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پسری با صورتی عجیب پیدا شد

12

فرهنگی

فیلم سینمایی «اعجوبه» به کارگردانی «استیون شباسکی» اکران بین المللی خود را از
 17نوامبر  2017از آمریکای ش�مالی آغاز خواهد کرد .به گزارش میزان ،این فیلم زندگی
پس�ر عجیبی اس�ت صورت متفاوتی داش�ته و برای اولین بار رفتن به مدرسه را تجربه
می کند .این رمان در روزنامه نیوریورک تایمز یکی از پرفروش ترین س�تون ها را از آن
خود کرده بود.

بیژن کامکار درباره جایگاه موسیقی ایرانی در زندگی امروز
گفت:آنچهماامروزهبهعنوانموسیقیایرانیمیشناسیم،
الهام گرفته از نواهایی تحت عنوان ردیفهای موسیقی
ایرانی(موسیقیسنتی)استکهمتأسفانهامروزهموسیقی
سنتی در میان حجم باالی انواع موسیقی بیپناه و مهجور
مانده است و با تبلیغات بسیار و سرمایهگذاریهای بیحد و شمار در
تغییر ذائقه مردم از ابر رسانهها تا متولیان موسیقی ،توانستهاند سلیقه
مردم را به سمت موسیقیهای مصرفی و بیارزش که خالف احساس

ادبیات

شوک ادبیات به موسیقی

اال یا ایهاالساقی

امروز  20مهر روز بزرگداشت خواجه شمس الدین
محمدبن محمد حافظ ش��یرازی ،از بزرگترین
ش��اعران نغزگ��وی ادبی��ات فارس��ی اس��ت.
حافظ در اوایل قرن هش��تم ه.ق -حدود سال
 -727در ش��یراز دیده به جهان گشود .پدرش
بهاءالدین ،بازرگان و م��ادرش اهل كازرون بود.
پس از مرگ پدر ،ش��مس الدی��ن كوچك نزد
مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل نانوایی
پرداخت .در همین دوران به كسب علم و دانش
عالقه مند ش��د و به درس و مدرس��ه پرداخت.
بع��د از تحصیل علوم ،زندگی او تغییر كرد و در
جرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس علمای
بزرگ شیراز را درس كرد .او به تحقیق و مطالعه
كتابهای ب��زرگان آن روزگار -از قبیل كش��اف
زمخشری ،مطالع االنظار قاضی بیضاوی و مفتاح
العلوم سكاكی و امثال آنها -پرداخت .همچنین
در مجال��س درس ق��وام الدین ابوالبقاء عبداهلل
بن محمود بن حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور
داشت .حافظ  -همچنانكه از تخلص او برمی آید-
ق��رآن را از حفظ داش��ت و به چهارده ش��كل
(قراآت هفتگانه) می خواند .حافظ به سفر عالقه ای
نداش��ت و چون دلبس��تگی خاصی به ش��یراز
داش��ت تقریبا تا آخر عمر از ش��یراز خارج نشد
و تنها یكبار به ش��هر یزد سفر كرد  .همچنین
به دعوت سلطان محمود دكنی راهی دكن شد
ول��ی در جزیره هرمز گرفتار طوفان گردید و به
همین دلیل سفر خود را آغاز نكرده به پایان برد
و به شیراز بازگشت.
حافظ مردی بود ادیب ،عالم به علوم ادبی و شرعی
و آگاه از دقایق حكمی و حقایق عرفانی .استعداد
خارق العاده او در تلفیق مضامین و آوردن صنایع
گوناگون بیانی در غزل او را سرآمد شاعران زمان
خویش و حتی تمامی شاعران زبان فارسی كرده
است .او بهترین غزلیات مولوی ،سعدی ،كمال،
اوحدی ،خواجو و سلمان را استقبال كرده است
اما دیوان او به قدری از بیتهای بلند و غزلیات
عالی و مضمونهای نو پر است كه این تقلیدها و
تأثرها در میان آنها كم و ناچیز می نماید .عالوه
بر این ،مرتبه واالی او در تفكر عالی و حكمی و
عرفانی و قدرتی كه در بیان آنها به فصیح ترین
و خوش آهنگ ترین عبارات داش��ته ،وی را به
عنوان یكی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شاعران
ای��ران ق��رار داده و دیوانش را مورد قبول خاص
و عام س��اخته اس��ت.این نكته را نباید فراموش
كرد كه عهد حافظ با آخرین مراحل تحول زبان
فارس��ی و فرهنگ اسالمی ایران مصادف بود .از

