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اولین ارکستر تک نفره يا  Solo Orchestra  در ايران شكل گرفت 
و جواني به نام "مهدي عطاريان" اين برند را به نام خود ثبت کرد. او 
ايده آلهاي زيادي در اين عرصه دارد و تالش مي کند تا هنرش را فراتر 

از مرزهاي ايران به نمايش بگذارد. 
گفتگويي با اين جوان جوياي نام انجام داديم  تا از چگونگي فعالیت 

او در زمینه موسیقي با خبر شويم: 
 -از خودتان بگویید

در يكی از شبهای گرم تابس���تان در خانواده ای هنرمند در تهران 
متولد شدم. پدرم احسان اهلل عطاريان، از اهالی مانوس با شعر و ادب 
پارس���ی بود که اين خود در جريان زندگی من نقش بسزايی داشت. 
ب���رادر بزرگم بابک و دايي ام  مهدی کهنموئی مزين به برترين هنر، 
يعنی هنر ايثار گشتند و در دفاع از حريم خاک و ناموس، جانشان را 

با سخاوتی واال، احسان نمودند.  
برادر ديگرم مازيار از متقدمین موس���یقی پاپ بعد از انقالب است.
در شاخه های مختلف موس���یقی اعم از تئوری موسیقی، هارمونی، 
سازشناسی، ارکستراس���یون، نوازندگی و... از محضر اساتیدی چون 
فريدون ناصری، مصطفی کمال پور تراب، محسن الهامیان، داريوش 
طاليی بهره بردم.فعالیت حرفه ای را در سن ۱۷ سالگی با نوازندگی 
در آلبومهای متعدد موسیقی از قبیل آلبوم "جزيره من" با خوانندگی 
و آهنگس���ازی مازيار عطاريان و حضور جمعی از برجس���ته ترين 
موس���یقیدانهای حال حاضر کش���ور همچون فؤاد حجازی، بهروز 
صفاريان، کاوه يغمايی و پدرام کشتكار که با مجوز رسمی از وزارت 
فرهنگ و ارش���اد اسالمی در سال ۱3۷9 انتشار پیدا کرد آغاز کردم 
و... عضو فدراسیون بین المللی موس���یقیدانان جهان، و عضو خانه 

موسیقی ايران هستم. 
 -اولین زمزمه های موسیقی کی به سراغتان آمد؟

از دوران کودکی به شدت به موسیقی عالقه مند شدم و آموزش گیتار 
را به ش���كل جدی دنبال کردم.می خواندم و میزدم و حتی ملودی 

می ساختم. 
 -ساز تخصصی شما چیست و چرا این ساز را انتخاب کردید؟  

س���از تخصصی ام گیتار کالسیک است چرايش هم داليل گوناگونی 
دارد ولی به نظرم مهمترينش اين است که همچون پیانو، به نوازنده 
امكان اجرای اثرهايی با بافت کنترپوانتیک با ملودی های پیچیده و 
همچنین اثرهايی با بافت هارمونیک با توانايی اجرای چندين نت در 
يک زمان را می دهد و در نتیجه موس���یقی حتی با تكنوازی اين ساز 

به شكل کاملتری به مخاطب ارائه خواهد شد. 
 -برند"ارکس��تر تک نفره" یا " Solo Orchestra " چطور 

شکل گرفت؟
  نه من می توانستم موسیقی های فاخری را که از فرهنگهای متنوع 
بین الملل فراگرفته بودم به طريق مرس���وم آن يعنی جمع کردن 
گروهی از نوازندگان درخور آن موس���یقی ها و صرف ساعتها تمرين 
گروهی در محل های مناس���ب برای هماهنگی گروه و نهايتا اجرای 
گروهی در س���الن های بزرگ عمومی و با امكان���ات صدابرداری و 

صدادهی شايسته، مهیا سازم، و اگر هم از طرقی می شد فرضا بر اين 
خان، فائق آمد، يا مخاطبین توان تقبل هزينه های حضور در آن اجراها 
را به همراه خانواده خود نداشتند، يا دچار سختی می شدند، يا اساسا با 
توجه به مهجوريّت موسیقی های فاخر و تغییر تدريجی غالب ذائقه های 
عمومی، تمايل يا توجیهی برای صرف وقت و هزينه برای شنیدن آن 
موسیقی ها نمی بینند.بديهی است که تمام اينها، بستری برای تضعیف 
مضاعف هنر فاخر در بین هنرس���ازان و هنر خواهان خواهد شد. پس 
چه؟! چه کار بايد کرد؟! بايد راکد  نشست و اين نمودار افسرده فردی و 

نزولی اجتماعی را نظاره کرد يا بايد اين موانع را پشت سر گذاشت؟
طی س���ال های اخیر و در مواجهه با تنگناهای اقتصادی که گريبان 
اکثريت جامعۀ هنرس���ازان و هنرخواهان را نیز گرفته و اجراهای زندۀ 
موسیقی های ناب را تقريبا به پستو کشیده است، بر اساس قابلیتهای 
فراگرفته خود در شاخه های مختلف موسیقی شامل نوازندگی سازهای 
متنوع، آهنگسازی، صدابرداری و تنظیم،به فكر ايجاد برند "ارکسترتک 

