
 لغو روادید گروهی گردشگری 
بین ایران و روسیه امضا شد 

برنامه اجرایی موافقت نامــه »لغو روادید 
گروهی گردشــگری« بین ایران و روســیه 

امضا شد. 
بــه گــزارش ایلنــا، موافقت نامــه »لغو 
روادید گروهی شــهروندان ایرانی و روسی« 
در فروردین مــاه ســال ۱۳۹۶ )۲۰۱۷( بــه 
امضای دولت های جمهوری اســامی ایران 
و فدراسیون روســیه رســیده بود که دیروز 
)دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰( و در پی سفر 
علی اصغر مونســان، وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، به مسکو، برنامه 

اجرایی این موافقت نامه امضا شد. 
اعتبار زمانی اجرای این تفاهم نامه تا ۲۰۲۳ 
تعیین شده است. بر این اساس شهروندان دو 
کشور به صورت گروهی از ۵ تا ۵۰ نفر از طریق 
آژانس مسافرتی و بدون ویزا می توانند به ایران 

و روسیه سفر کنند. 
از جمله بندهــای برنامــه اجرایــی این 
تفاهم نامه که به امضای مشــترک علی اصغر 
مونسان و خانم زارینا دراگوزووا، رئیس آژانس 
فدرال گردشــگری روسیه، رســیده، توسعه 
همکاری های بلندمدت سودآور متقابل میان 
شرکت های گردشــگری جمهوری اسامی 
ایران و فدراسیون روسیه، توسعه همکاری های 
درون منطقه ای در حوزه گردشــگری، تبادل 
اطاعات مربوط به ارزیابی میزان پیشــرفت 
در اجــرای موافقت نامه و نیز تبــادل منظم 
اطاعات مربــوط به امنیت گردشــگران در 
قلمرو دو کشــور است. دو کشــور همچنین 
متعهد شدند به منظور صدور روادید گروهی، 
فهرست شرکت های گردشگری معتبر را که 
در چارچوب موافقت نامه حق فعالیت دارند با 
ذکر نام نهادهای هماهنگ کننده، شماره ثبت 
این شــرکت ها، اطاعات تماس و همچنین 
نمونه مهرهای نهادهــای هماهنگ کننده و 
شرکت های گردشگری را ســاالنه با یکدیگر 

مبادله کنند.
این موافقت نامه یک معاهــده بین المللی 
محسوب نمی شود و برای هیچ یک از طرف ها 
تعهد و حقی را که براساس قوانین بین المللی 
باشد، ایجاد نمی کند و اجرای آن باید مطابق با 

مقررات دو کشور باشد.
هر گونه اختاف ناشی از اجرا یا تفسیر این 
برنامه اجرایی، با مذاکره میان طرفین از طریق 

مجاری دیپلماتیک، حل و فصل خواهد شد.

اعام شــده ایــن برنامه از تاریــخ اجرای 
»موافقت نامه میان دولت جمهوری اسامی 
ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه لغو 
روادید سفرهای گروهی شهروندان جمهوری 
اسامی ایران و شهروندان فدراسیون روسیه« 
منعقدشــده، در تاریــخ ۸ فروردین ۱۳۹۶ 
شمســی برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۷ میادی، تا 
تاریخ ۳۱ دسامبر ســال ۲۰۲۳ میادی قابل 

اجراست.
طبق اعام قبلی مسؤوالن میراث فرهنگی 
و گردشگری قرار بود این برنامه اجرایی در سال 
۲۰۱۸ امضا شــود که تاکنون به تاخیر افتاده 
بود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سال گذشــته از امضای برنامه اجرایی 
این تفاهم نامه خبر داده بود که به دلیل تشدید 
ویروس کرونا، روسیه امضای این برنامه را بار 

دیگر به تاخیر انداخت.
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علیرضا بخشی استوار

دوســاالنه هنر ونیز که به »بینال 
ونیز« مشهور اســت یکی از مهم ترین 
رویدادهای هنری در سراســر جهان 

است. این رویداد سال ۱۸۹۵  برای ارائه 
هنر جدید از سراسر دنیا تأسیس شد و 
به  تدریج این ایده در آن شــکل گرفت 
که هر کشور با شکل دادن به یک غرفه 
خاص، هنر خود را بیان کند. در این بین 
بلژیک اولین کشوری بود که در سال 
۱۹۰۷ این غرفه را دایر کرد. دوساالنه 

