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مراسم افتتاح پروژه موزه
«ایران درودی» برگزار می شود

ایسنا -مراسم افتتاح پروژه ساخت موزه «ایران درودی» سرانجام پس از گذشت حدود سه سال ،روز جمعه  27اردیبهشت ،با حضور شهردار تهران برگزار می
شود .در این مراسم قرار است از سند واگذاری زمین موزه این نقاش برجسته رونمایی شود .قرار است  ۱۹۵تابلوی این هنرمند که به صورت رسمی به ملت ایران
بخشیده شده ،بعد از ساخت موزه که نقشه آن را جهانگیر درویش  -معمار ورزشگاه تختی  -هدیه کرده است ،به نمایش گذاشته شود.
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پیک خبر
 3خوانندهموسیقیپاپباهم
کنسرتمیدهند

فرهنگ 35جلدیزبانفارسی
تدوینمیشود
رئیس فرهنگستان زبــان و ادب فارسی ،از
جلد ســوم فرهنگ زبــان فارسی ،در مراسم
بزرگداشتحکیمابوالقاسمفردوسی،درتاالر
«قلم» سازمان اسناد و کتابخانه م ّلی رونمایی
کــرد .به گــزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
غالمعلی حــداد عــادل گفت« :فرهنگستان
زبان و ادب فارسی درصدد است فرهنگی را
در ۳۵جلدباآخرینروشهایفرهنگنویسی
پیشرفتهجهانمنتشرکند».

متوندستنویسبزرگانمعاصر
بهنمایشدرمیآید
برای اولین بار در کشور ،قرار است موزهای
به نام «موزه کلمات» که شامل نامهنگاریها،
یادداشتها و متون دست نویس هنرمندان
و نویسندگان موثر معاصر اســت ،در شیراز
راهانـــدازی شــود .نیما تقوی ،مدیر مجموعه
فرهنگی «پیرسوک» در این باره به ایبنا گفت:
«به نظر میرسد ما به پایان عصر نامهنگاری
کاغذی در ایــران رسیدهایم و با نگاه به این
مسئلهکهدرطولتاریخزیاداهلمستندنگاری
نبودهایم ،این نامهها و متون در معرض خطر
نــابــودی هستند و باید فکری بــرای حفظ و
نگهداریآنهاشود».

...
ادبی

وقتیفروشبلیتکنسرتهابهیکتجارتتبدیلمیشود

اکرم انتصاری-هرچند طبق آمار ایسپا،
 80درصــد مــردم به کنسرت نمیروند اما
نکتههایی وجــود دارد که نشان میدهد
رصــد کنسرتها بــرای برخی در حاشیه،
ی است به
بازار پولسازی ساخته است .کاف 
سایتهای آگهی رایــگــان ،مانند دی ــوار و
شیپور ،نگاهی بیندازید تا متوجه شکل
گرفتن یــک تــجــارت بــه ظاهر خــرده پــا در
موسیقی،یعنیخری دوفروشبلیتکنسرت،
در هر سبکی باشید .تعداد باالی بلیتهای
فروشی از برخی خوانندهها و نوازندهها
که از قضا هر کدام در ژانر خود موفقیت یا
محبوبیتیدارند،نشانمیدهداینفروشها
تنها یک اتفاق نیست و برخی از آنها ،صرفا
به قصد فروش با قیمتهای باالتر ،خریداری
شده است تا همچنان داللــی ،کسبوکار
عدهای باقی بماند.

خریدوفروشبلیت،کسبوکارمناست!

