
یازدهمیــن جشــنواره ملی موســیقی جــوان از 
چهارشــنبه 8 شــهریور آغاز می شــود و در 19 روز 
صدها نوازنده و خواننده جوان در ســه بخش موسیقی 
دســتگاهی، کالســیک و نواحی با یکدیگــر به رقابت 
خواهند پرداخت.  یازدهمین جشــنواره ملی موسیقی 
جوان از روز چهارشنبه 8 شــهریورماه آغاز می شود و 
تا روز دوشنبه 28 شهریور در سالن رودکی ادامه پیدا 
می کند. برنامه اجراهای جشنواره به تازگی منتشرشده 
و همه چیــز مهیــای برگــزاری یکــی از مفصل ترین 

جشنواره های ملی موسیقی جوان است.
دبیری جشنواره

 25 شهریورماه سال گذشته و درست یک روز پس 
از اختتامیه دوره دهم جشنواره، علی مرادخانی معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد، دوره دبیری هومان 
اسعدی در جشــنواره موسیقی جوان را یک سال دیگر 
تمدید کرد تا استارت برنامه ریزی های دوره یازدهم از 
همان یک ســال پیش زده شــود. دوره دهم جشنواره 
ملی موســیقی جوان دوره موفقی بود، به خصوص که 
برگزیدگان جشــنواره در ششــمین دوره جشــنواره 
موسیقی کالسیک تا معاصر و همین طور سی و دومین 
جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند و خودشان را 
محک زدند. با توجه به این که یازدهمین دوره جشنواره 
موســیقی جوان، چهارمین دوره دبیری اسعدی است، 
این جشنواره به رویکرد قبلی خود ادامه داده و در دوره 

فعلی به شکل گسترده تری برگزار می شود.
داوری اولیه آثار

فراخــوان شــرکت در یازدهمین دوره جشــنواره 
موسیقی جوان در روزهای پایانی سال گذشته منتشر 
شد و شــرکت کنندگان تا 31 تیرماه سال 96 فرصت 
داشتند که ویدیویی از اجرای زنده خود را به وب سایت 
انجمن موســیقی ایران ارســال کنند. در این دوره از 
جشــنواره بیش از 15۰۰ اثر در بخش های موســیقی 
دســتگاهی، موسیقی کالسیک و موســیقی نواحی به 
دبیرخانه جشــنواره ارسال شد و 7۰ داور در قالب 24 
کمیتــه تخصصی این آثار را بررســی کرده و درنهایت 
اسامی 514 نوازنده و خواننده راه یافته به مرحله نهایی 
جشنواره را اعالم کردند. حسین علیزاده مسئول بخش 
موسیقی کالســیک ایران، آذین موحد مسئول بخش 
موسیقی کالســیک غربی و حمیدرضا اردالن مسئول 

بخش موسیقی نواحی جشنواره هستند.

تعداد آثار ارسالی
تعداد آثار ارســالی به جشــنواره موســیقی جوان 
هرساله رو به افزایش است و امسال نیز 3۰۰ اثر بیشتر 
به دبیرخانه جشنواره ارســال شد. در دوره های نهم و 
دهم جشــنواره، 12۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده بود اما 
در دوره فعلی این تعداد به بیش از 15۰۰ اثر رســید. 
در دوره قبل 69 کارشناس موسیقی اجرای نوازندگان 
و آوازخوان های جوان را داوری می کردند که این تعداد 
در دوره فعلی به 7۰ داور رســیده و جشنواره همچنان 
رویکردش را در این زمینه حفظ کرده اســت. در این 
دوره نیز بیشــترین آثار ارسالی به جشنواره مربوط به 
سازهای سنتور، سه تار، نی، کمانچه، دف، دوتار، پیانو، 
گیتار و ویولن است و برخی از سازها همچون ترومبون 
متقاضــی خاصی نداشــته اند. البتــه در دوره یازدهم 
ســازهایی مثل هورن متقاضی داشته که در دوره قبل 
هیــچ جوان هنرمندی در جشــنواره جــوان متقاضی 

