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اظهار نظر حسین علیزاده
درباره آموزش آنالین موسیقی

حســین علیــزاده دربــاره
آموزش موســیقی بــه صورت
آنالیــن اظهــار داشــت :من
مخالفتــی با آمــوزش آنالین
ندارم ولــی خــودم در فضای
آنالین حضــور نــدارم؛ هر از
گاهــی به بهانۀ رفــع دلتنگی،
یک سری کلیپ ضبط میکنم

و برای هنرجویانم میفرستم.
به گزارش ایســنا ،این آهنگســاز همچنین نقــش ردیف در
فراگیری موســیقی ایران را پررنگ دانســت و گفت :شــما هر
رشــتهای را که بخوانید باید از گذشــتهای عبــور کنید تا تجربه
به  دســت بیاورید .جوانها قطع ًا باید پایهها را خوب بشناسند .شما
در ادبیات نمیخواهید تبدیل به ســعدی شــوید ولی به هر حال
باید سعدی را خوب بشناسید .اگر میخواهید بیان متفاوتی داشته
باشــید ،باید بیانهای دیگر را هم بشناسید .اگر ردیف را بهعنوان
حصــار ببینیم و بگوییم همــه تفکرتان صرف ًا بایــد تقلید از این
موضوع باشد ،بهنظرم نتیجۀ خوبی نخواهد داشت.
حسین علیزاده دربارۀ جدیدترین فعالیتهای خود عنوان کرد:
در چند ماه گذشته سه موسیقی فیلم کار کردهام و یک سری کار
از گذشته دارم که آنها نیاز به ضبط دارند و اگر فرصت شود آنها را
ضبط میکنم .در حال حاضر به دلیل بیماری کرونا شرایط خاصی
را تجربه میکنیم که قب ً
ال تجربه نکردهایم.
او درباره فعالیتهای نشــر «تار و پود» توضیح داد :این نشــر
قرار نیست انتشــارات بسیار فعالی باشد .کارهایی که در این نشر
انجام میشــود محدود است .بخشی از آن مربوط به فعالیتهای
خودم میشــود و بخش دیگر به جوانانی اختصاص دارد که خودم
روی ضبط آثار آنها نظارت میکنم .در شــرایط حاضر فعالیت در
این زمینه غیرممکن شــده اســت و حتی در فکرمان است آثار را
بهصورت آنالین منتشر کنیم ،چون تقریب ًا انتشار فیزیکی بیمعنی
شده است .در این مدت مشغول نوشتن کتابهای آموزشی بودهام
و در خانــه کارهایم را انجام میدادم تا اگر روزی امکان برگزاری
کالس حضوری فراهم شد دستم برای آموزش هنرجویان پر باشد.
عضو شــوراهای تخصصــی ،هیأت انتخــاب و داوران دربارۀ
نحوۀ بازبینی آثار مرحلۀ اول چهاردهمین جشــنوارۀ ملی موسیقی
جــوان گفت :اولین مــوردی که به محض شــنیدن آثار تصمیم
میگیریم این اســت که آیا آثار ارسالی در سطح جشنواره هستند
یا خیر .معمو ًال تعداد نوازندگان برجســتۀ ســهتار در سنین پایین
کمانــد .از بین افرادی که در جشــنواره شــرکت کردهاند ،تعداد
زیادی نوازندگیشان در ســطح راهیابی به جشنواره نیست .البته
خوشحالیم که تعداد زیادی به ساز سهتار عالقهمندند ،اما احساس
میکنم بهخاطر شــرایط موجود بهدلیل بیمــاری کرونا راهنمای
کمتری داشتهاند و کیفیت آثار در این دوره در بخش سهتار کمی
پایین است.
او در توصیه به برگزیدگان مرحلۀ اول جشــنواره عنوان کرد:
بهنظــرم برگزیدگان با توجه بــه قطعاتی کــه در مرحلۀ نهایی
برایشان تعیین شده اســت ،یادشان باشد باید خودشان را به روح
آن قطعــات نزدیک کنند .وقتی شــعری را بــا درک موضوع آن
بخوانید مشخص میشود شعر را فهمیدهاید ،ولی وقتی کلمات را
همینطور ادا کنید مشــخص میشود با مضمون آن رابطه برقرار
نکردید .در نواختن نیز همینطور است.
علیزاده درباره مرحلۀ نهایی هم گفت :انتظار داوران از کسانی
که به مرحلۀ نهایی راه پیدا کردهاند چندین برابر کسانی است که
در مرحلۀ اول حضور داشتهاند .برگزیدگان در این فرصت میتوانند
از معلمیــن خود راهنمایی بگیرند .بســیاری از شــرکتکنندگان
تکنیــک خوبی دارند ولی از نظر ذهنــی برای آن چیزی که اجرا
میکنند هنوز آماده نشــدهاند .به هر حال موسیقی باید تأثیرگذار
باشد و حس داشته باشد.
او در پاســخ به این سؤال که جشــنواره موسیقی جوان چقدر
توانسته مؤثر باشد توضیح داد :بهنظرم وجود این جشنواره یکی از
اتفاقهای مثبت موسیقی کشور است .همه اهالی موسیقی بر سر
ایــن موضوع اتفاق نظر دارند .واقع ًا جنبۀ معنوی آن بســیار قوی
اســت و شرکتکنندگان زیادی از سراسر ایران در آن حضور پیدا
میکنند .جرئت و جسارتشان بسیار ستودنی است .شرکتکنندگان
قطع ًا به این موضوع واقفاند که همه برنده نخواهند شد ولی برای
کســب تجربه باز هم در این جشنواره شرکت میکنند .معمو ًال در
ساز سهتار ،نوازندههای جوان دیرتر به پختگی میرسند.

