یک کنس��رت را بدهند و بع��د از موفقیت به این
ارکستر و ارکسترهای دیگر دوبار هودوباره دعوت
شوند.
یکی از افرادی که بیش از هرکس��ی از کمک من
برخوردار بوده ،شهرداد روحانی است .ایشان را که
سالها از من کمک میخواستند به ارکسترهای
فیلهارمونی��ک زاگ��رب ،آن��کارا ،بورس��ا و رادیو
براتیسالوا برای رهبری موسیقی سبک و موسیقی
فیلم آوردم (رشتهای که در آن استعداد دارند) که
این باعث دعوتهای دیگر بش��ود .نمیدانم چرا
نشد ،ولی میدانم اگر ایش��ان این رشته را جدی
گرفته بودن��د و بهص��ورت جدی در این رش��ته
تحصیل ک��رده بودند ،ای��ن اتف��اق نمیافتاد .به
ایشان که مدتی هم ش��اگرد من بودند میگفتم
که در این دوره باید مانند رشته پزشکی تخصص
پیدا کرد.
کم��ی ویول��ن زدن ،کم��ی پیان��و زدن ،کم��ی
آهنگس��ازی کردن ،کمی تنظیمک��ردن و کمی
موسیقی فیلم رهبری کردن هیچوقت نمیتواند
نتیجه خوبیداشته باشد.
آقای فکری هم از استعدادهایی است که در ایران
به او توجهی نشده اس��ت ،از من کمکی خواست
و من هم مانند همیش��ه کمک��ی حرفهای کردم.
ایش��ان میخواس��تند برای اپرای آنتالیاامتحان
بدهند و من هم مانند دهها ایرانی دیگر برایشان
اینامتحان را بدون پارتیبازی تقاضا کردم ،ایشان
قبول ش��دند و خدا را ش��کر به او اج��ازه خواندن
نقشهای مختلف در این اپرا داده ش��ده اس��ت.
حاال اینکه ایشان موفق بشوند یا خیر ،دیگر دست
خودشان است.
ارکستر آنتالیا چه جایگاهی در دنیا دارد
و ارکس�تر س�مفونیک تهران را که شما
رهبری میکردی�د چه تفاوتهایی با این
ارکستر دارد؟

همانطور که گفتم ارکس��تر آنتالیا به عقیده من
بهترین ارکستر ترکیه است .برای فهمیدن اینکه
یک ارکس��تر در چه سطحی اس��ت ،همیشه باید
دید چه کس��ی آن را رهبری میکن��د .این اتفاقا
موردی است که در ایران در تمام  ۸۰سال رعایت
نشده است.
آقای «ارتورو توسکانینی» مشهورترین رهبر دنیا
گفته اس��ت ،یک ارکستر ضعیف نیاز به یک رهبر
بس��یار قوی دارد .خیلی از ارکسترهای ضعیفتر
در دنی��ا رهبر ضعیفتر و ارزانت��ر پیدا میکنند.
خوشبختانه رسانههای ایران برای اولینبار شروع
کردهاند تا این مشکل را جدی بگیرند.

رضا فکری بهعنوان یک ایرانی به ارکستر
آنتالیا پیوسته اس�ت ،این انتخاب بر چه
اساس�ی ص�ورت گرفته و آیا قرار اس�ت
نوازندگان یا خوانندگان دیگری از ایران
به این ارکستر بپیوندند؟