نوازندگی این ساز نبود.
گروه های سنی

این جشنواره در قالب سه گروه سنی الف )15 تا 18 
سال(: متولدین ســال های )1378 تا 1381(، ب )19 
تا 23 سال(: متولدین سال های )1373 تا 1377( و ج 
)24 تا 29 سال(: متولدین سال های )1367 تا 1372( 
برگزار می شود. گروه های سنی جشنواره به نسبت دوره 
قبل هیچ تغییری پیدا نکرده و همچنان در همان ســه 
قالب و در همان بازه های ســنی دوره گذشــته برگزار 

می شود.
بخش های مختلف جشنواره

سه بخش موسیقی دستگاهی، موسیقی کالسیک و 

موســیقی نواحی، بخش های مختلف جشنواره هستند 
که به هر ســه بخش به طور مفصل پرداخته می شــود. 
در بخش نواحی از کارشناســان موسیقی های مختلف 
بومی کشــور دعوت به عمل آمده تا داوری موســیقی 
نواحی به شــکل دقیق تری صورت بگیرد. همچنین در 
یک تقســیم بندی دیگر، جشنواره به دو بخش سازی و 
آوازی تقسیم می شود که در سال های گذشته نیز این 

دو بخش در جشنواره وجود داشت.
برنامه اجراها

اجراهای یازدهمین جشــنواره ملی موسیقی جوان 
از 8 تا 26 شــهریور ادامه پیــدا می کند. در این مدت 
هرروز در ســاعت های 9 تا 13، 14 تا 16 و 17 تا 21 
جوانان متقاضی در ســه گروه سنی الف، ب و ج روی 
صحنه می روند و در محضر اســاتید و کارشــناس های 
موســیقی نوازندگی و خوانندگی می کنند. در این 19 
روز فقط اجراهای روز 16 شــهریور به شــکل دیگری 
انجام می شــود چون این روز به بخش ویژه موســیقی 
دستگاهی اختصاص داده شده است. ترتیب اجراها نیز 
به این شکل اســت که ابتدا شرکت کنندگان موسیقی 
دستگاهی و سپس به ترتیب شرکت کننده های موسیقی 

نواحی و کالسیک با یکدیگر به رقابت می پردازند.
اجراهای موسیقی دستگاهی

روز اول جشنواره به ســاز تار اختصاص دارد که از 
ساعت 9 تا 13 شرکت کنندگان گروه های سنی الف و 
ج و در ســاعت 14 تا 16 شرکت کنندگان گروه سنی 
ب با یکدیگر به رقابت می پردازند. در روز دوم جشنواره 
نوازندگان ســازهای نــی و فلوت و در روز ســوم نیز 
نوازندگان سازهای سنتور و قانون اجرا خواهند داشت. 
همچنین روز شنبه 11 شهریور نیز به اجرای نوازندگان 
ســاز کمانچه اختصاص دارد. اجراهای 12 شهریور با 
ساز عود آغاز می شود و در ادامه آوازخوان های موسیقی 
دســتگاهی در ظهر و عصر همان روز در مقابل اساتید 
آواز اجرا خواهند کرد. در روزهای 13 و 14 شــهریور 
نیز نوازندگان ســازهای تنبک و ســه تار در سه گروه 
سنی الف، ب و ج به اجرای موسیقی می پردازند. بخش 
دوم اجراهای موسیقی دستگاهی نیز در دو روز پایانی 
جشــنواره )25 و 26( شهریور با اجرای سازهای دف و 

تنبور به پایان می رسد.
بخش ویژه موسیقی دستگاهی

روز 15 شــهریور تمامــا بــه اجرای بخــش ویژه 

موسیقی دســتگاهی اختصاص دارد. شرکت کنندگان 
در ایــن بخــش باید حداقــل به یکــی از روایت های 
معتبر و شناخته شــده از ردیف موســیقی ایرانی، که 
به طور رســمی منتشرشده باشد، تسلط و احاطه کامل 
داشــته باشند و بتوانند در تمامی دستگاه ها و آوازهای 
موسیقی کالسیک ایرانی، بر اساس نظر هیئت داوران، 
به اجرای بداهه نیز بپردازند. این بخش را اساتید ردیف 

و دستگاه های موسیقی ایرانی داوری خواهند کرد.
اجراهای موسیقی کالسیک

با برگزاری بخش ویژه موســیقی دستگاهی، از روز 
16 شــهریورماه، اجراهای موســیقی کالســیک آغاز 
می شــود. روز پنجشنبه 16 شهریور به اجرای سازهای 
ویولن و ویوال اختصاص داده شــده و در روزهای 17 و 
18 شهریور نیز نوازندگان جوان سازهای گیتار، پیانو، 
ویولن ســل، کالرینت، ابوا، ترومپــت و هورن در پیش 
روی کارشناسان موسیقی کالسیک هنرنمایی خواهند 

