، ویستا و سیحون هستند.
مژگان قدوسی شور و شعف گالری داران برای این رخداد را امیدوارکننده توصیف 
کرد و گفت: ۲۳ گالری خوب تهرانی و گالری های برتر شهرستان در این جشنواره 
حضور خواهند داشت. آنها قطعا هنرمندان خوبی را به جامعه معرفی خواهند کرد. 
اتفاق خوب این است که هنرهای تجسمی از این طریق به الیه های مختلف جامعه 
رسوخ کند. باغ موزه قصر مکان پرترددی است. اگر نتیجه جشنواره این باشد که 
تعدادی از مردم بعد از آن عادت کنند که روزهای جمعه گالری گردی کنند این برای 

ما بسیار خودشحال کننده خواهد بود.
او در ادامه سخنش درباره حضور گالری های شهرستانی گفت: گالری هایی که 
فعالیت های خوبی داشتند و خبرش به ما رسیده بود برای حضور در جشنواره دعوت 
شدند. آنها قرار است هنر شهر خودشان را نمایندگی کنند و بهترین آثار را جمع آوری 
کنند. نکته مهم این است که گالری های شهرستان در کنار گالری های تهران حضور 
خواهند داشت و تفاوتی از این نظر بین غرفه ها وجود ندارد. به نظر من این بهترین 
فرصت است تا گالری های شهرستانی بتوانند هنرمندان خودشان را معرفی کنند. 
مارکت هنر در شهرهای دیگر متاسفانه شبیه تهران نیست. گالری ها در شهرهای 
دیگر باید این فرصت را داشته باشند که منشا معرفی هنر و هنرمندان شهر خودشان 
باشند و اقتصاد هنر تنها مختص تهران نباشد. شهرستان ها همواره هنرمندان بزرگی 
داشته اند ولی مشکالت باعث شده هنرمندان به بازار تهران بیایند. سر و صدایی که 
در جشنواره فجر ایجاد می شود باعث خواهد شد که جریان اقتصاد هنر سمت و 

سوی بهتری پیدا کند. ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
مژگان قدوسی گفت: از تهران برای اداره کل ارشاد استان ها نامه داده خواهد شد 
تا موظف باشند نهایت همکاری را با گالری داران حاضر در جشنواره فجر بکنند و از 

این بابت نگرانی وجود ندارد.

اخبار
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محمد معتمدی برای ایران خواند
محمد معتمدی در تازه ترین فعالیت خود قطعه »ایرانم« را با شعری از محمدعلی بهمنی و آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد منتشر کرد. به گزارش مهر، »ایرانم« عنوان تازه ترین قطعه موسیقایی محمد معتمدی است که با همکاری مرکز موسیقی 

سازمان صدا و سیما و مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این قطعه محمدعلی بهمنی شاعر، ابوالفضل صادقی نژاد آهنگساز، محمدرضا عقیلی آهنگساز، حمیدرضا آداب میکس و مستر و 
موسسه »صدای هنر« ناشر، گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

نگاهی به سریال های نوروز ۹۸

فعال از »پایتخت« خبری نیست

نیم قرن بعد از ساخت تاالر رودکی

فقط برای تئاتر یا کنسرت به تاالر وحدت نروید!
نیم قرن از ساخت تاالر وحدت )رودکی( می گذرد اما شاید آثار بی قیمتی مثل 
هنر ویترای، نقاشی و مینیاتورهایی که روی در و دیوار آن، جا خوش کرده است، 

به چشم بسیاری از کسانی که گذرشان به این بنا افتاده، نیامده باشد.
به گزارش ایسنا، تاالر وحدت تنها یک تاالر نیست؛ نمایشگاهی دائمی از تابلوهای بزرگ 
نقاشی گرفته تا هنر ویترای و مینیاتورهای ایرانی است که توسط هنرمندان این سرزمین 