رونمایی از  6شاهنامه خطی
با حضور نمایندگان  15کشور
عکس تزئینی است

ســه خواننده موسیقی
پاپ ،با همراهی سامان
احتشامی ،آهنگساز
و نوازنده شناخته شده
کشورمان ،جمعه شب،
 27اردیبهشت،پروژهکنسرت«شبانهمیالد»را
برگزارمیکنند.بهگزارشمهر،دراینکنسرت
کــه بــه همت مجموعهای بــا عــنــوان مؤسسه
«فرهنگگستر صبا»درمرکزهمایشهایبرج
میالد تهران برگزار میشود ،سیامک عباسی،
عماد طالبزاده و روزبه نعمتالهی ،با چند
هنرمند دیگر ،اجرای مشترکی را پیش روی
مخاطبانقرارمیدهند.
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توضیح کوتاهی از وضعیت صندلی ،نحوه فروش و
قیمت بلیت کنسرت داده و نوشته است «:به علت
مشکالتی خودم نمیتونم برم .پیامک بفرستین
خــودم زنــگ مـیزنــم ».البته بعضی دیگر ،همین
توضیح مختصر را هم نداده اند و این تقریبا حکایت
فروشی کنسرت در سایتهای
های
اغلب بلیت ِ
ِ
آنالیناست.جالباینکهبابررسیبرخیبلیتها،
میتوان متوجه شد که فروشنده بلیت کنسرت
کیهان کلهر ،علیرضا قربانی ،بهنام بانی و مهدی
احمدوند یک نفر است! از طرفی ،تعداد زیاد این
بلیتهانشانمیدهدهمهفروشهابهدلیلمشکل
شخصینیستوبهنظرمیرسدپایبازارسیاهازاین
طریقبهموسیقیهمبازشدهاست.جالباینکهاین
جریان،کامالباجریانروزموسیقیهمخواناست؛
داللها سلیقه هر سبک را میشناسند و به همین
دلیلمیتوانبهراحتیبلیتکنسرتمدنظرخودرا
پیداکرد؛منتهاباقیمتهایغیرواقعی.

شچندبرابرقیمتواقعی
▪فرو 

برخالف تالش گروه کیهان کلهر مبنی بر شکل
نگرفتن بازار سیاه بلیت کنسرت «شهر خاموش»،
این اتفاق افتاده است .بلیتهای هر دوره کنسرت
او در تاالر وحدت که با توجه به موقعیت قرارگرفتن
صندلی از  50تا  160هزارتومان متغیر بود ،در
ساعت آغازین فروش ،به پایان رسید .نکته مهم
ایــن که دالالن به خوبی خــاص بــودن و تشنگی
مخاطب را برای این کنسرت شناخته اند و بلیت
این کنسرت را تا حــدود چهار برابر و نیم قیمت
حداکثری ،یعنی  700هزارتومان ،به فروش
ـوری «همینه کــه هست» روی
گذاشته و بــه تــئـ ِ
آوردهانـــد .این آشفتگی درخصوص بلیت دیگر
کنسرتها هم وجود دارد و با توجه به آن چه در این
سایتها دیده میشود ،هم اکنون ،فروش بلیت
کنسرت محسن ابراهیمزاده از دیگر خوانندههای
پاپ بیشتر است.

▪درپییکسازوکاراصولی

اکنون فروش رسـمی بلیـت کنسـرتها از طریق
چنـد سـایت خـاص انجـام میشـود .خریـد بلیت
در برخـی از ایـن سـایتها ،بـا یـک کـد ملـی هیچ
محدودیتـی نـدارد و در برخـی سـالنها ،تنهـا
ارائه بلیت ،بـدون هیچ مدرک شناسـایی ،کافی
اسـت .همیـن عاملی بـرای شـکل گرفتـن ایـن
بـازار حاشـیهای در سـایتهای آگهـی رایـگان
شـده اسـت .از آن جـا کـه مـا بـا ایـن پدیـده در
بلیتفروشـی مسـابقههای جنجالـی و حسـاس
فوتبـال غریبـه نیسـتیم ،بایـد بـه فکر سـازوکاری
ماننـد انحصـاری کـردن خریـد هـر بلیـت بـا یـک
کـد ملـی و ایجـاد قواعـدی بـرای اصالـت بلیـت
هـر شـخص بـود تـا ایـن بـازار سـیاه کـه هنـوز در
موسـیقی بـه انـدازه فوتبـال جـان نگرفته اسـت،
عقیـم بماند و حال موسـیقی را از اینی که هسـت
آشـفتهتر نکنـد.