کرد.
اجراهای موسیقی نواحی

اجراهای موســیقی نواحی طی 6 روز، موسیقی های 
مناطق آذربایجان، شــرق و جنوب خراســان، شمال 
خراســان، ترکمن، مازندران، سیســتان و بلوچستان، 
الموت، کردی و لرســتان داوری می شود و نوازندگان 
جوان در گروه های مختلف ســنی ســازهایی از قبیل 
تار، کمانچــه، نقاره، گارمــون، قوپوز، دوتــار، دایره، 
دهل، هلل وا، دسرکوتن، دونلی، قیچک، بنجو، تنبورک، 
دهلک، ســرنا، نی انبان، دوزله، شمشال و نرمه نای را 
در حضور کارشــناس های موســیقی نواحی خواهند 
نواخت. همچنین در بخش موسیقی نواحی، آوازخوانی 
هم وجود دارد. اجراهای موســیقی نواحی در جشنواره 
موســیقی جوان از 19 شهریور آغازشــده و عصر روز 

جمعه 24 شهریور به پایان می رسد.
اختتامیه جشنواره

اختتامیه یازدهمین دوره جشــنواره ملی موسیقی 
جوان ایران ســاعت 2۰ روز دوشــنبه 27 شهریور در 
تاالر وحدت شــهر تهران برگزار می شود و در مراسمی 
نفرات برگزیده بخش های مختلف جشنواره به انتخاب 
هیئت داوران معرفی می شــوند و این افراد مورد تقدیر 
قرار می گیرند. یازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی 
جوان ایران به همت انجمن موسیقی ایران در مجموعه 

بنیاد رودکی برگزار می شود.
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یاد 

برای نخستین بار است که پیش فروش یک فیلم سینمایی 2 ماه قبل از اکران آغاز شده است.
عالقه مندان می توانند از طریق سایت سینما تیکت بلیت های فیلم سینمایی آذر را پیش خرید کنند.

فیلم سینمایی آذر به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. در خالصه داستان آذر آمده است: برای خودم 
فکرهایی داشتم، آرزو داشتم، می خواستم قهرمان بشم، می خواستم اون چیزی که جامعه بهم تحمیل می کنه رو کنار بزنم، خوبه. در این فیلم نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی 

مهدوی، مهران نائل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی، لیال زارع، پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.

ابداع ســاز  شــاگردی شــجریان، 
در  بسیاری  هنرجویان  استادی  هوار، 
علیرضا  کارنامه  از  بخشــی  موسیقی 
فوالدی اســت، مردی کــه روزگاری 
شاگرد نام های ماندگار موسیقی بوده 
و اکنون خود استاد است. به این بهانه 
گپ و گفــت صمیمانه ای با او تدارک 

دیده ایم:
شروع  سنی  چه  از  را  موسیقی 
بودند  موثر  کردید خانواده چقدر 

و اساتیدتان چه کسانی بودند؟
با عرض سالم به خوانندگان این مصاحبه 

شــروع فراگیری موسیقی من در ســنین طفولیت بود. در زمان کودکی من، 
در هر خانه ای تنبک فلزی و یک دایره یافت می شــد. من خود به خاطر ندارم 
کــه نواختن تنبک را چگونه یاد گرفتم ولی چند ریتم را بلد بودم بعد ها با پول 
عیدی ها یک ملودیکا خریدم و در همان ایام که جشن هنر شیراز پخش می شد 
اجراهای استاد مشکاتیان و علیزاده و پریسا و ... را به لطف نعمت صدایی که از 