مرگ بازیگر  ۴۱ساله بر اثر کرونا

«نیــک کــوردرو» بازیگــر
تئاتر برادوی آمریکا در ســن ۴۱
ســالگی و پس از مدتی مبارزه با
بیمــاری کووید ۱۹-جان خود را
از دست داد.
به گزارش ایســنا به نقل از
هالیــوود ریپورتر ،ایــن بازیگر
نامزد جایزه «تونــی» که برای
بــازی در نمایش هایی چون «گلوله ها بر فراز برادوی»« ،خدمتکار»
و نمایش موزیکال «قصه برانکس» شناخته می شد ،اواخر ماه مارس
و پیش از مثبت شــدن تست کرونا در بیمارســتانی در لسآنجلس
و با تشــخیص ذاتالریه بســتری بود و حتی پای راست او نیز قطع
شده بود.
«کــوردرو» بــرای بازی در اقتباســی جدیــد از نمایش معروف
«راک عصرهــا» بــه همراه خانــواده اش به کالیفرنیــا نقل مکان
کرده بود.
او در سال  ۲۰۱۴برای بازی در نمایش «گلوله ها بر فراز برادوی»
که اقتباسی نمایشی از فیلمی به همین نام ساخته «وودی آلن» بود،
نامزد جایزه تونی شد و توانست جایزه جهانی تئاتر را از آن خود کند.
«ویوال ددیویس»« ،جین روزنتال»« ،جاش گاد»« ،سارا جفری»
و «تریــت ویلیامز» از جمله چهرههای هالیوود بودند که نســبت به
درگذشت این بازیگر کانادایی ابراز تاسف کردند.
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کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد

فیلمسازان فارس به نهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز
فراخوانده شدند