قب��ل از هر چیز باید بگویم ک��ه من تابهحال هیچ
هنرمند ایرانیای را تشویق به ترک ایران نکردهام.
چراکه عقیده دارم ،هر هنرمندی که ایران را ترک
میکند راه را برای افراد بیاستعداد در ایران بازتر
میگذارد .البته متاسفانه بیتوجهی وزارت فرهنگ
و ارشاد و گروه مافیایی اطراف این وزارتخانه ،باعث
فرار تعداد زیادی از هنرمندان بااستعداد از مملکت
ن وزارت ارشاد ما اصال برنامهای
بوده و هستند چو 
برای جل��ب و نگهداری اس��تعدادها ندارد و فقط
مراقب دوستان است.
در ۵۰سال گذش��ته که من خارج از ایران بودهام
به هر ایرانیای که کمک خواس��ته دریغ نکردهام؛
گاهی موفقیتآمیز و گاهی بدون موفقیت .قطعات
آهنگس��ازان ایرانی را هم که برایم فرس��تادهاند
همیش��ه برای رهبران دیگر ارس��ال ک��ردهام که
ب��دون پارتیبازی اگ��ر عالقهمند هس��تند آن را
رهبری کنند.
با چندین رهبر و نوازنده جوان ایرانی در منزلم کار
ی آماده شوند؛
کردهام تا برایامتحان یا مس��ابقها 
با ارکستر پارس��یان دو هفته بهصورت رایگان در
استانبول کار کردم ،برای رهبران جوان حتی راه
را باز کردهام که بتوانند بعد از رهبری چند ارکستر
به ارکسترهای دیگر دعوت شوند ،بهخصوص در
رشته رهبری ارکستر همیش��ه نصیحت کردهام
ی در این رش��ته تحصیل کنند و مانند
که حس��اب 
اغلب ایرانیها فکر نکنند که با پارتیبازی درست
میشود.
مهمترین کمک این اس��ت که به اوامکان رهبری

ش�ما تنها ایرانیای هس�تید که  40سال
پیش در چنین زمان�ی برنده مدال طالی
مس�ابقات جهانی رهبری ارکستر شدید
و ت�ا بهامروز هی�چ رهبر ایران�ی دیگری
موفق به دریافت آن نش�ده است ،درباره
این مسابقات و اهمیت جایگاهش در دنیا
توضیح بفرمایید؟

بله ،درست  ۴۰س��ال پیش من برای ایران مدال
طالی رهبری ارکستر در جهان را دریافت کردم.
مدال طالیی که تا بهامروز فقط کشورهای ایران و
اسرائیل از خاورمیانه توانستهاند بهدست بیاورند
و خدا را شکر که به پیشنهاد و همت دکتر سعدی
حسنی ،مصطفی کمال پورتراب و حسین دهلوی
در این مس��ابقه جهانی ش��رکت کردم .این افراد
اعتقاد داش��تند که ب��ا موفقیت در این مس��ابقه
درهای دنیا ب��ه روی رهبری باز میش��ود و حق
داشتند.با کمی جستوجو در رزومه برندگان این
مدال طال بهس��رعت به اهمیت آن در کشورهایی
چون آلمان ،فرانسه ،اتریش ،لهستان ،چکسلواکی،
ژاپن ،دانمارک ،کانادا ،بلغارستان ،رومانی ،هلند،
انگلیس ،چین ،اوروگوئ��ه ،تایوان ،آمریکا ،ایتالیا،
اسپانیا و س��نگاپور که موفق به دريافت مدال طال
شدند ،پی میبرید و بهسرعت متوجه خواهید شد
که اهمیت این مدال برای این کش��ورها برخالف
کشور عزیز ما ایران بهمراتب مهمتر از مدال طالی
وزنهبرداری بوده است.
متاس��فانه در کش��ور ما به دو عل��ت از روی این
م��دال طال با س��کوت ف��راوان بیش از  ۴۰س��ال
عبور شده اس��ت ،اول بهخاطر پایین بودن سطح
فرهنگ و معلومات کلی مس��ئوالن دولتی و دوم
موس��یقیدانها و رهبران داخل��ی که برای حفظ
مقام خود از ورود افرادی باالتر وحشت داشتهاند.
هنوز هم بعد از  ۴۰سال این دو گروه جلوی چشم
جناب ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد
در ایران غوغا میکنند.
حدود  ۳هفت��ه پیش یک ایران��ی جایزه رهبری
ارکستر در آلمان را برد .بنده شاهد بودهام که این
خبر در کشورهای دیگر با تبریک رئیسجمهور،
وزیر فرهنگ وارش��اد ،معاونت هنری همراه بوده
درصورتیکه در ایران حتی آقایانی که به اصطالح

مشاوران مزدبگیر موسیقی این وزارتخانه هستند،
آن را نادیده گرفتند.
این جوان فقط چندسال پیش از ایران رفته است
و بنده بیش از هر کس��ی این بیاعتنایی را درک
میکن��م البته بهامی��د خدا کش��ورهای دیگری
هستند که بهدنبال ایش��ان میدوند و بهاحتمال
زیاد قدرش را نیز میدانند.
فقط در کشور ماست که دائم میگویند ما جلوی
فرار مغزها را میگیریم.