پدرم به ارث برده بودم تقلید می کردم و می خواندم.
بعد از پیروزی انقالب اجراهای اســتاد شجریان که بسیار از رادیو و تلویزیون 
پخــش می شــد در روح و جان من تاثیر زیادی گذاشــت و آن ها را به صورت 
شــنیداری تقلید و می خواندم. این روال ادامه داشــت تا ســال 68 که جهت 
تحصیل جدی آواز به محضر اســتاد ناصح پور راه پیدا کردم و تقریبا یک دوره 
ردیف هــای آوازی دوامی را از ایشــان فراگرفتم. من کــه درودگری را از پدرم 
آموخته بودم همزمان به ســاختن و نواختن ســنتور نیز مشغول شدم  ولی در 
پی این بودم که تحصیل نوازندگی و ســاختن ساز را علمی تر و اصولی تر انجام 
دهم، توســط یکی از دوستان به محضر استاد فرهمند که از بهترین سازندگان 
و نوازندگان تار هســتند معرفی شــدم. دیدن تارهای زیبای ایشان و شنیدن 
صــدای فوق العاده آن ها انقالبی در من به وجود آورد، ردیف های میرزا عبدااله 
را در محضر ایشــان یاد گرفتم و بعدها به واسطه آقای رحمانیان و استادشان 
فرامرز پایور به کالس های اســتاد هوشــنگ ظریف راه یافتم. در محضر استاد 
ارشــد تهماسبی نیز بودم و ایشان بعد از دین یکی از تارهایم تار یحیی شان را 
برای الگو برداری در اختیارم گذاشــت. فراگیری قطعات علیزاده، درویش خان 
مختــاری و وزیری در خدمت اســتاد یداهلل گــودرزی  و یادگیری ردیف های 
اســتاد شجریان در مکتب محسن کرامتی ادامه راه من بود. پاییز 1358 استاد 
شجریان از طریق رادیو فرهنگ اعالم کرد که از طریق آزمون هنرجو می پذیرد 
از بین 15۰۰ نفر 18۰ نفر پذیرفته شدند و خوشبختانه یکی از آن ها من بودم 
هر هفته مسیر زیادی از کرمان تا تهران می آمدم و بر می گشتم و در این مدت 

صبوری همسرم و قناعت فرزندان رفیق راهم بود که قدردان آن ها هستم.
کدام ساز برایتان نوستالژی عمیقی دارد؟

در مورد اینکه کدام ســاز برایم نوستالژی عمیقی دارد؛ همه سازهایی را که 
تجربه کرده ام سازهای اصیل و سنتی ایرانی اند و درمورد همه آن ها این موضوع 

مصداق دارد ولی در خصوص تار بیشتر.
ســاختن ســاز یا ســاختن ملودی کدام سخت  تر اســت و کدام  
لذت بخش تر؟ اگر قرار به انتخاب بین خواندن و نواختن باشــه کدام را 

انتخاب می کنید؟
ســاختن ساز و ساختن ملودی برایم قابل تفکیک نیست هرچند یک نوازنده 
حرفه ای احتیاج به داشتن انگشتان نرم و لطیف دارد و ساختن ساز بر انگشتان 
اثــر می گذارد و فشــار می آورد ولــی برای من که در جهت به دســت آوردن 
مهارت های ســاختن و نواختن زحمت زیادی متحمل شده ام مانند دو بال یک 

پرنده اند که از نظر روحی و روانی به هردو نیازمندم.
انتخاب بین خواندن و نواختن برایم خیلی مشــکل اســت ولی اگر قرار باشد 

یکی را انتخاب کنم مسلما آواز خواندن را انتخاب خواهم کرد.
اگر استعداد و تالش دو کفه ترازو برای واردشدن به عرصه موسیقی 

باشد اولویت را با کدام می دانید؟
با تجربه بیســت سال معلمی به این نتیجه رســیده ام که پشتکار و استعداد 
هر دو در تحصیل موســیقی الزم و ملزوم یکدیگرند ولی اگر کســی استعداد 
داشــته باشد و پشتکار نداشته باشد پیشــرفت آنچنانی نمی کند ولی بالعکس 
اگر اســتعداد کمتری داشته باشد و از پشتکار شایانی برخوردار باشد به مراتب 
باالتری دست خواهد یافت. همچنین اگر هنرجو هردو شرایط به عالوه شرایط 
دیگر مانند استادان سخاوتمند، یاد دادن و شرایط مالی خوب )برای هزینه های 
نسبتا زیاد تحصیل موسیقی( را فراهم آورد شانس برای موفقیت بیشتر خواهد 