ایرنــا :آیین رونمایی از پوســتر و اعالم
فراخوان نهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه
شیراز برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
در این مراســم که دوشنبه صورت گرفت،
عنوان کرد :نهمین جشــنواره استانی فیلم
کوتاه شــیراز در موضوعات دفاع مقدس و
امر به معروف و نهی از منکر برگزار خواهد
شــد؛ چراکه یادکرد از این اصول ،در زمانه
کنونی باتوجه به اهمیت یادآوری مســائل
بهداشتی و محیطزیستی اهمیت دارد.
صابــر ســهرابی ابــراز داشــت :بیان
ارزشهــای واالی انســانی ،اســامی و
ایرانی دفــاع مقدس ،همچــون فداکاری،
از خودگذشــتگی ،ایثار ،دفاع از استقالل و
تمامیت ارضی کشــور و همبستگی مردمی
برای یاریرســانی بــه یکدیگــر باهدف
ن کرونــا ،درقالب هنر امری
عبــور از بحرا 
ضروری است.
وی بیــان کــرد :بــرای بهرهگیری از

ظرفیتهای فرهنگــی و هنری هنرمندان
و فرهنگوران فارس و همچنین جلوگیری
از گســترش بیماری کرونا ،انتشار فراخوان
و آیین نامه نهمین جشــنواره استانی فیلم
کوتاه شــیراز ،از امــروز در فضای مجازی
قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
بــا بیان اینکه انجمن فیلم کوتاه شــیراز با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس این جشــنواره را برگزار خواهد کرد،
گفــت :فیلمســازان میتوانند بــا توجه به
دو موضــوع یادشــده هر نــوع فیلم کوتاه

درقالبهای داســتانی ،مســتند ،تجربی و
پویانمایی را ارائه دهند.
وی ابراز داشــت :حداکثر زمــان فیلم
 ۳۰دقیقه اســت و اثر نباید از ســال ۱۳۹۶
تاکنون به جشنوارهای ارسال شده باشد.
به گفته سهرابی ثبتنام در جشنواره تنها
به شیوه اینترنتی امکانپذیر است؛ بنابراین
درخواستکنندگان باید با مراجعه به سایت
 www.ssfa.irفرم درخواست شرکت
در جشنواره را تکمیل و شماره ثبت دریافت
کنند و سپس هنگام ارســال کپی آثار ،نام
فیلم خود را همراه با شماره ثبت ارائه دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
اعالم کرد :هنرمندان تا  ۲۴تیرماه  ۹۹برای
ثبتنــام اولیه فرصت دارند و آخرین مهلت
دریافت آثار اول مرداد  ۹۹اســت؛ همچنین
فیلمهــای راهیافتــه به بخش مســابقه تا
نیمه مرداد معرفی خواهند شــد و جشنواره
بدون هیچگونه تمدیــد در نیمه دوم مرداد
برگزار میشود.

فراموششدگان صنعت گردشگری

 ۹۹درصدراهنمایان در استان فارس بیکار شدند

راهنمایــان گردشــگری گویــی فراموششــدگانی
هســتند که در ســایه ســنگین کرونــا و تعطیلی صنعت
گردشگری دیده نمیشوند ،این قشر در تسهیالت حمایتی
دولت نیز در اولویت نیستند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،شیوع بیماری
کرونا این روزها ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار
داده بــه گونهای که به جرأت میتوان گفت زندگی از روال
طبیعی خود خارج شــده است .بســیاری از فعالیتها تحت
تاثیر این بیماری روزهای تعطیلی را پشت سر گذاشتند.
صنعت گردشــگری که بــه اعتقاد اغلب کارشناســان
یک صنعت شکننده است ،یکی از نخستین فعالیتهایی بود
که با شــیوع بیماری کرونا تحت تاثیر قرار گرفت .هر چند
با اتمام موج اول بیماری برخی از محدودیتها برداشته شد
و گمــان میرفت که فعالیتهای تعطیل شــده به ویژه در
بخش گردشگری بتوانند به روال سابق خود بازگردند اما با
آغاز موج دوم این تصور نیز رنگ باخت.
سازمان جهانی گردشگری چندی پیش با انتشار گزارشی
پیشبینی کرد این صنعت بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا
با کاهش  20تا  30درصدی سفر در سال  2020و بازگشت
آمار سفر به هفت ســال پیش روبهرو میشود .این سازمان
زیــان ویروس کرونا را به صنعت گردشــگری 290تا 440
میلیارد دالر برآورد کرده است.
در این میان فعاالن بخشهــای مختلف این صنعت از