ونیز نمایشــگاهی بزرگ از هنرهای 
معاصر اســت که امروزه از دیدنی های 
ایتالیاســت و میزبانــی از هنرمندان 
سراسر جهان را برعهده دارد. نمایشگاه 
از همان ابتدا با هدف حمایت از هنرهای 
تجسمی معاصر و آوانگارد و به اصطاح 
هنِر پیشرو راه افتاده بود. شهردار ونیز 
در ســال ۱۸۹۳ به فکر نمایشگاهی 
بود تــا هنرمندان ایتالیــا جایی برای 
نمایش آثارشان داشته باشند. کم کم 
کشــورهای دیگر هم پیدا شدند و به 
مرور غرفه های ثابتی برای آن ها در نظر 
گرفته شــد. با جهانی شدن جشنواره، 
هنرهای ارائه شــده هــم منحصر به 
تجسمی نماند و کار به هنرهای دیگر 
رســید تا جایی که بعضی از آن ها هر 
سال برگزار می شوند؛ در دهه  ۱۹۳۰ 
میادی بخش های فیلم، موسیقی و 
تئاتر و در دهه  ۱۹۸۰ پای آرشیتکت ها 

و هنر معماری به این نمایشگاه باز شد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای 
صاحب ســبک در هنــر، به خصوص 
هنرهای تجســمی سال هاست که در 
این رویداد به اشکال مختلفی حضور 
دارد. اما اولیــن نقطه عطف در حضور 
هنرمندان ایران در بینال ونیز، حضور 
تاریخ ســاز »صادق بریرانی« نقاش، 
گرافیست و خوشنویس مشهور ایرانی 

در سال ۱۳۳۵ بود.
بریرانــی کــه در ۹۸ ســالگی 
به ســرمی برد, یکــی از مهم تریــن 
هنرمنــدان زنده حال حاضــر ایران 
است. بریرانی در ۱۶ سالگی نقاشی را از 
درویشی به نام »زرین کلک« آموخت 
که از شــاگردان کمال الملک بود. در 

۱۳۲۶ برای تحصیل در رشته نقاشی 
وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران شــد ســپس به آمریکا رفت و 
در دانشــگاه ایندیانــا تحصیل کرد. 
جدای از امکانــات نوینی که بریرانی 
در خوشنویســی به وجود آورد، او از 
جمله افرادی است که آثارش بخش 
عظیمی از تاریخ گرافیــک ایران در 
دهه هــای چهل و پنجاه شمســی را 

تشکیل داده است.
بنا بر مقــاالت و نقدهایی که بر جا 
مانده است بریرانی از جمله هنرمندانی 
اســت که در دوران تحصیل خود در 
غرب همزمان تأثیر زیادی از هنر اروپا 
و آمریکا گرفت، ولی بــه بیان هنری 
ایرانی خود وفادار ماند و همین موضوع 
منجر به آن شــد که در میان ســایر 
هنرمندان ایرانی نگاهی یکه داشــته 
باشد. هر چند در آن دوران و به واسطه 
سیاست های کان حکومت پهلوی 
نگاهی اگزوتیک به هنر سنتی ایران در 
ساخت نوعی آثار مدرن با لحن ایرانی 
وجود داشت و هنرمندان بسیاری در 
این مسیر حرکت می کردند که مکتب 
مشهور به سقاخانه و هنرمندان پیرو 
آن نمونه بارز آن هستند، اما بریرانی با 
تفاوتی اندک در عملکردش تاش کرد 
تا از این نگاه اگزوتیک و عتیقه جاتی 
به هنر ســنتی ایران بپرهیــزد و در 
پی گســترش امکانات بیانی بصری 
خود به واسطه اســتفاده از امکانات 
نقاشــی ایرانی رفت. اتفاقی که در آن 
مقطع حساس منجر به آن شد تا آثار 
او زبان جهانی پیدا کنــد و در دورانی 
که هنر انتزاعی و اکسپرسیونیستی 

در اوج اقبالش به ســر می برد نقاشی 
 ایرانــی بــه محافــل بین المللــی 

راه پیدا کند.
 آثار بریرانی برمبنای حرکت آزاد 
قلم مو و برهم ریختن کامل تناسبات و 
ساختارشکنی برای دستیابی به الفبای 
جدیدی اســت. بریرانی معتقد است 
که فرم ظاهری کلمات تداعی کننده 
معنا و مفهوم هستند و پلی بین درون 
مفاهیم بــا دنیای خارج انــد. تلفیق 
نقاشــی، گرافیک و شــعر مشخصه 
عمــده کارهای اوســت. وی به اصل 
بیان خودانگیخته و نشان گذاری های 
اتوماتیــک هنری نزدیک می شــود 
که روش سوررئالیست ها است، ولی 
نگرش او اصالتی شرقی دارد و مبتنی بر 
تعمق و نظاره است که از فلسفه شرق 

نشأت می گیرد.
او از جملــه هنرمندانــی بود که 
می خواســت بر پایه افــکاری ملی و 
منطقــه ای زبانی جهانی به دســت 
بیــاورد و از همیــن منظــر بود که 
توانســت تفاوتی را میان آثار خود و 
هم عصرانش  ایجاد کند و بر اشــکال 