بود.
به نظر می رسد خالقیت در موسیقی سنتی غایب است. چقدر با این 

حرف موافقید آیا موسیقی تلفیقی می تواند این خال رو جبران کند؟
هر یک از شــاخه های موسیقی دارای درجه بندی های متعدد است. آثاری که 
توسط استادان تراز اول خلق می شود، آن خالقیتی که بایسته و شایسته است 
را داراست ولی کسانی که به یک انبوه ساز موسیقی تبدیل شده اند، تولید کثیر 
قطعات آن ها را از خالقیت بازداشــته است و متاسفانه کیفیت را فدای کمیت 

کرده اند.
راجع به ســاز ابداعیتان توضیح دهید و اینکه شاگردی شجریان را 

چطور توصیف می کنید؟
اولین ســاز ابداعی من در ســال 1383 در کرمان ساخته شد و به ساز بومی 
کرمان تبدیل شــد. من نام آن ساز را کشــکول گذاشتم که البته در کرمان به 
نام  هوار معروف شد و اولین نمونه آن در اجالس سران کشورهای اسالمی در 
مالزی توسط دوست خوبم آقای فواد توحیدی معرفی شد، ساز ابداعی دیگری 

نیز دارم که به زودی از آن رونمایی خواهم کرد.
شاگردی در هر رشته ای از علم و هنر در محضر باالترین و به نام ترین اساتید 
آن فــن حس وصف ناپذیری دارد و هنرجو با نهایت اعتماد و یقین به تحصیل 
می پردازد و این موضوع هر جلســه اشــتیاق به یادگیری را بیشتر می کند به 
طوری که وقتی هر جلســه کالس استاد شجریان پایان می یافت به فکر سختی 
و طوالنی بودن مســیر برگشت نبودم و لحظه شــماری می کردم تا چهارشنبه 
آینده برســد و دوباره در کالس باشم و تدریس سخاوتمندانه استاد را به گوش 

جان فرابگیرم.
سخن آخر؟

در پایان از دســت اندکاران روزنامه مستقل متشکرم که به پاس ارج نهادن به 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم این مصاحبه را ترتیب دادند.

همه چیز درباره جشنواره موسیقی جوان

ش  و پیش فر
بلیت

 »فیلم آذر« 
آغاز شد

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

گپ و گفتی صمیمی با مبدع ساز هوار

پروژه ساختمان مســکونی اُرسی خانه از استودیوی 
معمــاری کیوانی و همکاران در فهرســت نامزدهای 
دریافت جایزه معماری آســیا در ســال 2۰17 قرار 

گرفت.
 ،۲AAA جایـزه معمـاری آسـیا با نـام اختصـاری
یک رویـــداد ســـاالنه اســـت کـه بـــا همـکاری 
نهادهـای دانشـــگاهی، فرهنگـی و حرفـه ای معتبـر 
آســـیایی، بـه بازشناســـی و معرفـی دسـتاوردهای 
قـاره آسـیا در حـوزه نظـــری و عملـی معمـاری و 

شهرسـازی مـی پـردازد.
نیما کیوانی مدرس معماری و مرمت ابنیه و طراح و 
ایده پرداز ساختمان مسکونی اُرسی خانه در خصوص 
این پــروژه می گویــد: معماری ایرانــی ظرفیت های 
فراوانــی برای به کار گرفته شــدن در معماری مدرن 
دارد. چه در نما و دیوارهای داخلی، و چه در پشت بام 
و رمپ و پارکینــگ؛ می توان از ظرفیت های معماری 

ایرانی بهره برد. این بهره جســتن از عناصر معماری 
ســنتی در نمای ســاختمان که بصورت دو جداره با 
چوب ترمو و شیشه رنگی پوشیده شده است، عالوه بر 
زیبایی تابش نور رنگی به فضای داخل و تاثیر بصری 

تاثیرات اقلیمی نیز دارد.
این طراح با اعتقاد به این که تحقیق و بررســی در 
معماری ایران نیاز اصلی احیای ارزش های معماری ما 
است، می گوید: بی شک تا زمانی که معماری هماهنگ 
با فرهنگ و اقلیم خودمان را نداشته باشیم نمی توانیم 
به جایگاه تاریخی خــود در معماری بازگردیم و این 
امر نیازمند توجه به تمامی ابعاد معماری اســت. چه 
مســائل تکنیکی و چه زیبایی شناسی و چه فرهنگ؛ 
در معماری امروز معموال نگاه فرمال به معماری نمود 
بیشتری دارد و این نگاه در اکثر ساختمان های ساخته 
شده محسوس است متاسفانه این نوع نگاه باعث عدم 
توفیق بسیاری از پروژه های اقتباسی که معماری غنی 