تهیهکنندگان تیتراژ دقیقه 90تصمیم میگیرند

آهنگ ساز ایرانی رکورد جهانی زد

فریدونآسرایی،دربارهماندگارنبودنتیتراژهایفعلیتلویزیونبهصباگفت«:تیتراژ
چهره ها
یک آهنگ سفارشی است و خیلی از خوانندههای ما از همین تیتراژها به شهرت
خواننده پاپ
رسیدند.گاهیاوقاتتهیهکنندگاندقیقه ۹۰تصمیم
میگیرند که برنامهشان تیتراژ داشته باشد یا نه و همین باعث میشود
زمان کمی برای تولید به آن اختصاص پیدا کند .پیش از این ،چند برنامه
روتین تلویزیون که پربیننده بودند ،ایــن فرصت را بــرای موسیقی
تیتراژشان قائل میشدند؛ چراکه برنامهریزی بهتری برایشان انجام
میشد و معمو ًال این طور بود که چند قطعه برایشان ساخته و از آن بین،
بهترین قطعه انتخاب میشد».

موسیقی متن سریال «بازی تاج و تخت» که ساخته رامین جوادی ،آهنگساز ایرانی
چهره ها
است ،رتبه دوم فهرست برترین موسیقیهای تلویزیونی را به خود اختصاص داد.
آهنگساز
به گزارش رسانه نوا ،این رتبهبندی بر اساس تعداد
فروش و تعداد پخش در طول مدت تولید موسیقی طراحی شده است.
موسیقی پایانی قسمت دوم از فصل هشتم این سریال ،تنها در روز ۲۱
آوریل  ،بیش از  24هزار بار دانلود و 3.2میلیون بار شنیده شدهاست.
همچنین ،موسیقی «پادشاه شب» ،ساخته رامین جوادی ،روز ۲۸
آوریل ،با تعداد 9  هزار بار دانلود و ۲.۲میلیون بار پخش ،رتبه دوم را از
آن خود کرده است.

نوائیان  -آیین رونمایی از شش نسخه خطی
و سه نسخه چــاپ سنگی شاهنامه حکیم
ابوالقاسم فــردوســی ،از مجموعه گنجینه
کتابخانه و مرکز اسناد آستانقدس رضوی،
سه شنبه شب گذشته ،با حضور جمعی از
مسئوالن ،استادان زبان و ادبیات فارسی،
عالقهمندانوشاهنامهپژوهانیاز 15کشور،
در ساختمان موزه قرآن حرم مطهر رضوی
برگزار شد .به گزارش خراسان ،در این مراسم
حجت االس ــام حسینی ،رئیس سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضــوی ،طی سخنانی از وجــود بیش
از  52نسخه قدیمی شاهنامه فردوسی در
این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی خبر داد که
بین قرن دهم تا سیزدهم هجری ،به رشته
تحریر درآمدهاست .در بخش دیگری از این
مراسم ،دکتر محمدجعفر یاحقی ،استاد
زبان و ادبیات فارسی نیز ،سخنرانی کرد.
مدیر قطب علمی فردوسیشناسی ،با بیان
این که نخستین متون مدون به زبان فارسی،
در دوره اسالمی ،ترجمههایی از قرآن کریم
بوده است ،فردوسی را از نخستین شاعران
شیعی مذهب دانست که به زبــان فارسی
شعر سرودهاند .وی تصریح کرد :زبان فارسی
و فــردوســی ،مــازم یکدیگرند .شاهنامه،
چشماندازی نوین را ف ــراروی هنر ایرانی
اسالمیگشودهاستکهمیتوانیدجلوههای
آن را در آثــار مربوط به نگارگری شاهنامه
مشاهده کنید .دکتر یاحقی گفت :همه دنیا
باید بداند که اینجا ،در مشهد مقدس و در
پرتو انوار قدسی حرم مقدس امام رضا(ع)،
گنجینهای گران بها برای پژوهش در عرصه
شاهنامهپژوهی و همچنین سایر عرصهها،
وجود دارد که قرار است درهای آن به روی
همه طالبان تحقیق ،باز باشد.