بیانی نقاشی ایرانی بیافزاید.
بریرانی به واسطه هوش و نبوغی 
که داشت توانســت در عصر خود که 
هنرمنــدان ایرانی به ســاختارهای 
گذشــته همچنــان پایبنــد بودند 
یورش ببرد و در پی ایجاد ساختاری 
باشــد که خود به کشــف آن رسیده 
بود. بریرانی چون هنرمندی پیشــرو 
تقویت و گسترش زبان هنر و نقاشی 
ایرانی را گســترش داد و آنچنان که 
اثرش از اصالت برخودار بود توانست 

میدان هــای گســترده هنــری را 
تحت الشــعاع حرکت خود قرار دهد 
و حضور هنر و هنرمنــدان ایرانی در 
مهم ترین رخدادهای هنری جهان را 

سبب ساز شود.
بریرانــی از ســال ۱۳۶۰ در 
دانشگاه های تهران گرافیک تدریس 
کرده است. او داور دوساالنه گرافیک 
برنــو، چکســلواکی در ۱۳۵۵ و 
دوساالنه طراحی گرافیک تهران در 
۱۳۷۱ بوده اســت و در نمایشگاه ها 
و دوســاالنه های بســیاری شرکت 
کرده اســت. اگرچه او در پیشــرفت 
نقاشی ایران نقش بسزایی داشته اما 
هنوز تجلیل درخــوری از او صورت 
نگرفتــه و بــرای بســیاری از مردم 

ناشناخته است.

درباره صادق بریرانی و اولین حضور هنرمندان ایرانی در »دوساالنه ونیز«

بیان هنر ایرانی در گستره  جهانی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گردشگری

به گزارش ایلنا، رحمــوک نصرتی، هنرمند 
پیشکسوت موســیقی نواحی و از خوانندگان و 
الالیی خوانان سیستان و بلوچستان، یکشنبه 

۱۶ خرداد در ۹۰ ســالگی درگذشت. زنده یاد 
رحموک نصرتی، دوم اردیبهشت سال ۱۳۱۰ 
متولد شــد. او اهل شهرســتان فنوج و یکی از 

خوانندگان استان سیستان و بلوچستان و از نسل 
میراث بانان موسیقی نواحی جنوب بود.  او در سال 
۱۳۸۴ در دومین جشــنواره بومی زنان مناطق 

و نواحی ایران حضور داشت و به همراه عصمت 
هودیانی روی صحنه رفت و هنر خود را به نمایش 
گذاشــت. تخصص اصلی او خواندن الالیی ها و 
»زهیروک خوانی« بود.  او مدرک درجه یک هنری 
داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت 

بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.

رحموک نصرتی؛ الالیی خوان بلوچ خاموش شد

علی مرادخانی، مدیر موزه موسیقی دار فانی را وداع گفت.
 معاون سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی صبح 
دیروز دوشنبه ۱۷ خردادماه بر اثر ابتای دوباره به بیماری کووید 

۱۹ درگذشت.
علی مرادخانی فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه 
تهران اســت. وی پس از اتمام تحصیات خود در سمت های 
مختلف مدیریتی نیز حضور داشــته که از آن جمله می توان به 
مدیریت تولید فیلم و عکس وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
)۱۳۶۳ تــا ۱۳۶۵(، مدیریت همکاری های ســمعی و بصری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷(، مدیریت مرکز 
آموزش فیلمسازی )۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹(، مشاور معاون سیاحتی و 
زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳(، مدیر 
مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶(، 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی )۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷(، مدیریت 

موزه موسیقی )۱۳۸۷ تا کنون( اشاره کرد.
عضو موسسین جشنواره فیلم فجر )۱۳۶۰(، عضو شورای 

طرح و برنامه شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
)۱۳۶۲(، مدیر چهارده دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
)۱۳۶۹ تا ۱۳۸۲(، مدیریت، طراحی و نظارت بر تولید ۹۶ ساعت 
آثار موسیقی نواحی ایران در انجمن موسیقی ایران )۱۳۷۵(، 
طراحی و مدیریت تولید و اجرای ســمفونی عاشورا )خسوف (
)۱۳۸۰(، مدیر تولید سرود کتاب و سرود دانش برای کتابخانه 
ملی ایران و برای دایرة المعارف بزرگ اسامی، طراحی و اجرای 
جشنواره های موسیقی نواحی ایران، ذکر و ذاکرین )در منطقه 
غرب کشور - کردستان(، جوان، اولین جشنواره موسیقی پاپ، 
جشنواره بانوان )گل یاس( و جشنواره ملل مسلمان، مدیریت 
تولید آلبوم آثار قرآنی )۱۳۷۵(، عضو هیات موسس و همچنین 
اولین هیئت مدیره بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، ایجاد خانه 
هنرمنــد )اختصاص بخشــی از منازل شــخصی هنرمندان 
موسیقی به موزه شخصی( سال ۱۳۷۶، همکاری در تاسیس و 
مدیریت ارکستر موسیقی ملی با استاد فرهاد فخرالدینی از جمله 
فعالیت های دیگر علی مرادخانی در عرصه فرهنگ و هنر بوده اند.