نام ها و ياد ها

هر هفت قس�مت مجموعه «مادرم ایران» به یک ش�خصیت باارزش همچون روحاهلل خالقی ،مصطفیپورتراب،
رحمتاهلل بدیعی ،محمدرضا شجریان ،حسین علیزاده ،مادرم(همدم رهبری) و حسین دهلوی تقدیم شده است.

روحاهلل خالقی

امس�ال ای�ن مس�ابقه چندمی�ن دوره
برگزاریاش را پشتسر گذاشت؛ رهبران
ارکس�تر بر چه اساس�ی در آن ش�رکت
میکنند؟

مسابقات جهانی رهبران جوان ارکستر که از سال
 ۱۳۳۰تاکنون هرس��اله در فس��تیوال موسیقی
کالسیک در شهر بزانسون فرانسه برگزار میشود،
هرساله با شرکت  ۲۰تا  ۳۰کشور پیشرفته جهان
انجام میشود.
دش��واری در آزمون این مس��ابقه شهرت جهانی
دارد ،موفقیت در این مس��ابقه نهتنها برای چهره
کشورها اهمیت خاصی دارد بلکه برای رهبر برنده
راه پرسرعتی به ارکسترهای بزرگ سمفونیک دنیا
باز میکند .اکنون این مس��ابقه هر ۲سال یکبار
انجام میشود و هرساله کشورهای مختلف برای
دریافت مدال طال تالش میکنند.
کشورهایی مانند روسیه ،سوئیس ،ایرلند ،اوکراین،
ترکیه ،هندوستان ،س��وئد ،فنالند ،نروژ ،پرتغال،
کرواسی ،صربستان ،اس��ترالیا و مکزیک که دائم
ش��رکت کردهاند هنوز بعد از  ۶۰س��ال موفق به
دريافت مقام اول نش��دهاند و الزم به ذكر اس��ت
ك��ه از آن روز ت��ا بهحال هيچ ايران��ى ديگرى هم
موفق به كسب مقام در هيچكدام از اين مسابقات
بينالمللى نشده است.
شرایط شرکت در این مس��ابقه در مرحله اول به
رزومه کاندی��دا ارتباط پیدا میکن��د .در صورت
قبول شرکت ،این رهبر باید در دورههای مختلف
در حض��ور داوران که معموال از رهبران مش��هور
تش��کیل ش��ده ،با جوانان دیگر رقابت و قطعات
سختی را رهبری کند.
زم��ان من ،قس��مت نیمهنهایی که س��ختترین
مرحل��ه بود اکث��ر ش��رکت کنن��دگان را بیرون
انداختند ،در این مرحله که به دو قس��مت تنظیم
شده بود ،در قسمت اول باید یک قطعه مدرن که
شرکتکنندگان آن را نمیشناختند برای اولینبار
رهبری کند و در قسمت دوم باید در هشتدقیقه،
هش��ت اش��تباهی را که عمدتا توس��ط ژوری در
نتهای نوازندهها نوش��ته شده بود پیدا کند .بعد
از این مرحله فقط ایران و چکس��لواکی به فینال
مسابقه رسیدند.
دریاف��ت م��دال طالی فرانس��ه ،دره��ای بزرگ
ارکسترهای مشهور جهان را به روی این رهبران
جوان ایرانی باز میکند و در همین س��ال بود که
ارکستر سمفونیک نورنبرگ آلمان من را بهعنوان
مدیر هنری و رهبر دائ��م انتخاب کرد و بعد از آن
دعوتنامه ،به بیش از یکصد ارکس��تر دنیا معرفی
شدم.
البته من ش��انس این را داش��تم که یکسال بعد
مدال نقره مس��ابقات جهانی در ژنو را نیز دریافت
کنم .این مس��ابقه از برندگان مسابقات سالهای
گذشته انجام شد که اهمیت خاصی داشت و من
را به ارکس��تر برلین و دستیاری رهبر بزرگ آقای
«فون کارایان» آورد.
باید در این مورد اشارهای کنم؛ از آنجایی که عده
زیادی در مملکت ما با رزومههایی دروغی به ایران
آمدهان��د ،بعضیها واقعا فک��ر میکنند این همه
موفقیت پشتسر هم ،برای یک ایرانی نمیتواند
حقیقت داشته باشد.
تاکنون از ایران رهبر ارکستری بعد از شما
موفق ب�ه دریافت جایزه از این مس�ابقه
شده است؟