به یادگار مانده  است. آثاری که شاید نتوان روی آنها قیمت گذاشت.
اگر برای تماشای تئاتر یا کنسرت به تاالر وحدت می روید، به تابلوهای کاشی کاری یا 
نقاشی های روی دیوار هم دقت کنید. این آثار متعلق به هنرمندان بزرگ این سرزمین 
هستند که برخی از آنها دیگر در بین ما نیستند. حتی با صندلی های این مجموعه با احترام 

برخورد کنید زیرا سن برخی از آنها به ۵۰ سال می رسد.
با ساخت تاالر رودکی بود که نوعی هنر مقایسه ای به وجود آمد و ناگهان در تهران 
هنرهای سنتی، تجسمی، تئاتر، موسیقی و ادبیات زیر یک سقف رفت. بعد از ساخت 
این بنا، تعداد زیادی از هنرمندان معروف جهان به تاالر رودکی فراخوانده شدند تا تصویر 
با الگوهای نوظهور  جدیدی از ایران فرهنگی به نمایش دربیاید. عوامل دست اندرکار 
پوسترسازی، عکاسی و موسیقی را به هنرهای تجسمی پیوند دادند و نگرش تازه ای در 

گرافیک مطرح کردند.
در کتاب تاالر رودکی، گرافیک، معماری و هرچه )۴۶.۵۷( که آریا کسایی در پروژه ی 
آرشیوی استودیو کارگاه و مرکز نبشی طراحی، گردآوری و تنظیم کرده است، درباره آثار 
هنری استفاده شده در این مجموعه، آورده شده است: چند اثر هنری از طرف وزارت 
فرهنگ و هنر به هنرمندان تهران سفارش داده شده بود تا قسمت انتظار و راهروها تصویری 
از ذهنیت یک تاالر اُپرای ایرانی را به ذهن تماشاگران القا کنند. دو نقاشی به سبک و شیوه 
نقاشی های مهدی ویشکایی هم دیده می شد که در حال حاضر اثری از این دو نقاشی در 

تاالر وحدت دیده نمی شود.
ویشکایی یکی از نخستین هنرمندان نوگرای ایران نیز جزو این سفارش ها بود. مهمترین 
آثار او پرتره ها و طبیعت های  بیجانی هستند که با تنوع رنگی زیاد و ضربه قلم های قدرتمند 
اجرا شده اند. شناخته شده ترین آثار او پرتره هایی هستند که از شخصیت های ایرانی و 

خارجی خلق کرده است. ویشکایی در سن ۸۶ سالگی از دنیا رفت.
نادعلیـ  مسوول تشریفات تاالر وحدتـ  درباره این آثار به ایسنا، می گوید: »چنین آثاری 
در تاالر وحدت وجود ندارد و بعد از انقالب دیده نشده و درباره آن نیز صحبتی نشده است؛ 
شاید در یکی از موزه ها نگه داری می شود اما سیستم ما از آن اطالعی ندارد. در کل، تاالر 

وحدت گنجینه یا بایگانی ندارد.«
پیش از ورود به ضلع غربی در طبقه  همکف، تابلوهای ویترای )نقاشی روی شیشه( از 
خنیاگران روی دیوار نصب شده اند که کار علی اکبر صادقی است. این هنرمند، یک نقاش 

نو کالسیک روایت گراست. در واقع کسی است که نقاشی کالسیک ایران و جهان، به ویژه 
مینیاتور ایران را خیلی خوب می داند و تجربه کرده است. دید نو او به جهان، ادبیات و 

اسطوره ها، این هنرمند را متفاوت می کند.
از  یکی  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  هنرمندان  اولین  صادقی جزو 