تاسیس خانه موسیقی ایران با همکاری هنرمندان موسیقی، 
مدیر تولید مجموعه زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان )امور 
بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی(، دبیر تخصصی دو دوره 
جشنواره موسیقی شمسه )شهرداری تهران سال های ۹۰ و ۹۱( 
با شرکت هنرمندان جوان موسیقی نیز برخی دیگر از فعالیت های 

مرادخانی را تشکیل می دهند.
  مرادخانی حضور بسیار مثبتی

در عرصه فرهنگ داشت 
شــهرام ناظری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنا، درباره 
ویژگی هــای زنده یــاد علــی مرداخانــی توضیحاتــی 
 داد و تاســیس موزه موســیقی را مهمترین کار او دانســت.  
خواننده پیشکســوت موســیقی ایرانی و موســیقی مقامی، 
درگذشت علی مرادخانی، معاون سابق امور هنری وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی و مدیر موزه موسیقی، را تسلیت گفت.
این خواننده که به تازگی پس از حدود یک سال و نیم اقامت در 
خارج از کشور به ایران بازگشته و چندی پیش با حمایت تلویزیون 

اینترنتی لنز کنسرت آناین برگزار کرد، ادامه داد: واقعا نمی دانم 
چه بگویم. به هر صورت زنده یاد علی مرادخانی حضور بســیار 
مثبتی در عرصه هنر و موسیقی داشــتند و حال نیز فقدانشان 

باعث تاسف است. 
وی با اشــاره به اینکه علی مرادخانی نسبت به دیگران در 
عرصه موسیقی حضور و فعالیتی پررنگ تری داشت، گفت: 
به نظرم مهم ترین و مثبت ترین کار ایشــان تاســیس موزه 
موسیقی است. بی شک وجود موزه سازها خدمت بزرگی به 

موسیقی کشور است. 

نمایش »بانوی محبوب من« با حضور نورا هاشــمی 
پاییز۱۴۰۰ در ســالن اصلی تئاتر شــهر به روی صحنه 

می رود.  
به گــزارش ایلنا، نمایــش »بانوی محبــوب من« به 
کارگردانــی و بازنگــری گاب آدینــه و تهیه کنندگی 
حمیدرضا علی نژاد پاییز امســال به روی صحنه خواهد 
رفت.  این نمایش بر اســاس فیلم »بانوی زیبای من« به 

کارگردانی  جرج کیوکر و فیلم نامــه ای از آلن جی لرنر با 
اقتباس از نمایشنامه »پیگمالیون« اثر جرج برنارد شاو به 
روی صحنه می رود.  تاکنون حضور نورا هاشمی و کامبیز 
امینی بعنوان  بازیگران اصلی این نمایش قطعی شده است 
و اســامی دیگر بازیگران بزودی در اختیار رسانه ها قرار 

خواهد گرفت.   
داستان این نمایش درباره استاد آواشناسی دانشگاهی 

است که با دوست زبان شناس خود  شرط می بندد تا دختر 
گل فروش و عامی لندنی را تبدیل به بانویی متشخص کند 
تا در میهمانی های اشرافی بدرخشــد.  تمرینات »بانوی 
محبوب من«   از ۱۸مرداد ماه ســال گذشته آغاز شده و 
این نمایش با حضور ۶۰ هنرمند تئاتر و موسیقی در پاییز 
۱۴۰۰  در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه 

خواهد رفت.

علی مرادخانی، مؤسس موزه موسیقی درگذشت

گالب آدینه »بانوی محبوب من« را روی صحنه می برد

موسیقی

تئاتر

بریرانی از سال 1360 در 
دانشگاه های تهران 

گرافیک تدریس کرده 
 است. او داور دوساالنه 

گرافیک برنو، چکسلواکی 
در 1355 و دوساالنه 

طراحی گرافیک تهران در 
1371 بوده و در نمایشگاه ها 

و دوساالنه های بسیاری 
شرکت کرده  است. اگرچه 

او در پیشرفت نقاشی ایران 
نقش بسزایی داشته اما هنوز 
تجلیل درخوری از او صورت 

نگرفته و برای بسیاری از 
مردم ناشناخته است
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