در  ۶۰س��ال گذش��ته ایران تنها کشور مسلمان
برنده طالی این مس��ابقه بوده و تابهحال کش��ور
دیگری در خاورمیانه به غیر از اس��رائیل ،موفق به
دریافت مدال طال نشده اس��ت .تا آنجایی که من
اطالع دارم تابهحال  ۳ایرانی دیگر در این مسابقه
ش��رکت کردهاند ولی در دورهه��ای اولیه خارج
شدهاند.
در حال حاضر چه برنامههایی در دس�ت
انجام دارید؟

درحالحاضر برای چندین کنسرت با ارکسترهای
فیلهارمونیک اسلواکی و ارکستر سمفونیک دولتی
آنتالیاآماده میشوم ولی در بهترین لحظات عمر
هنریام هس��تم ،چون که بعد از سالها توانستم
مجموعه بزرگ «م��ادرم ایران» ،را بهمناس��بت
نودمین س��ال تولد اس��تادم حس��ین دهلوی به
پایان برسانم.

قس��مت اول« ،عاشقم بر همه عالم» برای خواننده و ارکستر بزرگ س��مفونیک روی شعر سعدی است که به
استاد روحاهلل خالقی تقدیم کردهام.
در مجموعه «مادرم ایران» از تم س��رود «ای ایران» اثر جاودانه استاد «روحاهلل خالقی» استفاده شده و امروز
ما توانایی نوش��تن این قطعات برای ارکستر سمفونیک را مدیون استاد هستیم ،من این بخش را به نام ایشان
نامگذاری کردم.

مصطفی کمال پورتراب

برای من ایران
و ایرانی بودن
همیشه مادرم
بود ،سالهای
سال هرگاه
بین کنسرتها
به دیدن مادرم
در شهر وین
میرفتم،
میشنیدم که
مادرم مرتب
به موسیقی
سنتی و
بهخصوص
صدای آقای
شجریان گوش
میدهند،
بههمین دلیل
هم حدود ۴
سال پیش در
مصاحبهای
انتشار
مجموعه
«مادرم ایران»
به صورت
رسمی اعالم
کردم

استاد پورتراب برای اکثریت موسیقیدانهای ایرانی ارزش بهخصوصی دارند ،پایه اساس و سواد یک موسیقیدان
بستگی به درس سلفژ و هارمونی دارد و استاد پورتراب در این رشته از مهارت خاصی برخوردار بودند ،ایشان تا
آخرین روزهای عمرشان با من رابطه خاصی داشتند .ضمنا ما باهم چندینبار در مورد نفوذ موسیقی عربی در
موس��یقیامروز ایرانی صحبت کرده بودیم و بههمین دلیل قسمت دوم این مجموعه را که عربیزاسیون بدون
کالم است ،به ایشان هدیه کردهام.

رحمتاهلل بدیعی
قسمت س��وم مجموعه «مادرم ایران» دعای بچهها نام دارد که بدون کالم است و به استاد رحمتاهلل بدیعی
تقدیم کردهام.
استاد رحمتاهلل بدیعی استاد من برای یادگیری ردیف استاد صبا بودند؛ این استاد بزرگ نهتنها در موسیقی
سنتی بلکه در موسیقی غربی نیز مهارت خاصی داش��تند .ایشان هنرمند بزرگی هستند که در هلند زندگی
میکنند« .دعای بچهها» عنوان قسمت سوم است که روی تمی نوشته شده که ما در دبستان صبحها بهصورت دعا میخواندیم.

