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اخبار

گفتوگوي روزنامه «آسيا» با سامان احتشامي ،آهنگساز و نوازنده پيانو ايراني

آلبومهاي موسيقي
تبديل به كارت ويزيت شيك شدهاند!

كنسرتهاي ما ،مهندس صدا ندارد كه تلفيق سازها را انجام دهد

موسيقي فيلم ،درآمدي ندارد .تهيهكنندگان دستمزد كم ميدهند و آثار
ارائه شده بيكيفيت هستند

هزينههاي اجراي زنده آنقدر زياد است كه بليت  100هزار توماني هم پاسخگو نيست

آموزش موسيقي در كشور خوب پيش ميرود ،اما هنرجويان پايگاهي براي عرضه هنر خود
مانند يك كانال تلويزيوني موسيقي ندارند
«سامان احتشامي» آهنگساز و نوازنده پيانوي ايراني است .او با
بهرهگيري از استاداني چون زندهياد جواد معروفي و محمد سرير
وارد دنياي موسيقي شد .در اولين گام خود در سال  68موفق به
دريافت ديپلم افتخار از جشنواره موسيقي كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان شد .در سالهاي  70تا  74برنده لوح زرين
و لوح تقدير جشنواره موسيقي فجر و مقام اول را در پيانوي
كالسيك و ايراني كسب كرد.
او در سال  82برگزيده جشنواره موسيقي فجر شد .سامان
از وضعيت موسيقي در كشور بگوييد.
ما شايد بتوانيم درباره ترافيك ،آلودگي هوا ،باال
رفتن قيمتها و  ...صحبت كنيم ،اما سخن از

كنسرت

احتشامي ،پايهگذار موسسه فرهنگي -هنري آواي باغ مهر
است كه به انتشار آثار موسيقي ميپردازد .او در سالهاي 83
و  85براي فيلمهاي «رستگاري در هشت و بيست دقيقه»
سيروس الوند و «شازده كوچولو» نورالدين زرينكلك موسيقي
متن ساخت« .باغ به باغ»« ،پري كجايي»« ،گوزن شاخطاليي»،
«بهشت من»« ،پاييزان» و  ...از ديگر آثار او در عرصه موسيقي
هستند .به گفتوگوي روزنامه «آسيا» با سامان احتشامي،
آهنگساز و نوازنده ايراني ،توجه فرماييد.

موسيقي دشوار است ،براي اينكه برنامهاي براي
ترويج آن نداريم و راديو و تلويزيون كشورمان
اعتنايي به آن نميكنند .اصال در سيماي ما

اجراي زنده با رهبر اركستر هلندي

«ساز» نشان نميدهند.
اما اين مسئله در مورد ساز شما يعني
«پيانو» صدق نميكند!

آلبوم

اركستر پارسيان براي برگزاري
كنسرت آينده خود ،اين روزها
با «يوهانس ليرتوور» تمرين
ميكند« .يوهانس ليرتوور»
هلندي به عنوان رهبر اركستر و تكنواز در كارنامه
خود آثار جهاني مانند كنسرتو «موتزارت» را دارد .به

استانبول به جاي تهران

كنسرت رسولزاده و كيكيلي در تركيه برگزار شد
كنسرت مشترك «كامران
رسول زاده» و «مراد كيكيلي»
در استانبول برگزار شد.
اين دو خواننده پاپ پيش از
اين قرار بود
كه اجراي زنده
خود را در ايران
برگزار كنند كه
به داليل نامعلوم

از كار آنها جلوگيري شد.
از مراد كيكيلي در تركيه به
عنوان يك خواننده مذهبي نام
برده ميشود .به گونهاي كه او
در سالنهايي به اجراي برنامه
ميپردازد كه شئونات مذهبي در
آن رعايت شده باشد.
كامران رسول زاده هم در ميان
اهالي موسيقي به شخصيتي

موجه و باسواد معروف است
كه در كتابهايش قابليت
ترانهسرايي خود را به معرض
نمايش گذاشته است.
گفته ميشود در كنسرت تركيه
كه با حضور  50هزار نفر برگزار
شد ،اين دو خواننده قطعه معروف
«همين امشب ميميرم» را
دوصدايي اجرا كردهاند.