بنیانگذاران فیلم های انیمیشن این موسسه بوده است و حاال ۸۱ سال دارد.
در ورودی ضلع شرقی تاالر نیز نقاشی سه لتی بسیار بزرگی از ابوالقاسم سعیدی سرتاسر 
دیوار باالی راهروها را پوشانده است. در این نقاشی بر زمینه درخت های همیشگی سعیدی 
چند الهه در سما پیرامونی خورشید زرد هستند که فرم دایره سفید درون این خورشید 
زمین را تداعی می کند. این اثر بعد از انقالب در دو مرحله ابتدا به صورت جزئی و بعد به 

صورت کلی ترمیم شد.
با اینکه این هنرمند بیشتر در غرب زندگی کرده است اما یکی از ایرانی ترین نقاشان 
معاصر محسوب می شود. سعیدی که  در حاشیه کویر متولد شده است، در کارهایش »باغ 
ایرانی« را بیش از هر چیز دیگر و شاید بیش از هر نقاش دیگر به تصویر کشیده است. 
تصویر این »باغ ایرانی« که با نمودها و نمادهای مختلف در انواع هنرهای سنتی ایرانی از 
کاشی کاری و سفالگری گرفته تا قالی بافی بازتاب یافته و در کارهای او جلوه ای مدرن پیدا 
کرده است. این هنرمند ۹۳ ساله در فرانسه زندگی می کند و شش اثرش در حراج تهران 

در سال های متوالی به فروش رفته است.
روبه روی اثر سعیدی نقاشی بزرگ دیگری روی بوم وجود داشته که کار رکن الدین 
سپهری زنگنه بوده است. تصویر یکی از بزم های نظامی گنجوی و تصاویری ملهم از 

مینیاتورهای ایرانی روی آن نقش بسته بوده است.
از رکن الدین سپهری اطالعات زیادی در دسترس نیست. این هنرمند فرزند مرحوم 
شعیب خان و متولد ۱۳۱۰ از نقاشان برجسته کرمانشاه است که درخارج ازکشور زندگی 

می کند.
طبقه دوم نیز تمام دیوار نعل اسبی سالن به نقاشی با سنگ و موزاییک ماه مهر گلستانه 
اختصاص دارد. این هنرمند که تخصص خود را در رشته تزئینات ساختمان در کالج هامر 
اسمیت لندن به پایان رساند از اواسط دهه ۴۰ مرکز فرهنگی و ساختمان های متعددی را 

تزیین کرده است. آثار گلستانه در طبقات دیگر این تاالر نیز ماندگار شده است.
تزئینات هتل کوروش شیراز، دیوار تزئینی بانک صادرات و تزئین مبلمان چند هتل در 
تهران از جمله کارهای این هنرمند است. گلستانه در حال حاضر در آمریکا زندگی می کند 

و هنر و فرهنگ ایرانی را به خانه بسیاری از آمریکایی ها برده است.
همچنین صندلی های این مجموعه با روکشی از مخمل عنابی بافت کاشان ساخته شده 
بود. در حال حاضر مخمل کاشان وضعیت چندان مطلوبی ندارد. کارخانجات مخمل و 
ابریشم در کاشان یا تعطیل شده اند یا به شکل نیمه تعطیل درآمده اند. در حال حاضر تعداد 

بافنده های سنتی مخمل  به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.
دیوارهای تاالر استراحت شاه در طبقه دوم این تاالر نیز با پارچه ای از جنس گالبتون 
)نخی از جنس طال و نقره( با نقش های ایرانی پوشیده شده بود. دیوارهای جایگاه سلطنتی 
نیز با پارچه زرد و آبی رنگی با گالبتون اصل منقش به آرم سلطنتی پوشیده شده بود، به 
عالوه جایگاه به وسیله یک پرده مخمل که از طرف تاالر به رنگ قرمز در اطراف جایگاه به 
رنگ آبی بوده از سالن جدا می شد. سقف تاالر نیز با گچبری و آیینه کاری خاصی تزئین 
شده بود. این پرده ها و رویه ی صندلی ها با توجه به فرسودگی حاصل از گذشت سال ها، 