محمدرضا شجریان
قسمت چهارم از این مجموعه عنوان «مادرم ایران» را دارد که برای خواننده و ارکستر بزرگ سمفونیک با الهام
یکی از اتودهای استاد صبا روی شعر محمد فری د ناصری ،نوشتهشده و تقدیم به استاد «محمدرضا شجریان»
شده است؛ همانطور که اشاره کردم ،آقای شجریان خواننده محبوب مادرم و مردم ایران هستند و این قطعه
برای صدای ایشان نوشته شده است ،وقتی که این قطعه را مینوشتم اصال نمیدانستم که ایشان اجازه خواندن
ندارند ،بعدا خیلی ناراحت شدم؛ البته اطمینان دارم خوانندههای جوان دیگری آن را بهیاد این هنرمند بزرگ خواهند خواند.

حسین علیزاده
قسمت پنجم ،نوحهخوان برای ویولن و ارکس��تر ،تقدیم به استاد حسین علیزاده شده است .نوحهخوان یک
قطعه و اورتور برای ویولن سلو و ارکستر سمفونیک است که تمهای اصلی آن را در سن  ۲۰ ،۱۹سالگی نوشتهام
و احتماال بهترین کار من خواهد بود .اس��تاد علیزاده دوست و ش��خصیتی بزرگ است .با آقای علیزاده رابطه
قلبی انسانی و هنری بخصوصی دارم ،او هممدرس��های ما و همکالسی خواهرم فرشته بوده است و برایشان
احترام خاصی قائلم.

حسین دهلوی
قسمت هفتم ،دنیای بدون جنگ برای خواننده و ارکس��تر بزرگ سمفونیک روی شعر محمد فرید ناصری و
الهام از سرودهای ایران تقدیم به استاد حسین دهلوی است.
این قس��مت با حدود  ۳۰دقیقه ،طوالنیترین و جالبترین قس��مت این مجموعه است که برای استاد بزرگ
حس��ین دهلوی نوشته شده است .استاد حس��ین دهلوی حق بزرگی به گردن موسیقیدانهای ایرانی دارند.
حدود  ۴۰سال پیش اثر «بیژن و منیژه» ایشان را در نورنبرگ آلمان که برای اولینبار در اروپا مدیر هنری شده بودم ،ضبط کردم و حدود ۱۸
سال پیش ایشان را به وین دعوت کردم که قطعه «مانی و مانا» را برایشان ضبط کنم .ایشان در آن زمان با دوست عزیزم آقای احمد پژمان
ن آمدند ۳۰ .سال بود که ایشان را ندیده بودم .خیلی دلم برای این استاد بزرگ سوخت؛ دائم میگفتند اینها دیگر که هستند ،اینها دیگر
به وی 
از کجا آمدهاند .منظورش��ان همینهایی بود ک ه امروز هم بهصورت مافیایی موسیقی مملکت را در دست گرفتهاند .همینهایی که در تمام
شوراهای مختلف شرکت دارند و مشغول رفیق بازی هستند .افرادی مانند استاد حسین دهلوی و هوشنگ استوار توسط یک گروه ضعیف و
تازهکار کنار گذاشته شده و ازامکانات مملکت برای دوستانشان استفاده کردهاند .حسین دهلوی،امروز به بیماری آلزایمر دچار شده است و
سالهایسال قبل از بیماری ،روزهای سختی را پشتسر گذاشته اند.

همدم رهبری
قسمت ششم اشک مادر (یتیمی درد بی درمان) تقدیم به مادرم همدم رهبری نقوی نائینی.
مادری که بدون او ،من و خواهرانم هرگز به اینجا نرسیده بودیم .مادری که با وجود مرگ چندین فرزند با کمال قدرت و اعتقاد به هنر از ما تا
روزهای آخر عمرش حمایت کرد.این قسمت که روی تم شام غریبان نوشتهشده و کمی هم غمگین است ،برای مادرم نوشتهام ،که بچههای
یتیم این بخش را میخوانند.