نقاشی
رویدادی نادر در دنیای هنر

حراج یکی از شاهکارهای داوینچی

تابل��وی « »Salvator Mundiی��ا «منج��ی
جهان» تنها اثر لئوناردو داوینچی مشهور است
که در یک مجموعه شخصی نگهداری میشود.
اصالت این تابلو سال  2011به تایید کارشناسان
رسیده است و حراج آن از اهمیت بسیار زیادی
در دنیای هنرهای تجس��می برخوردار است .از
س��ال  1909به این سو تنها این اثر از مجموعه
نقاشیهای داوینچی به فهرست بلند آثار کشف
شده از او اضافه شده است .حراجی کریستی در
نیویورک این تابلو را «بزرگترین کشف قرن »21
نامیده است .این تابلو تصویری از حضرت عیسی (ع)
اس��ت که گویی بلورین در دس��ت چپ دارد و
دست راست را به عالمت دعای خیر بلند کرده
اس��ت .تابلوی «منجی جهان» سال  1958در
یک حراجی با قیمت  45میلیون پوند فروخته
ش��د و اکنون پس از تایید اصالت آن پیشبینی
میشود با قیمتی باالتر از  75میلیون پوند (100
میلیون دالر) فروخته شود .زمان کشیده شدن
نقاش��ی به دوران خلق «مونالیزا» برمیگردد و
میتوان اشتراکات هنری زیادی میان آنها پیدا
کرد .نقاشی «منجی جهان» برای مدت زمانی
طوالن��ی؛ چیزی حدود  140س��ال ،ناپدید بود
تا اینکه فردی به نام چارلز رابینس��ون آن را به
عنوان اثری از برناردینو لویینی (یکی از پیروان
س��بک داوینچی) خرید .این تابلو سال 1958
در حراجی س��اتبی با قیم��ت  45میلیون پوند
فروخته شد و پس از آن در سال  2005در یک
حراجی کوچک در آمریکا به کنسرسیوم تاجران
آمریکایی فروخته شد .شش سال پس از آن در

سال  2011پس بررسی برترین کارشناسان آثار
داوینچی مشخص ش��د که تابلو اثری از نقاش
مشهور ایتالیایی است .به گزارش خبرآنالین به
نقل از گاردین ،تابلو پیش از حراج شدن در روز
 15نوامبر در نیویورک به شهرهای هنگکنگ،
سان فرانسیس��کو و لندن فرستاده و به نمایش
گذاشته میشود.

مردم است ،بکشانند؛ مردمی که عاشق ایران ،فرهنگ
و ادبیات غنی و پراحساس کشورشان هستند ،شنونده
موسیقیهای بیارزش شدهاند .به گزارش هنرآنالین،
نوازنده گروه کامکار درباره نقش موس��یقی ایرانی در
تربیتصحیحکودکگفت:سؤالیکردید،کردیدکبابم!
زمانی که از طرف مسئولین ،تدریس موسیقی به کودکان ممنوع شد،
خیلی از هنرمندان به شکلهای مختلف تدریس موسیقی به کودکان
را ادامه دادند؛ این کار یک دلیل مهم داشت و آن اینکه کودک آماده

آموزش و یادگیری است به همین دلیل افرادی چون سودابه سالم و
ناصر نظر در این مسیر سخت ،بهشدت زحمت کشیدند و هنرمندانی
را به جامعه موسیقی معرفی کردند ،بهطوریکه بسیاری از هنرمندان
جوان امروزی از همان کالسهای ارف پا به دنیای موسیقی گذاشتند.
امروزه بخش تربیت موسیقی به کودک تا حدی تقویتشده اما بخش
تولید موسیقی برای کودک همچنان کمجان است؛ کودکان موسیقی
مخصوص به خودشان را الزم دارند که متأسفانه به دالیل مختلف این
امکانفراهمنیست.