دارد .تبليغات براي اجراي برنامهها هم گران است.
مردم وقتي براي تماشاي كنسرت به سالن ميروند
و با جمعيت مثال  2هزار نفري مواجه ميشوند ،پيش
خود اين تصور را دارند كه اين نوازندگان چقدر پول
گيرشان ميآيد ،در حالي كه نوازنده دستمزد بسيار
بسيار ناچيزي دارد.
اسپانسر را براي چنين روزهايي
گذاشتهاند ،آنها مگر حمايت نميكنند؟
اسپانسر جايي سرمايهگذاري ميكند كه برايش
برگشت سرمايه داشته باشد .كنسرت موسيقي با
شرايطي كه در مملكت ما وجود دارد ،درآمدزا نيست.
االن كه قيمت بليت كنسرت به  100هزار
تومان رسيده است!
در عوض هزينهها آنقدر زياد است كه براي
تهيهكننده و اسپانسر به هيچ وجه صرف نميكند.
وضعيت آلبومهاي موسيقي چگونه است؟
آلبوم كه هيچ! آلبوم موسيقي تبديل به كارت ويزيت
شيك شده است كه آهنگسازان و خوانندهها با هزينههاي
خودشان توليد ميكنند .آلبوم هيچ درآمدي براي يك
خواننده و آهنگساز ندارد و اگر كسي بگويد كه من

اگر در يك جزيره محكوم به شنيدن يك
اثر موسيقايي باشيد ،آن اثر كدام است؟
آنجا ديگر موسيقي گوش نميكنم!
پيانيست خاصي را هم دوست نداريد،
ياني ،كاليدرمن؟
اين دو تايي كه اسم برديد ،دوست دارم.
شما موسس يكي از معروفترين
آموزشگاههاي موسيقي هستيد ،اوضاع
آموزش موسيقي چگونه است؟
ما آموزشگاههاي موسيقي خوبي در كشور داريم و
از سال  1370كه مجوز ميدهند كار آموزش نظم
و ترتيب خوبي پيدا كرده است و هنرجويان قابلي
پرورش يافتهاند ،منتها اين هنرجويان مكاني براي
اينكه هنرشان را ارائه بدهند ندارند ،چون اصوال
پايگاهي وجود ندارد .اگر ما كانالي براي موسيقي
داشتيم ميتوانستيم استعدادها و چهرههاي
بسياري را در كشور مطرح كنيم.

گروه موسيقي 88656926 :
نيلوفر خليلي  -امير خليلي

وضعيت سفيد

آلبومهاي جديد عليرضا قرباني و همايون شجريان در راه است

اركستر پارسيان در تاالر وحدت روي صحنه ميرود
گزارش خبرنگار ما ،اركستر «پارسيان» قرار بود تيرماه
امسال با حضور يك رهبر ايتاليايي در تاالر وحدت
روي صحنه برود كه در روزهاي پاياني از حضور او در
ايران ممانعت به عمل آمد.
زمان برگزاري كنسرت پارسيان و قطعات آن با
رهبر هلندي به زودي اعالم خواهد شد.

بهدليل اينكه پيانو يك ساز اشرافي است و مردم آن را
در هتلها ،كنسرتها و  ...ديدهاند در حالي كه سازي
مانند «هارپ» را بسيار كم ديدهاند .حتي پيانو در
برخي از سريالهاي تلويزيوني نمايش داده ميشود.
«پيانو» سازي است كه خيليها آرزوي نوازندگي آن
را دارند و يادگيري آن را كالسي براي خودشان تلقي
ميكنند ،براي همين است كه نوازندگان پيانو بعضا از
شهرت جهاني برخوردار ميشوند.
كنسرتها و اجراهاي زنده در حال حاضر
چه شرايطي دارند ،شما اخيرا با استاد همايون
خرم در سالن ميالد اجراي زنده داشتيد؟
كنسرتها ،مديريت ضعيفي دارد و باعث ميشود
اجراهاي زنده با تاخير شروع شود .اين مسئله آرامش
نوازندگان را بر هم ميزند .از طرفي در سالنهاي
موسيقي ما سازهايي مانند پيانو وجود ندارد .حمل
اين ساز دشوار است ،بنابراين ما همواره استرس
جابهجايي اين ساز را داريم .از طرفي در دنيا در
كنسرتها ،عنصري به نام مهندس صدا هست كه كار
او تلفيق سازهايي است كه بايد در يك اجراي زنده به
كار گرفته شوند .موضوع ديگر ميكروفونگذاري براي
سازهاي مختلف است كه براي خودش حساب و كتاب