وجــود دارد اما تفاوت راهنمایان گردشــگری با دیگران در
این اســت که راهنماهــا از برخی حقوق اولیــه مانند بیمه
محروم هستند.
تسهیالت دولتی بدهکاری را بیشتر میکند
دولت و وزارت میراث فرهنگی راهکارهایی برای جبران
خســارت در نظر گرفته که از جمله آنها اعطای تسهیالت
 12میلیونی یا به روایتی  16میلیون تومانی اســت .نگهبان
درباره این موضوع چنین میگوید :دولت برای اینکه فعاالن
گردشــگری از انفعال خارج شــوند ،وامی در نظر گرفته اما
این وام وقتی کاری برای انجام دادن و کسب درآمد نیست
بیشتر افراد این حوزه را بدهکارتر میکند.
وی معتقد اســت که در یک ســال گذشته گردشگری
آســیب بسیاری دیده از جمله آن ســیل ابتدای سال  98و
پــس از آن اتفاقاتی که در زمســتان رخ داد ،این صنعت را
به شدت تحت تاثیر قرار داده و دولت باید برای حل مشکل
راهکارهایی را در  3شــاخه اقتصادی ،بازاریابی و اجتماعی
ارائه دهد.
ایــن فعال عرصه راهنمای گردشــگری میگوید :وقتی
مشــوقهای اقتصادی ،بازاریابی و اجتماعی وجود نداشــته
باشــد و پروتکل مشخص و مدونی برای سفر وجود ندارد از
طرفی نیز رفتار ویروس ناشناخته است بنابراین باید میراث
فرهنگی اســتراتژیهای بلند مدت و کوتــاه مدت خود را
تعریف کند.

شرایط پیش آمده متضرر شدند که از جمله آنها میتوان به
آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی و هتلها و مراکز اقامتی
اشاره کرد .در میان فعاالن این عرصه اما گروه دیگری نیز
هســتند که این روزها بیکاری اجباری را تجربه میکنند و
اغراق نباشــد اگر بگوئیم  100درصد افراد این دسته بیکار
شدند.
سخن از راهنمایان گردشگری است که کارشان وابسته
به حضور گردشــگر و تورهای گردشگری است که به دلیل
تطعیلی سفرها به صورت کامل بیکار شدند.
سعید نگهبان از فعاالن این عرصه در استان فارس است
که ســالها راهنمای گردشگر بوده است؛ وی در گفتوگو
با تســنیم در تشریح شــرایط میگوید :منبع شغل ما ورود
گردشگر یا خروج آن یا حضور گردشگر داخلی است که در
حال حاضر هر سه منبع تقریبا صفر است.
به گفته وی ورود گردشــگر خارجی نداریم به این دلیل
که سایر کشورها پروتکلهای ویژهای برای سفر مردم خود
در نظر گرفتهاند؛ خروج گردشــگر نیز نداریم که آن هم به
دلیل اینکه کشــورهای مختلف مانع از ورود گردشــگر به
کشورشان میشوند و درباره گردشگری داخلی نیز به دلیل
منع ســتادهای استانی کرونا ســفری رخ نمیدهد و عمده
سفرهای داخلی محدود به سفرهای تجاری است.
این فعال عرصه راهنمای گردشــگری معتقد است چون
منبعی برای کار وجود ندارد پس درآمدی هم نیســت البته
در ســایر بخشهای جامعــه نیز کم و بیش این مشــکل