نفره" افتادم. 
 " Solo Orchestra " درباره سبک "ارکس��تر تک نفره یا- 

بیشتر توضیح دهید. 
در سبک اجرائی "ارکستر تک-نفره" يا" Solo Orchestra "که مبتنی 
بر قابلیتهای متنوع هنرمند ش���امل آهنگسازی،تنظیم، صدابرداری، 
میكس،مسترينگ،خوانندگی، نوازندگی به شكل تكنوازی و نوازندگی 
همزمان چند س���از است، خطوطی از برترين موسیقی های بین الملل 
که غالبا مهجور نیز هس���تند تنظیم و ضبط شده و خط يا خطوطی از 
س���ازهای اثر نیز به طور زنده و با پشتوانه خطوط موسیقايی ديگر که 

قبال ضبط شده توسط هنرمند به شكل انفرادي ارائه مي شود.  
اين سبک از يک سو ارائه کنسرت را تسهیل نموده و در دسترس تمام 
س���طوح مالی عالقه مندان قرار می دهد و از س���وی ديگر با توجه به 
رويكرد گزينشی، و در عین حال، فراگیر و کارشناسانه، سبک ها يا آثار 
درخور اما مهجور را در نزد مس���تمعین احیا نموده، متعاقبا ذائقه های 
عمومی جامعه را ارتقاء خواهد بخش���ید. به عالوه اينكه، اجرای جامع 
موسیقی توسط يک نفر خصوصا اجرای همزمان چند ساز،  مايه نشاط 
مخاطبین اس���ت.در ضمن برای برخی از اين قطعات ويدئو س���اخته 
شده که همزمان با اجرای قطعه ويدئوی مورد نظر هم از طريق ويدئو 

پروژکشن پخش خواهد شد. 
 -اولین اجرایتان کي بود؟

اولین اجرای صمیمی و کوچک اين س���بک در 20 شهريور ماه ۱396 
در خانه هنرمندان ارائه گرديد که ب���ه لطف پروردگار با اقبال کیفی 

مخاطبین مواجه شد. 
 -این اتفاق هنری قبال در کشور ما رخ نداده بود؟

خیر
 -آیا این حرکت هنری را به نام خود ثبت کردید؟

بله.اين برند را به نام خودم ثبت کردم. 
 - در کنسرتهای تک نفره چند ساز می زنید؟

بستگی به شرايط اجرا و کنسرتم دارد.ولی حتما 6 ساز را میزنم. 

گفتگو

گفتگو با مهدي عطاریان و برند »ارکستر تک نفره «  

هنر در تنگنای اقتصادی و 
بازخورد هنرمندانه یک هنرمند

معاون ام��ور هنری وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی در حکمی شاهین 
فره��ت را به عنوان دبیر س��ی و 
چهارمین جشنواره موسیقی فجر 

منصوب کرد.
س��ید مجتبی حسینی معاون امور 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در حکمی شاهین فرهت را به عنوان 
دبیر س��ی و چهارمین جشنواره 

موسیقی فجر منصوب کرد.
در حکم معاون ام��ور هنری برای 
ش��اهین فرهت آمده اس��ت: »با 
استناد به بند ۳ از فصل دوم »آیین 
نامه برگزاری جش��نواره موسیقی 
فج��ر« و با توجه ب��ه نظر اعضای 
محترم شورای پیشنهاد دبیر آیین 
نامه مذکور، و نی��ز تجارب ارزنده 
جنابعالی در حوزه موس��یقی، به 
موجب این حکم به عنوان دبیر سی 
و چهارمین جشنواره موسیقی فجر 

منصوب می شوید.
امید اس��ت با همکاری و همفکری 
و  پیشکس��وتان  هنرمن��دان، 
صاحبنظ��ران و نی��ز برنامه ریزی 

شاهین فرهت دبیر سی و 
چهارمین جشنواره 

موسیقی فجر شد

جامع، اصولی و بررسی ادوار گذشته، 
جشنواره سی و چهارم با کیفیت بهتر 
و متناس��ب با انتظار مردم، به ویژه 
جامعه هنری کش��ور برگ��زار گردد. 
بدیهی است کلیه همکاران و مدیران 
معاونت امور هنری، نهایت همکاری را 

با جنابعالی معمول خواهند داشت.«
ش��اهین فرهت کارشناسی موسیقی 
از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
مس��تر آهنگس��ازی از نیویورک و 
دکترای آهنگسازی از استراسبورگ 
فرانس��ه دارد و سالها اس��تاد تمام 
موس��یقی دانشگاه تهران بوده است. 
فرهت به س��ه زبان زنده دنیا تسلط 
دارد. وی از موسیقی کالسیک جهان 
ش��ناخت جامع��ی دارد و اجراهای 
ارکس��ترهای معتبر جه��ان از آثار 
کالسیک موسیقی را رصد و پیگیری 
می کند و تاکنون آثار متعددی ساخته 
است. استاد آکادمی موسیقی سوئد، 
عضو پیوسته فرهنگستان هنر، داوری 
جشنواره های موسیقی از جمله چند 
دوره جشنواره  موسیقی فجر از جمله 
تجربه ها و س��وابق ش��اهین فرهت 

است.

مجید فالح شجاعی