دو سال حبس تعزیری برای خوانندههای مشهور پاپ

در مدح حافظ شیرازی
این روی زبان و اندیشه او در مقایسه با استادان
پیش از وی به ما نزدیك تر است و به این سبب
اس��ت كه ما حافظ را بیشتر از شاعران خراسان
و ع��راق درك می كنیم و س��خن او را بیش��تر
می پذیریم .از دیگر نكات اشعار او ،توجه خاص
او به استفاده از صنایع مختلف لفظی و معنوی
اس��ت به نحوی ك��ه كمتر بیت��ی از او میتوان
یافت كه خالی از نقش و نگار صنایع باش��د .اما
چیره دس��تی او در به كار بردن الفاظ و صنایع
به حدی است كه صنعت در سهولت سخن او اثری
ن��دارد و كالم او را متكلف نمی نماید .برخالف
اطالعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مكرر
او ب��ه نكات عرفانی ،حافظ پیرو طریقتی خاص
نبوده اس��ت بلكه ب��ه عقیده بس��یاری ،خود او
به تنهایی مراحل سلوك و كمال را طی كرده و
به درجاتی نیز رس��یده اس��ت .دی��وان كلیات او
مركب است از غزلیات ،چند قصیده ،قطعه ،رباعی
و دو مثنوی كوتاه با نام های «آهوی وحش��ی»
و «ساقی نامه» .از نكات قابل توجه درباره دیوان
حافظ ،رواج «فال گرفتن» -تفأل -از آن اس��ت
كه سنتی تازه نیست و از دیرباز درمیان آشنایان
ش��عر او متداول بوده است و چون در هر غزلی
از دیوان حافظ می توان -به هر تأویل و توجیه-
بیتی را حس��ب ح��ال فال گیرنده یاف��ت ،او را
« لس��ان الغیب» لقب داده ان��د .حافظ با توان
شاعری بسیار داستانهای قرآنی را با اشارههای
ظریف در ش��عرش بیان میكند ام��ا به واقع او
ناظم ش��عر نیس��ت كه به بیان روایی داس��تان
بپردازد بلكه ش��اعری تواناس��ت كه با تخیل و
ش��ناخت عمیق بس��یاری از مس��ائل قرآنی و
اجتماعی را در قالب ش��عر ارائ��ه میدهد .نگاه
حاف��ظ به جهان هس��تی نگاهی فراگیر اس��ت
به گونهای كه تمام مس��ائل م��ادی و معنوی را
با بیانی شیرین و محكم و با بكارگیری استعاره
و تش��بیه ،ایهام و مجاز و س��ایر صناعات ادبی
بیان میكند .زمانی كه با ش��اعری چون حافظ
رو به رو هس��تیم در واقع با جهانی سرش��ار از
ظرافت و معنا رو به روییم .گس��تره معنایی در
ش��عر او به حدی اس��ت كه هر كس از دیدگاه
خویش مفاهیم ذهنی متناس��ب با تفكر خود را
در ش��عرش پیدا میكند و نظری خاص درباره
او ارائه میدهد.اصطالحات عرفانی كه در شعر
حافظ بكار برده میش��ود ،در اثر آگاهی كامل و
شناخت معنایی صحیح است اما به واقع حافظ
قبل از اینكه عارف باشد شاعری بزرگ و تواناست
و تفكر شاعرانهاش بر عرفان او برتری دارد .حافظ
دی��دگاه عارفانه و امیدوار كنن��ده دارد و عرفان
به مفهوم واقعی كلمه در اش��عار او نمایان است
و در ش��عرش همواره امید به آیندهای روشن را
نوی��د میدهد به گونهای كه مخاطب با مطالعه
اش��عارش به نوعی لذت معنوی دست مییابد.
حافظ ش��اعری است كه در قرن حاكمیت زهد
و ریا و خفقان ،ش��عری فراگی��ر و رندانه دارد و
از همه مس��ائل جهان هستی با بیانی ظریف و
رندانه سخن میگوید و همواره از تظاهر و تزویر
دوری می جوید و شعر برایش جنبهای متعالی
ی بـا الـهـا م
و آرمانی دارد .اشعار حافـظ شیـراز 
اس�لامی و مفاهیم گرانقدر قرآنی
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روحش شاد.

موسیقی سنتی بیپناه و مهجور مانده است

حکم صادر شده قطعی نیست

البته ،مریم رفایی مدیر برنامههای سینا سرلک در این
رابطه گفت :این حکم هنوز قطعی نشده و تا  15روز
دیگر نتیجه نهایی مشخص میشود .وی تاکید کرد:
از هر رسانهای که در این باره اخبار کذب و شایعات
دروغینمنتشرکند،شکایتمیکنیم.
توضیح رضا صادقی درباره شکایت اردالن سرفراز

علی لهراسبی ،سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام
مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه  ۱۰۶۰دادگاه
کیف��ری دو مجتمع قضایی کارکن��ان دولت تهران
گناهکار ش��ناخته ش��دند که رای صادره برای این
سه خواننده مطرح و مردمی ،تحمل دو سال حبس
تعزیریاست.
علی لهراسبی و رضا صادقی ترانه سوغاتی از اردالن
سرفراز را خوانده و منتشر کرده بودند که رضا صادقی
در یادداش��تی عنوان ک��رده بود این اثر را به ش��کل
زمزمه وار و دلی خواندم و مثل قطعات خاطره انگیز
دیگر در کانال تلگرامم قرار دادم و به اش��تباه برخی
سایتهایپخشآثارموسیقاییاینقطعهرااثرجدیدمن
معرفی و پخش کردند .گفتنی اس��ت رضا صادقی
در پایان این یادداش��ت از اردالن سرفراز عذرخواهی
کرده بود .قطعه برخیز با صدای سینا سرلک که به
عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد منتشر
ش��ده بود نیز در گذشته با صدای یک خواننده و با