نگهبان از یک خطر نیز کــه در کمین حوزه راهنمایان
گردشــگری وجــود دارد ،ســخن میگویــد و آن خروج
نیروهــای انســانی توانمند و باتجربه ایــن عرصه به دلیل
شرایط کروناست.
وی میگویــد :بــرای تربیت و آمــوزش نیروها زحمت
و هزینه بســیاری کشــیده شده اســت و چون پیشههای
حــوزه گردشــگری مهارتمحور اســت تجربــه نقش به
ســزایی در این حرفه دارد اما بســیاری از نیروها این روزها
در حال خارج شــدن از این حرفــه و روی آوردن به دیگر
مشاغل هستند.
وقتی خط مقدم گردشــگری شــغل حساب
نمیشود
امین ریاســتی ،نیز از دیگر فعاالن این عرصه است که
اعتقاد دارد در شــرایط کرونا و اتفاقات ناشی از آن بیشترین
ضــرر متحمــل صنعت گردشــگری مشــمول راهنمایان
گردشگری شده است.
به گفته وی بزرگترین مشــکل راهنمایان گردشــگری
این اســت که این فعالیت به عنوان شــغل رسمی در اداره
کار ثبت نشــده اســت که در نتیجه این موضــوع نه وام
 12میلیون تومانی و نه بیمه بیکاری ناشی از خسارت کرونا
به راهنمایان تعلق نمیگیرد.
ریاســتی به نقش مهم راهنمایان در تبلیغ و جذب بیشتر
مســافر و گردشــگر اشــاره میکند و میگوید :بسیاری از
کشــورها تبلیغات ضدایرانی دارند اما راهنمایان گردشگری

بــه عنوان خط مقدم صنعت گردشــگری به گونهای عمل
میکنند که آن تبلیغات بیاثر شود اما در شرایط بحران این
قشر اصال دیده نمیشوند.
به گفته این فعال عرصه راهنمای گردشــگری ،هیچ جا
از راهنمایان گردشــگری حمایت نمیکننــد حتی میراث
فرهنگی؛ چراکه این شــغل ،یک کار تعریف شده نیست و
این موضوع واقعا دردآور است.
وی نیــز از خروج نیروهای توانمند از این عرصه و روی
آوردن به دیگر مشــاغل برای امرار معاش سخن میگوید
و میافزاید :برای راهنمایان گردشــگری هیچ چیزی اندازه
این شغل دوستداشتنی نیست اما در شرایط کنونی مجبور
هستند که به شغلهای دیگر روی آورند.
به گفته ریاســتی نزدیک به  5ماه است که هیچ خبری
از بهبود شــرایط نیســت و هر روز هم ناامیدتر میشویم و
مهمتریــن مطالبه ما این اســت که راهنمای گردشــگری
به عنوان شغل رسمی ثبت شود تا دیگر مشکالت نظیر بیمه
و غیره هم برطرف شود.
 1700راهنمای گردشگری فارس بیکار شدند
براســاس آمار و اطالعات موجود  1700نفر در اســتان
فارس کارت راهنمای گردشــگری دارنــد و در این عرصه
فعال هســتند هرچند مســئوالن میراث فرهنگی اســتان
معتقدنــد که از این تعداد  1700نفــر تنها  200تا  300نفر
فعالیت مســتمر دارند اما باز هم در اصل ماجرا که بیکاری
کامل راهنمایان گردشگری است ،تفاوتی ندارد.
مصیب امیری ،مدیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس
در گفتوگو با تسنیم با این دلیل که راهنمایان گردشگری
بخش خصوصی هســتند و دولت نمیتواند حمایتی از این
افــراد بکند ،میگویــد :کار راهنمایان وابســته به تورهای
گردشــگری اســت و تا زمانی که گردشگری تعطیل باشد،
این قشر نیز با مشکل روبهرو هستند.
به گفته وی دولت امکان حمایت و پشــتیبانی از فعاالن
بخش گردشــگری را فراهم کــرده و راهنمایانی نیز که با
هتلهــا قــرارداد دارند و بیمه هســتند میتواننــد از این
بســتههای حمایتی اســتفاده کنند اما اینکه کمک مستقیم
مالی به راهنمایان شود ،چنین نیست.
دولت هنوز دربــاره راهنمایان گردشــگری
تصمیمی نگرفته است
غالمحسین نیازی ،مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی
اســتان فارس نیز در گفتوگو با تسنیم میگوید :وزارتخانه
کمکهایــی را برای آژانسها و مراکز اقامتی در نظر گرفته
اما هنــوز برای پرداخــت ،اعتباری را در اختیار اســتانها
قرار ندادهاند.
وی با اذعان به اینکه بســیاری از راهنمایان گردشگری
فعال نیستند یا شــغل دومشان به حساب میآید؛ به همین
دلیــل در بســتههای حمایتــی در اولویت قــرار نگرفتند،
میافزایــد :برخــی از ایــن افراد بــا هتلهــا و آژانسها
قــرارداد دارند و بیمه پرداخت میکنند که این عده شــامل
بیمه بیکاری و پرداخت تســهیالت میشــوند اما اینکه به
یک راهنمای گردشگری پولی به صورت مستقیم تعلق بگیرد،
چنین نبوده است.
مدیــر روابط عمومی میــراث فرهنگی اســتان فارس
محدودیت و مشــکالت صنعت گردشــگری را موضوعی
جهانی میداند و امیدوار اســت که با بهبود شرایط وضعیت
صنعت گردشگری به ویژه در استان فارس بهبود پیدا کند.
با این حال نیازی در پایان اعالم کرد که باید کمکهای
دولتی را بررســی کنیم اما تاکنون اینکــه به طور واضح و
روشن کمکی برای راهنمایان گردشگری تعریف شده باشد؛
نداشتیم.
راهنمایان گردشگری گویی فراموششدگانی هستند که
در سایه ســنگین کرونا و تعطیلی صنعت گردشگری دیده
نمیشوند و روزهای سختی را میگذرانند؛ قطعا بیتوجهی
به این قشــر و خــروج نیروهــای توانمنــد از این عرصه
هزینهای دارد که صنعت گردشــگری کشور باید این هزینه
را در آینده بدهد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد

