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جشنوارهاستانیهنرهایتجسمیفجر؛
گالیهانجمن،پاسخنمایندهجشنواره

نمایشگاهدهمینجشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمی
فجراستانجمعهبیستمبهمنماهدرنگارخانهآذرنورمشهد
گشایش یافت .در این نمایشگاه  32اثر از  10هنرمند
برجسته نقاشی استان به نمایش گذاشته شده است .این
نمایشگاه تا ٢٦بهمن ماه از ساعت ١٧تا ٢٠در نگارخانه
آذرنور واقع در خیابان راهنمایی  10میزبان هنردوستان
است .برپایی این نمایشگاه البته گالیهها و انتقادهایی را
هم به همراه داشته است« .محمود ضیایی» رئیس انجمن
هنرهایتجسمیاستاندرگفتوگوباخبرنگارماباانتقاد
از نحوه انتخاب رابط استان با جشنواره هنرهای تجسمی
فجرمیگوید:متاسفانهدراینزمینهفردیکههیچپیشینه
هنری ندارد انتخاب شده است ،با وجود این پس از این
انتصاب،قرارشدشوراییسهنفرهتشکیلونمایشگاهیاز
آثاربرترینهنرمنداناستانبرگزارشوداماشورایمنتخب
هیچجایگاههنرینداشت.ضیاییهمچنیندربارهنماینده
منتخباستانکهآثارشدرتهرانبهنمایشگاهگذاشتهشد،
میگوید :آقای سهرابی که به عنوان نماینده هنرمندان
استان آثارشان برای شرکت در نمایشگاه تهران انتخاب
شده ،فرد قابل احترامی است اما ایشان متولد این استان
نیستند البته خود این هنرمند تقصیری ندارد چون از او
تقاضا شده و ایشان هم قبول کرده اند که در تهران حضور
داشتهباشند.رئیسانجمنهنرهایتجسمیخاطرنشان
کرد:باید ازارشادسوالشودچراتمامفعالیتهایمرتبط
زیر نظر انجمن هنرهای نمایشی نیست ،اگر نمیخواهند
اینطورباشدانجمنراتعطیلکنید.

•اولویت انتخاب ،شایستگی بوده است

اما «محمد علی خــاوری» نماینده و مدیر هنری دهمین
جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خراسان رضوی در این
باره توضیحاتی ارائه میکند و میگوید :برای جشنواره
امسال ابتدا برای هر استان یک مدیر هنری انتخاب شد و
سپس دستورالعملی اجرایی در اختیارش قرار گرفت که
طبق آن باید یک هنرمند شاخص و پیش کسوت استان
را بــرای شرکت در بخش مدعو معرفی میکرد .در این
خصوص چهار نفر انتخاب شدند که گزینه اول تمایلی به
شرکت نداشت ،گزینه دوم به دلیل کمبود وقت نتوانست
آثار خود را به تهران برساند ،گزینه بعدی آقای سهرابی
بود که خوشبختانه در زمان مقرر توانست دو اثر را تحویل
فرهنگستان هنر دهد .خاوری میگوید :این هنرمند متولد
بروجرد است اما 20سال سابقه تدریس در مشهد دارد .وی
درخصوصمعیارانتخابهنرمندانحاضردربخشاستانی
جشنوارهنیزمیگوید:بخشاستانیجزوبخشهایرقابتی
نیست و انتخابی محسوب میشود ،همچنین اولویت
انتخاب شایستگی است .در جشنوارههای رقابتی معموال
براساس تک اثر قضاوت صورت میگیرد و گاهی ممکن
است این اثر کپی باشد یا حتی متعلق به خود فرد نباشد اما
در این روش هنرمند انتخاب میشود نه اثر او ضمن این که
معیار ،انتخاب تک اثر نیست بلکه مجموعه عملکرد و آثار
هنرمند مد نظر است که توسط افــراد دارای صالحیت و
بومیاستانارزیابیمیشود.خاوریدربارهانتخاباعضای
شورای هنری نیز اظهار میکند :مدیر هنری استان باید سه
نفر از هنرمندان شاخص را عضو شورای هنری کند که پس
از بررسی ها ،فهرست  100نفره منتخب از منابع مختلف
تهیه شد و با توجه به اولویتهای من در انتخاب که شامل
تحصیالت عالی دانشگاهی ،تدریس در دانشگاه و مراکز
عالی هنر و چهره شناخته شده هنری بود ،در نهایت سه نفر
انتخاب شدند.
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9روز؛ 50هزارمخاطب
عبدالهی