ســرزمین ایران را اساس خود قرار داده اند شده است. 
در صورتی که معماری ایرانــی چیزی فراتر از فرم و 

تکنیک و ظاهر است.
ســاختمان اُرســی خانه را با توجه به نوع معماری 
آن که برگرفته از خانه های سنتی ایران و پنجره های 
اُرسی اســت، می توان نماینده و ســفیر نسل جدید 
معماری ایرانی در عرصه جهانی نامید. پیش از این هم 

معماری این بنا توانســته بود جوایز مختلفی از جمله 
مدال برنز جایزه جهانی A Design Awards از 
کشور ایتالیا و رتبه دوم Inspireli Awards را از 
اتحادیه جهانی معمــاران)UIA( از آن خود کند و با 
توجه به استقبال گسترده رسانه ها و مجالت و محافل 
تخصصی معماری جهــان از آن، می تواند نوید بخش 
بازگشت مجدد معماری ایرانی به جایگاه واقعی آن در 
جهان باشــد. نیما کیوانی و سینا کیوانی پیش از این 
هم با پروژه مهرخانه، که بر گرفته از معماری باستانی 
ایران اســت توانســته بودند مدال نقره جایزه جهانی 
A Design Awards 2۰17 را از کشــور ایتالیا 
کســب کنند. جایزه بین المللی معماری آسیا توسط 
۲A Magazine برگزار می شــود. امســال مراسم 
اصلی این مســابقه در شهر برلین در تاریخ 2۰ اکتبر 
برگزار خواهد شــد که شــامل 2 قسمت کنفرانس و 

مراسم اهدای جوایز و نمایشگاه آثار برگزیده است.

اُرسی خانه نامزد دریافت جایزه معماری آسیا شد 

کنسرت شب الکترونیک با محوریت طبیعت و فضا و با تکیه 
بر سینتی سایزر در فرهنگسرای ارسباران اجرا خواهد شد.

کنســرت شــب الکترونیک قصد دارد تا این ســبک را در 
ایران معرفی کند. در طول اجرای موســیقی در این کنسرت، 
تصاویری از طبیعت و آسمان شب پخش خواهد شد. به عالوه، 
یک آهنگ ریتمیک با استفاده از سکوئنسر برای دوستداران 

موسیقی اجرا می شود.
در این اجرا 9 قطعه از آثار علی آجرلو توســط او با سازهای 

سینتی سایزر، کیبورد و کامپیوتر اجرا خواهد شد.
آجرلو درباره نوع موســیقی ای که در کنســرت پیش رو به 
اجــرای آن می پــردازد، گفت: در اوایل دهــه 7۰ موجی در 
موســیقی اروپا شکل گرفت که بعدها الکترونیک نامیده شد. 
در ســال 197۰ ادگار فروزه، موســس گروه تنجرین دریم، 
آلبوم الکترونیک مدیتیشن را منتشر کرد که خبر از تولد موج 
جدیدی از موسیقی می داد و هنوز هم این موج فروکش نکرده 
است. تنجرین دریم تاثیرگذارترین گروه موسیقی الکترونیک 
بود و آلبوم های فراوانی از این آهنگساز خوش ذوق منتشر شد.

او ادامه داد: اســتفاده از سینتی سایزر، سکوئنسر و کیبورد 
مهم ترین شــاخصه این سبک بود. دیگر شاخصه این سبک، 
اســتفاده از صداهای آرپژ و صداهــای فضایی بود. بعد نوبت 

ونجلیس بود؛ ونجلیس دیگر شــخصیت بزرگ در موسیقی 
الکترونیــک و نیوایج بود که هنوز هم زنده اســت و فعالیت 
می کند. او چندی پیش، از فرانسه مدال افتخار به خاطر خلق 

یک آلبوم با موضوع فضا و ناسا گرفت.
آجرلو توضیح داد: ونجلیس با خلق آثاری با محوریت فضا، 
برگ جدیدی را در ســبک الکترونیــک در دنیا رقم زد. بعد 
نوبت ژان میشل ژار آهنگساز شــهیر فرانسوی، رسید که از 
بقیه مشهورتر اســت و به دلیل برگزاری کنسرت های عظیم 
و میلیونــی، بارها نامش در فهرســت کتاب گینس به عنوان 
 رکــورددار داشــتن پرجمعیت ترین کنســرت ثبت شــده 