ثبت  ۳۵۰درخواست مجوز کتاب
در  ۳ماه اول سال جاری

معاون فرهنگــی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس از ثبت  ۳۵۰درخواســت
مجوز کتاب در  ۳ماه اول سال
جاری خبر داد.
مهدی امیدبخش در گفت و گو
با خبرنگار مهــر ،اعالم کرد :در
سه ماهه اول سال جاری واحد
کارشناســی کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
 ۳۵۰تقاضای ثبت شــده صدور مجوز کتاب داشته که از این تعداد
با  ۳۴۸تقاضا موافقت شد.
وی با بیان اینکه تعداد یادشــده مجوز صادر شده قبل از چاپ
است ،افزود :برای صدور مجوز کتاب  ۱۳سرفصل موضوعی داریم
که بیشــترین مورد تقاضا به ادبیات اختصــاص دارد و  ۶۰تقاضا
داشتیم که با  ۵۹مورد آن موافقت شد.
امیدبخش تصریح کرد :پس از ادبیات بیشترین تقاضای صدور
مجوز کتاب در استان فارس به موضوع کلیات اختصاص دارد.
معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس درخصوص
برگزاری آئین پایانی ســومین جشــنواره مطبوعات استان فارس
اعــام کرد :بــه دلیل افزایش شــیوع کرونــا و محدودیتهای
اعالم شــده از سوی ستاد مبارزه با کووید  ۱۹این مراسم به وقت
دیگری موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،آئین پایانی سومین جشنواره مطبوعات
و رســانههای اســتان فارس قرار بود عصر چهارشنبه  ۱۸تیرماه
جاری در تاالر حافظ برگزار شود.