پانزدهمین جــشــنــواره فیلم مشهد به
پایان رسید و بار دیگر ثابت کرد که شهر
مشهد و مخاطبان سینما در این خطه با
همه استانهای دیگر فرق دارند و مطالبه
اصحاب رسانه و پیگیر یهای مسئوالن
استان برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن
آن ،مبنایی دقیق و حساب شده دارد .به
گزارشخراسانرضوی،جشنوارهفیلمفجر
مشهد امسال با اتفاقات بی نظیری همراه
بود ،اگرچه مسئوالن دبیرخانه جشنواره
از اک ــران همه فیلمهای بخش ســودای
سیمرغ در مشهد خبر داده بودند ،اما تجربه
سالهای قبل اجازه نمیداد محقق شدن
این وعدهها را باور کنیم .اما امسال این وعده
تقریبابهطورکاملمحققشدوعالقهمندان
به سینما در مشهد توانستند به تماشای 22
فیلم جشنواره بنشینند .در این میان فقط
 3فیلم زنانی با گوشوارههای باروتی ،بانو
قدس ایــران و کار کثیف در مشهد اکران
نشد که البته هیچ یک از این  3فیلم شانسی
بــرای دریافت سیمرغ نداشتند .به بیان
دیگر امسال همه فیلمهای جشنواره که
در فهرست نامزدهای دریافت سیمرغ قرار
گرفتند ،در مشهد اکران شدند و این اتفاق
خوشایند سبب شد عالقهمندان به سینما
در خراسان ،با اشراف کامل به فیلمهای
این دوره ،نظاره گر و دنبال کننده اخبار
اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر در برج میالد و اعالم اسامی دریافت
کنندگان سیمر غها باشند .پانزدهمین
جشنواره فیلم فجر با  22فیلم 96 ،اکران
و  50هزار مخاطب جشنواره رویایی و بی
نظیری را در خاطره مخاطبان سینما در
مشهد ثبت و ضبط کرد و البته این مطالبه
به حق را نیز ایجاد کرد که چنین رویکردی
در سا لهای آینده نیز دنبال شــود .البته
ایــن دوره از جشنواره فیلم فجر مشهد
نیز همچون تمامی دور ههــا با کاستیها
و مشکالتی ب ــرای مخاطبان مــردمــی و
همچنین اصحاب فرهنگ و هنر همراه بود،
برخی منتقدان و صاحب نظران سینمایی

نیز گالیههایی را به برنامه ریزیهای ستاد
جشنواره وارد دانستند که بدون شک این
نقطه نظرات باید در دور ههــای بعد مورد
توجه قرار بگیرد ،تا جشن سینمایی مشهد
کــام همه مــردم و اهالی فرهنگ و هنر را
شیرین کند وتلخیهای آن در کمترین حد
ممکن باشد.
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فیلم

سینما

التاری
مصادره
به وقت شام
عرق سرد
مغزهای کوچک زنگ زده
شعله ور
بمب؛ یک عاشقانه
چهارراه استامبول
دارکوب
تنگه ابوقریب
اتاق تاریک
سوءتفاهم
جاده قدیم
سرو زیر آب
فیلشاه
کامیون
خجالت نکش
جشن دلتنگی
امپراطور جهنم
هایالیت

پردیس هویزه
(تعداد بلیت)

آفریقا
(تعداد بلیت)

مجموع مخاطب

898
902
852
808
851
415
1278
1275
1220
410
353
425
461
435
365
361
378
253
226
262

1162
611
597
600
5025
900
770
339
254
173
89
96
77
240
135
155
111

2060
1513
1449
1408
1353
1315
1278
1275
1220
1180
692
679
634
524
461
438
618
388
381
373

نمایش موزیکال «شهر زیبا»
برای کودکان

افتتاحبخشنمایشنامهخوانی
جشنواره«جیگیجیگی»

•صدرنشینی مشهد در اکرانهای
استانی جشنواره

باپایانپانزدهمیندورهجشنوارهفیلمفجر
مشهد ،دبیر این جشنواره درباره کیفیت
برگزاری این دوره توضیحاتی ارائه و اظهار
کرد 22 :فیلم جشنواره فیلم فجر در هفت
سالن و چهار سینمای مشهد اکران شد که
نسبت به دورههای پیشین بی سابقه بود.
«افشینتحفهگر»درگفتوگوباایرناافزود:
فیلمها در چهار سالن پردیس سینمایی
اطلس ،هویزه ،آفریقا و شهید اصغرزاده
اکران شد و  27فیلم ساخته کارگردانان
خراسانی هم با حضور عوامل اجرایی این
فیلمها در این جشنواره به نمایش درآمد.
استقبال تماشاگران به حــدی بــود که با
باز شدن فروش اینترنتی هر سئانس ،در
کمتر از  30تا  40دقیقه تمام بلیتهای
برخی سئانسها بــه فــروش میرسید.
برگزاری جلسات نقد ،کارگاه ،نمایشگاه
عکس و برنامههای زنده تلویزیونی از جمله
برنامههای جانبی پانزدهمین جشنواره
فیلم فجر امسال در مشهد بود .در بخش
سودای سیمرغ این جشنواره ،مشهد با96
اکران در ردیف اول و بعد از آن شیراز با 60
ویزد،البرزوسمنانهرکدامبا 36اکراندر
رتبههای بعدی قرار گرفتند.حضور عوامل
هشت فیلم سینمایی فیلم فجر از جمله
هنرمندانی مانند ابراهیم حاتمی کیا ،رضا
عطاران ،داریوش ارجمند و نیما اقلیما از
نکات قابل توجه در پانزدهمین جشنواره
فیلم فجر مشهد بود .یکی دیگر از کارهایی
که به مناسبت فیلم فجر امسال در مشهد
انجامشد،صعودکوهنوردانسینمادوست
مشهد به قله  4هزار و  50متری تفتان در
استانسیستانوبلوچستانبودکهبهنشانه
جایگاه رفیع سینمای خراسان در روز 21
بهمن انجام شد.