توانستم از قبل آلبومي كار اقتصادي
كنم ،قطعاغلوميكند.
اوضاع در سينما چطور
است؟ موسيقي فيلم ميتواند براي يك
آهنگساز درآمدزايي كند؟ شما سابقه همكاري
در فيلمهاي سينمايي و مستند را داريد.
من براي فيلمهايي همچون «اين ترانه عاشقانه
نيست» رحمان رضايي يا «كرمان خاستگاه تاريخ»
محمد اينانلو موسيقي متن ساختهام ،اما بايد بگويم
اين عرصه هم در موسيقي پول چنداني ندارد.
اصوال كساني كه براي فيلمهاي خود موسيقي متن
ميسازند ،بودجه ويژه دارند! از طرفي تهيهكنندگان
سينما ،موسيقي فيلم را به كساني ميسپرند كه
دستمزد كمي ميگيرند .االن در بسياري از آثار
كيفيت و زيبايي كار ،حرف اول را نميزند و 90
درصد فيلمهاي ما گيشهپسند شدهاند!
در عرصه پيانو ،كدام آثار و پيانيستها را
دوست داريد؟
اين يك مسئله سليقهاي است ،يك وقت شما كنار
دريا هستيد ،يك كار را ميشنويد و زماني در هتل
اقامت داريد و اثر ديگري را گوش ميدهيد.

آلبوم «گاهي سهگاهي» با صداي محمد
معتمدي به زودي وارد بازار موسيقي
ميشود .اين اثر كه در ژانر سنتي است
توسط شركت «ايران گام» عرضه خواهد

شد .از ديگر آثار اين شركت آلبوم
«آژنگ» با صداي اميرحسين مدرس
است كه گفته ميشود با سبكي متفاوت
تهيه شده است« .قطرههاي باران» و

«وضعيت سفيد» با صداي عليرضا قرباني
از ديگر آثاري هستند كه قرار است به
زودي به بازار موسيقي عرضه شوند .بر
اساس اعالم شركت ايران گام ،آلبومي

با صداي همايون شجريان هم در دست
انتشار است كه ضبط آن در آمريكا انجام
شده است .از نكات قابل توجه اين اثر آن
است كه نوازندگان آن آمريكايي هستند.

«امين حيايي» هم آمد!
اين بازيگر سينما و تلويزيون تقاضاي مجوز آلبوم موسيقي داد
امين حيايي ،بازيگر سينما و تلويزيون كه اين
روزها فيلمهاي «ساخت ايران» و «قالدههاي طال»
را در شبكه نمايش خانگي در حال پخش دارد،
ميخواهد با گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمي،آلبوم موسيقي آماده كند.
او پيش از اين با خواندن ترانه در فيلمهاي
«سالم بر عشق»« ،شام عروسي» و «سرود
تولد» خوانندگي را تجربه كرده است و

توت فرنگي

هم اكنون قصد دارد به صورت رسمي ،خود را
در اين عرصه بيازمايد.
پيگيريهاي خبرنگار روزنامه «آسيا» حكايت از آن
دارد كه اين مجوز هنوز صادر نشده است.

در اين اثر ،كارهايي از بتهوون و يوهان برامز ،نواخته شده است
«آنسامبل
گروه
سل» آلبوم جديد
خود را با عنوان «توت فرنگي» روانه بازار

كرد .اين اثر كه در قالب موسيقي كالسيك
تهيه شده ،دربرگيرنده آثاري از يوهان برامز
(رقص مجار) ،ادوارد پوليني (رقص عروسك)،

فرانتس شوبرت ،بتهوون و ...است.
گروه آنسامبل سل اعالم كرده است كه با اين آلبوم
قصد دارد شادي را به مخاطبان خود عرضه كند.