سينما

تجسمی

در مراسم افتتاحیه «هفته فیلم آلمان» اعالم شد

غالمعلی مکتبی در افتتاح هفته تصویرگری:

توانستیم از نقاشی فاصله بگیریم

گردهمایی تصویرگران همچون سال گذشته با این
امید بود که روزی به نام آنها در تقویم ثبت شود .آنها
در هفته تصویرگری که در خانه هنرمندان افتتاح شد،
قصد دارند از حرفه خود در مقایسه با دیگر هنرهای
معاصر دفاع کنند.
هفته تصویرگری از یکش��نبه 7 ،آبان با افتتاح س��ه
نمایش��گاه «ما تصویرگر خود هس��تیم»« ،نش��ان
آبان» و «تصویرگران شهر» در خانه هنرمندان ایران
آغاز شد.
غالمعلی مکتبی از تصویرگران ش��ناخته ش��ده در
مراس��م افتتاحی��ه هفت��ه تصویرگری ب��ه وضیعت
تصویرس��ازی در ای��ران در  60س��ال اخیر اش��اره
کرد«:زمانی که ما به عنوان تصویرگر کارمان را آغاز
کردیم نه نام��ی از گرافیک و تصویرس��ازی بود و نه
منابعی برای تصویرسازی در اختیار داشتیم و منبع
الهام ما بیشتر کتابهای امپرسیونیستها بود ،اما به
مرور من و همکارانم با دیدن آثار تصویرگری خارجی
توانس��تیم از نقاش��ی فاصله بگیریم و راه خودمان را
پیدا کنیم».
او سپس گفت که روزها و ش��بهایش را با عشق به
تصویرسازی میگذراند و تاجایی که توان داشته در

این عرصه کار کرده و حاال خوشحال است که به هدف
خود رسیده است.
کیان��وش غریبپور ،دبیر هن��ری هفته تصویرگری
هم دیگر سخنران این مراسم بود .او البته در نشست
مطبوعاتی هفته تصویرس��ازی این موضوع را یادآور
ش��ده بود که تا به حال  6دوره از برگزاری هفتههای
تصویرگری میگذرد ،اما در دو س��ال گذش��ته این
برنامه با نظم بیشتری برگزار میشود.
او در توضیح این موضوع عنوان کرد ه بود که شورای
فرهنگ عمومی کشور هنوز  ۱۵آبان را به عنوان روز
ملی تصویرگری در تقویم رسمی کشور ثبت نکرده،
اما به ما اجازه داده آن را اعالم و برگزار کنیم .احتماال
پ��س از چن��د دوره بتوانیم ای��ن روز را در تقویم هم
ثبت کنیم.
غریبپور در مراس��م افتتاحیه ه��م تقریبا برهمین
نکته تأکید کرد«:هفته تصویرگری رویدادی اس��ت
که درس��الهای متم��ادی پس از تأس��یس انجمن
تصویرگران ایران برگزار ش��ده ،اما از س��ال گذشته
و با اعالم روز تصویرگ��ری ،تقویم ثابت و برنامههای
مفصلتری پیدا کرده است».
ب��ه گفت��ه او همزمان ب��ا انتش��ار فراخ��وان هفته

اکران فیلمهای هنری خارجی در سینماهای گروه هنروتجربه

تصویرگ��ری ،تعدادی از تصویرگ��ران که تاکنون به
عضویت انجمن درنیامده بودند ،به عضویت انجمن
درآمدند و آثارش��ان به نمایشگاه «ما تصویرگر خود
هستیم» راه پیدا کرده است.
در ادامه نمایشگاه «ما تصویرگر خود هستیم» توسط
بنفشه احمدزاده ،نمایشگاه «نشان آبان» توسط غزاله
بیگدلو و نمایشگاه «تصویرگران شهر» توسط مانلی
منوچهری افتتاح شد .غریبپور در نشست مطبوعاتی
گفته بود که نمایش��گاه «ما تصویرگر خود هستیم»
عالوهبر نمایشگاه ،بیانیه جمعی تصویرگران در دفاع
از حرفه تصویرگری است که در میان هنرهای معاصر،
مورد بیمهری بیشتری قرار گرفته است.