است.
وی همچنین گفت: موســیقی ژان میشــل خاص و جزو 
تاثیرگذارترین  سبک های الکترونیک است. بعد از او نوبت به 
کیتارو می رسد که در سال 1978 آلبوم آسترال وییج را منتشر 
کرد. او را موسس سبک نیوایج می دانند کیتارو خیلی خوب 
می تواند طبیعت را با نبوغ اش بیان کند و البته عرفان کیتارو 

در آهنگ هایش بی بدیل است.
این هنرمند اظهــار کرد: این افراد پرچمداران موســیقی 
الکترونیک و نیوایج در دنیا هستند؛ اما متاسفانه در ایران، این 
ســبک مهجور مانده است و تنها آلبومی که در سبک نیوایج 
در ایران منتشر شد، آلبوم باران عشق اثر ناصر چشم آذر است 
که اتفاقا آلبومی قوی اســت، اما در سبک الکترونیک، آلبوم 
درخور توجهی در ایران هنوز منتشــر نشده است. همچنین 
کنسرت موسیقی الکترونیک یا موسیقی فضا، در ایران مهجور 

مانده است.
کنسرت شب الکترونیک هشتم شهریور 1396 ساعت 21 

در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

شب الکترونیک، اجرایی متفاوت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک فوریت طرح 
حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی 

را تصویب کردند.
یــک فوریت طــرح حمایــت از مرمــت و احیای 
بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و 
بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی در جلسه علنی 
روز )دوشنبه( مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت 
که نمایندگان با ۱2۳ رای موافق، 2۴ رای مخالف و ۴ 
رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر با آن موافقت 
کردند. در مقدمه توجیهی این طرح عنوان شــده که 

به علت نبود مشــوق های الزم برای احیای بافت های 
تاریخی و بی توجهی به توانمندســازی ساکنین آن ها 
روند مهاجرت جمعیت از ایــن بافت ها صورت گرفته 
است و در این راستا رفع خالها و کمبودهای قانونی و 
حذف قوانین مزاحم کمک می کند که ســرعت احیا و 
مرمت این بافت ها و آثار و ابینه تاریخی سرعت گیرد 
و ســاکنین و مالکین این آثار توانمند شوند. با تصویب 
یک فوریت این طرح در جلســه امروز مجلس بررسی 
جزئیات و کلیات این طرح در دســتور کار مجلس قرار 

خواهد گرفت.

فیلم ســینمایی »آبجی« بــه کارگردانــی مرجان 
اشرفی زاده عنوان بهترین فیلم از سیزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم »Action on Film« در آمریکا را 

دریافت کرد.
به گزارش ایلنا، نخســتین فیلم ســینمایی مرجان 
اشرفی زاده در دهمین حضور بین المللی خود در جشنواره 
فیلــم »Action on Film« در آمریکا در بخش 
مرور سینمای ایران شرکت کرده بود که توانست عنوان 

بهترین فیلم را از این جشنواره سینمایی دریافت کند.
همچنین گالب آدینه، بازیگر این فیلم سینمایی نامزد 

بهترین بازیگر زن در این جشنواره شد.
گالب آدینه پیــش از این برای بازی در این فیلم دو 
جایزه از جشنواره های فیلم پکن و بروکلین دریافت کرده 

است.
فیلم سینمایی »آبجی« به تهیه کنندگی محمدحسین 

قاسمی ساخته شده و نخستین تجربه کارگردانی مرجان 
اشرفی زاده است.

در این فیلم ســینمایی بازیگرانی چون گالب آدینه، 
پانته آ پناهی ها، حمید آذرنگ، معصومه قاسمی، شیرین 
یزدان بخش، بابک حمیدیان و ... بازی کرده اند. پخش 

بین الملل فیلم آبجی به عهده علیرضا شاهرخی است.
سیزدهمین دوره این جشــنواره بین المللی تاریخ 2۶ 

مرداد آغاز شد و ۴ شهریورماه به پایان رسید.

مجلس هم سو با احیای بافت های تاریخی

جایزه ای تازه برای »آبجی«