هنری

اجــــــراهــــــای نــمــایــش
مــوزیــکــال «شــهــر زیــبــا»
مـــیـــزبـــان کــــودکــــان و
خــانــوادههــای مشهدی
شده اســت .این نمایش
کـــــه نـــویـــســـنـــدگـــی و
کارگردانی آن را مجید
استیالیی بر عهده دارد،
شبها ساعت 19:45
در سالن شهید حاتمی واقــع در بولوار شهید فرامرز
عباسی  3روی صحنه میرود .خرید بلیت اینترنتی این
نمایش از سایت «مشهد گیشه» امکان پذیر است.

جشنواره فیلم فجرمشهد به روایت آمار

گزارش خبری

اخبار

پردیس اطلس
مجموع مخاطبان جشنواره
 12هزار و  500نفر
تعداد سالن های اکران
 3سالن
تعداد فیلم ها
 13فیلم
هر سئانس به طور متوسط
 500نفر

* بر اساس اعالم ستاد جشنواره ،جدول و آمار ارائه شده کامل نبوده و برخی از سئانس های فوق العاده فیلم ها در آن لحاظ نشده است.
* فیلم های التاری ،مصادره و به وقت شام به ترتیب پرمخاطب ترین فیلم ها در سینماهای هویزه و آفریقا بود ،همچنین فیلم های بمب؛یک
عاشقانه و مغزهای کوچک زنگ زده با توجه به اکران های بیشتر در پردیس اطلس ،بیشترین مخاطب در این پردیس را داشت.
* بخشی از بلیت های جشنواره همانند همه جشنوارهها در اختیار مدعوین ویژه شامل اصحاب فرهنگ و هنر ،رسانه ها و دستگاه های
اجرایی قرار گرفته که در این آمار لحاظ نشده است.
*فیلمهای ماهورا و امیر خارج از جدول جشنواره برای مخاطبان اکران شد.

جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی «جیگی جیگی» در
پردیس تئاتر مستقل مشهد آغاز به کار کرد .به گزارش ایرنا،
دبیراینجشنوارهدراینآیینگفت:بخشاولاینجشنواره
باخوانشهشتاثرآغازشدکهباعنوان«شنبههایخوانش»
تا  25فروردین سال آینده ،ساعت  18هر شنبه در پردیس
تــئــاتــر مــســتــقــل مشهد
ادامــــه خــواهــد داشـــت.
«محمد برومند» افزود :در
جشنواره جیگی جیگی،
بخشی به عنوان مسابقه
نمایش نامه نویسی وجود
دارد کــه جــایــزه بخش
کــودک آن بــه نــام استاد
داوود کیانیان و جایزه
بخش نــوجــوان آن به نام
استاد حمید قلعهای اســت .شایان ذکر است نخستین
جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی جیگی جیگی ،دوم
تا دهم اردیبهشت ماه  1397به یاد هنرمند مردمی و کمتر
شناخته شده مشهد معروف به «جیگی جیگی» و قدردانی
از تمام هنرمندانی که به مردم شادی و نشاط میبخشند،
برگزار میشود .جیگی جیگی نوازنده دوره گرد دهههای
 30و  40در مشهد است که به واسطه ارادتی که به حضرت
رضا (ع) داشت ،پس از ماجرایی عجیب ،در جوار مرقد آن
امام همام به خاک سپرده شد.

«منکدامم»درتاالرفردوسی
نــمــایــش «مـــن کــدامــم»
در تــاالر فــردوســی جهاد
دانشگاهی مشهد روی
صحنه رفــتــه اس ــت .این
نمایش بــه کــارگــردانــی
كمال الــدیــن غ ــراب هر
شــب ساعت  18در این
تـــاالر (واقــــع در ســه راه
ادبــیــات) میزبان عالقه
مندان به تئاتر خواهد بود .كریم جشنی ،جواد محمدزاده،
مهرانمطیع،حسینشیبانی ،امیراحسانامیرپور ،نوشین
نــوروززاده و علی ساعتی بازیگران این نمایش هستند و
بلیتهای آن نیز از سایت «مشهد گیشه» قابل تهیه است.