بارها تعویض شده اند.
نادعلی همچنین درباره پرده های قدیمی و رویه ی صندلی هایی که از مخمل ساخته شده 
بودند، نیز توضیح می دهد: »تا حدی از پرده ها و رویه ی صندلی ها استفاده شده که پوسیده 
شده بودند و به دلیل آنکه استفاده از آنها ممکن نبود، دور ریخته شدند. از آنجایی که مواد 
این ابزار پارچه و قابل اشتعال بودند و ممکن بود مشکالتی به وجود بیاورند، دور ریخته 
شدند زیرا امکان نگهداری آنها در انبارهای معمولی وجود ندارد. دیوارکوب ها، رو صندلی ها، 

پرده ها و موکت ها نیز بعد از انقالب و تا کنون چندین بار تعویض شده اند.«
تاالر وحدت یکی از مجهزترین و بزرگ ترین تاالرهای اپرا موسیقی و تئاتر ایران است 
که توسط یوگینا آفتاندلیانس براساس نمونه اپراهال وین به مدت ۱۰ سال ساخته و به 
نام شاعر و نوازنده ایرانی، ابوعبداهلل رودکی، در سال ۱۳۴۶ افتتاح شد. ساختمان بنیاد 
رودکی دو سالن اجرا دارد که بعد از انقالب اسالمی ایران، تاالر بزرگ تر را هم زمان با 
هفته وحدت و جشن میالد پیامبر گرامی اسالم به تاالر وحدت و تاالر کوچک تر را به تاالر 

رودکی تغییر نام دادند.

پرونده گالری های متخلف، این هفته در شورای رسیدگی 
به گالری ها در اداره کل هنرهای تجسمی بررسی خواهد 

شد.
و  هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
ارشاد اسالمی، درباره تخلف هایی که به تازگی در چند گالری های 
دیلمان، محسن و هما انجام شده است و روند پیگیری آن در اداره 
کل هنرهای تجسمی به مهر گفت: پرونده گالری های متخلف در 
حال بررسی است و تاکنون برخی از گالری داران برای تذکر درباره 

تخلف هایی که مرتکب شده اند به اداره کل هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دعوت شده اند.

وی افزود: شورای رسیدگی به گالری ها که از شوراهای داخلی 
اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، 
نظارت بر فعالیت گالری ها را برعهده دارد و در هفته جاری به 

تخلفات صورت  گرفته رسیدگی خواهد کرد.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: اگر گالری داری خارج از قواعد و قانون عمل کند، شورای 

موردنظر به پرونده او رسیدگی می کند و براساس تخلف، تصمیم 
می گیرد.

گفت:  تخلف ها  کاهش  و  گالری ها  کنترل  درباره  وی 
پیشگیری نسبت به وقوع و روی دادن چنین تخلف هایی به 
باید  که  هستند  گالری ها  این  و  دارد  بستگی  گالری ها  دقت 
دقت بیشتری داشته باشند البته همواره گالری دارها به چنین 
دور  چشم  از  یا  اتفاق هایی  گاه  ولی  می کنند  توجه  مواردی 
می ماند یا با سهل انگاری روی می دهد که ما نیز نسبت به آن 

واکنش نشان می دهیم.
مظفری درباره عملکرد گالری دیلمان تصریح کرد: این گالری 
رفتار  و  است  داشته  موقت  مجوز  بلکه  ندارد  دائم  مجوز  هنوز 
آنها درمورد این نمایشگاه کار شایسته ای نبود بنابراین ما هم در 
صدور مجوز دائمی این نکات را مدنظر قرار می دهیم. طبق قاعده 
گالری دار باید مواردی را که مخالف موازین، اصول و چارچوب های 
نظام کشور است رعایت کند و در غیر اینصورت با تذکر و برخورد 

جدی روبه رو خواهند شد.

پس از موارد هفته های اخیر

بررسی تخلفات گالری دارها در جلسه این هفته شورای گالری ها