مراس��م افتتاحیه «هفته فیلم آلمان» با حضور جمعی
از هنرمندان ،س��فرا و نمایندگان سفارتخانهها شامگاه
هفتم آبان ماه در تاالر ناصری خانه هنرمندان برگزار شد.
در بخش��ی از این مراس��م جعفر صانعیمقدم از اکران
فیلمهای هنری خارجی در سینماهای گروه هنروتجربه
خبر داد و افزود«:گروه سینمایی هنروتجربه تا پایان سال
 ۹۶با همکاری جش��نواره جهانی فیلم فجر ،فیلمهای
هن��ری خارجی را در س��النهای س��ینمایی این گروه
اکران میکند.
پنجرههای باز سینمای ایران برای سینماگران آلمانی
در بخش ابتدای مراس��م افتتاحی ه هفته فیلم آلمان در
تهران؛ علیرضا تابش ،مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
ضمن خوشامدگویی به فولکر ،رایزن فرهنگی سفارت
آلم��ان در تهران و دس��تاندرکاران گروه هنروتجربه و
هنرمندان بیان کرد« :بسیار خوشنودم که در هفته فیلم
آلمان در خدمت سینماگران و سینما دوستان دو کشور
هستم .این رویداد با همت دوس��تان ما در هنروتجربه
برنامهریزی و اجرا ش��د ه است .خوش��حالم اعالم کنم
در هفتههای آتی نشس��تی با عنوان «زندگی ایرانی به
روایت سینما» در انستیتو و موزه سینمای فرانکفورت
برگزار میشود .در این راس��تا بنیاد فارابی با مشارکت

رایزن فرهنگی و کمپانی س��ینمایی واروانی این برنامه
را با حضور مخاطبان خاص اجرا میکند .خوشحالم که
پنجره سینمای ایران برای ورود دریچههای خاص برای
سینما دوستان آلمانی باز است».
او ضمن اشاره به برگزاری «هفته فیلم آلمان» در تهران
عنوان کرد« :در نش��یب و فراز تاریخ سینمای آلمان در
مقاطع خاص ،این س��ینما توانس��ته با جریان مسلط،
رویدادها و آثار فراموش ناشدنیای را به یادگار بگذارد.
دورههایی مانند سینمای اکسپرسیونیست در دهه ۲۰
و سینمای نوین آلمان در دهه  ۶۰و ۷۰؛ دورانی که هنوز
خاطرات ماندگاری را در خاطره سینما دوستان جهان
ثبت کرده است».
در ادامه فولکر ،رایزن فرهنگی س��فارت آلمان در ایران
ضمن خوشامدگویی به حاضران عنوان کرد« :گفتوگو
و همکاری مشترک از پروژههایی مانند هفته فیلم آغاز
میش��ود .در روزهای آتی با هفت فیلم که ش��ش فیلم
آن محصول آلمان و یکی محصول س��وئیس است ،در
سه ش��هر تهران ،کرمان و ش��یراز مواجه میشوید .این
آثار طیف گس��تردهای از موضوعات را شامل میشوند.
به عنوان مثال «ی�لا» با موضوع وعده خوش��بختی از
طریق پ��ول و جنونی که در پس آن وع��ده وجود دارد

ساخته شده اس��ت ».او خاطرنشان کرد « :در این هفته
توبی اشرف که دبیر جشنواره هنر برلین ،منتقد سینما
و همکار جش��نواره برلیناله اس��ت ،به طور ویژه حضور
دارد و نشستهایی را در سه شهر ایران درباره سینمای
امروز آلمان و تولید مش��ترک خواهد داشت .از آنجایی
که آلمان جزء اروپاس��ت ،مایلم شما را به یک برنامه که
در موزه سینما برگزار میشود با عنوان هفته فیلمهای
اروپایی دعوت کنم».
بهمن نورایی اجرا و ترجمه این مراسم را برعهده داشت.
این مراس��م با اجرای س��رود ملی ایران و آلمان به طور
رسمی آغاز شد و در ادامه با کلیپ معرفی آثار این هفته
فیلم ادامه پیدا کرد.