پروانه مرزبان مطرح کرد؛

آمادگی «مردهخور» برای جشنوارههای
جهانی

تهیهکننده فیلم ســینمایی
«مرده خــور» بــه کارگردانی
صــادق صادقدقیقی بیان کرد
مراحل فنــی این فیلم بهزودی
به پایان رسیده و آماده نمایش
میشود.
پروانه مرزبــان تهیهکننده
فیلم ســینمایی «مردهخور» در
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکــه این پروژه به زودی
آماده نمایش میشــود ،گفت :بخش اعظــم مراحل فنی این فیلم
به کارگردانی صادق صادقدقیقی مدتی است به پایان رسیده و به
زودی آن را آماده نمایش میکنیم.
وی بیان کرد :این فیلم سینمایی قرار است برای اکران عمومی
آماده شود ،البته این را هم باید بگویم که اگر شرایط اکران مناسب
فراهم نشــود ،ممکن اســت نمایش «مردهخور» در ســینماها را
بــه تعویــق بیاندازیــم .در واقع نمایــش فیلم در شــرایط فعلی
یک ریسک به شمار میرود.
وی تاکیــد کرد :برای «مردهخور» زحمت بســیاری کشــیده
شــده اســت و بازیگران آن تمام تالش خود را کردهاند تا بهترین
بازیهای خود را داشته باشند ،به همین دلیل میخواهم این فیلم
در بهترین شرایط اکران و دیده شود.
این تهیهکننده سینما توضیح داد :البته این را هم باید بگویم که
در تالش هســتیم تا «مردهخور» را برای نمایش در جشنوارههای
بینالمللی نیز آماده کنیم.
وی ادامه داد :موســیقی این فیلم توسط بهزاد عبدی ساخته و
همچنین تدوین آن توسط کاوه ایمانی انجام شده است.
مرزبــان در پایان یادآور شــد :در این فیلــم بازیگرانی چون
جمشید هاشمپور ،سام درخشــانی ،احمد مهرانفر ،الدن مستوفی،
لینــدا کیانــی ،فرهانه ســبحانی ،پرهــام دلدار ،ونــوس کانلی،
جواد فوالدی حضور دارند.

«انیو موریکونه» درگذشت

«انیو موریکونه» ،آهنگساز
برجســته ایتالیایی که ســاخت
موســیقی معــروف ســینمای
وســترن و دیگــر آثــار مهم
ســینمایی را در کارنامه داشت،
در سن  ۹۱سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا به نقل از
هالیوود ریپورتر ،این آهنگســاز
برنده اســکار که شــهرت خود را برای ســاخت موسیقی هفت
فیلم از ســاختههای «سرجیو لئونه» کارگردان بزرگ ایتالیایی در
ژانر وســترن کسب کرده بود ،در سن  ۹۱ســالگی در شهر رم و
یک هفته پس از شکســتگی اســتخوان ران بر اثر زمین خوردن
درگذشت.
«موریکونه» که ســاخت موســیقی بیش از  ۵۰۰اثر سینمایی
و تلویزیونی و همچنین  ۱۰۰اثر کالســیک را بر عهده داشــته،
تاکنون پنجبار با فیلمهای «روزهای بهشت» (« ،)۱۹۷۸مأموریت»
(« ،)۱۹۸۶تسخیرناپذیران» (« ،)۱۹۸۷باگزی» ( )۱۹۹۱و «مالنا»
( )۲۰۰۰نامزد کســب جایزه اسکار شد و در سال  ۲۰۰۷میالدی
نیز جایزه افتخاری آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار را
دریافت کرد و در ســال  ۲۰۱۶نیز در سن  ۸۷سالگی برای فیلم
«هشــت نفرتانگیز» ســاخته «کوئنتین تارانتینو» جایزه اسکار
موسیقی متن را کسب کرد.
این آهنگســاز برجسته که متولد شهر رم است ،فعالیت هنری
خــود را از ســال  ۱۹۶۱آغاز کرد و عالوه بر «ســرجیو لئونه» با
کارگردانان سرشناســی مانند «برناردو برتولوچــی»« ،پیر پائولو
پازولینی»« ،پدرو آلمادوار»« ،جوزپه تورناتوره»« ،اولیور استون»،
«ترنس مالیک»« ،برایان دیپالما» و «بری لوینستون» همکاری
داشته است.