نام محتاج منتشر شده بود که سروده اردالن سرفراز
است و سال ها پیش در کتاب «از ریشه تا همیشه»
این ترانه سرا ،با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی در ایران به چاپ رسیده است .اردالن سرفراز
با وکالت صالح دادگر پیگیری ه��ای الزم را انجام داده
اس��ت .این پرونده در دادگاه فرهنگ و رسانه بررسی و
منجر به صدور کیفرخواس��ت شده .سپس به شعبه
 ۱۰۶۰دادگاه کارکن��ان دول��ت ارج��اع و نهایتا رای
صادر شده خبر از محکومیت این سه خواننده داشته
اس��ت .در رای دادگاه آم��ده اس��ت :در خصوص اتهام
آقایان رضا صادقی ،س��ینا س��رلک و علی لهراسبی
مبنی بر مش��ارکت در سرقت ادبی حسب شکایت
آقای اردالن س��رفراز بدین شرح که متشکی عنهم
ترانه ای به نام س��وغاتی و غزلی با عنوان محتاج را
که توسط ش��اکی پرونده سروده شده است را بدون
کسب اجازه از ایشان اجرا و پخش کرده و در فضای
مجازی عرضه نموده اند .علی هذا دادگاه با عنایت به

شکایت شاکی خصوصی آقای اردالن سرفراز با وکالت
آقای صالح دادگر ،مالحظه مستندات و ابرازی شاکی،
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که به لحاظ عدم
حضور متهمین مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده
است و عدم حضور متهمین علیرغم احضار و دعوی
از طریق نش��ر آگهی و همچنین امعان نظر به مفاد
کیفرخواست صادره بزه انتس��ابی را محرز و مسلم
دانسته و مستندا به ماده  ۲۳قانون حمایت از حقوق
مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  ۱۳۴۸حکم به
محکومیت هر یک از متهمین به تحمل دو س��ال
حبس تعزیزی ص��ادر و اعالم می گردد .رای صادره
حسب مدلول مواد  ۳۷۴و  ۳۷۵قانون آئین دادرسی
کیف��ری غیابی و ظرف مهلت قانونی بیس��ت روز
پسازتاریخابالغقابلواخواهیدرهمیندادگاهوسپس
ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهیدرمحاکم تجدیدنظراستان تهران
می باشد.

رضا صادقی خواننده موس��یقی پاپ در پی شکایت
اردالن سرفراز گفت :دو سال پیش در کانال تلگرامم
صوتی منتش��ر شد که این قطعه در حد یک گیتار
زدن و خواندن چهار بیت از ش��عر «سوغاتی» آقای
سرفراز بود .در این صوت تلگرامی حتی صدای محیط
و در و دیوار نیز شنیده میشود .او ادامه داد :اما انگار
ایشان وامصیبتا سر داده که سرقت ادبی انجام شده
است .آنطور که من شنیدهام ،البته مطمئن نیستم
دوست عزیزم آقای لهراسبی این کار را تنظیم و ارائه
کرده باشد .تا جایی که من پرس و جو و اطالع پیدا
کردهام خود آقای س��رفراز در این کار زیاد مداخله
نداشت ه اس��ت ،بلکه برادرش با وکالتی که از او دارد
اقدام به شکایت کرده است .صادقی اضافه کرد :یک
هفته پی��ش وکیل من با من تماس گرفت و گفت
چنین حکم��ی را دادهاند؛ آن هم ن��ه به دلیل این
شکایت ،بلکه گویا دادگاه اظهار کرده بوده چند بار
برای ما احضاریه فرس��تاده اما من ،آقای لهراسبی و
آقای س��رلک در دادگاه حاضر نشده بودیم .گویا به
دلیل اینکه به دادگاه بیاحترامی شده است این حکم
را ص��ادر کردهاند .این خواننده بیان کرد :گویا این
احضاریه یکبار به نگهبانی دفتر کارم رفته و یکبار
دیگ��ر به جای دیگری؛ هیچ احضاریهای به دس��ت
من نرسیده بود .البته وکیلم به من گفته بود چنین
موضوعی اس��ت و قرار بود من پیش از محرم برای
پیگی��ری کار بروم ،اما برای مراس��م محرم و طبق
عادت دیرین��هام به بندرعباس آمدم تا در مراس��م
مذهبی شرکت کنم .به گزارش ایسنا ،او تاکید کرد :با
نقطه نظرها و افکار آقای سرفراز هیچ سنخیتی ندارم
اما در جایگاه پیرمرد جا افتاده ادبیات مملکت برای او
احترام قائل هستم .االن هم بندرعباس هستم و آخر
مهر به تهران میآیم.

شراره رخام:

شراره رخام بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در
رابطه با آرزوهای ش��خصی خ��ود برای دریافت
جایزههای سینمایی گفت :من بازیگری هستم
که همیش��ه ب��ه گرفتن جایزه فک��ر میکنم و
دوس��ت دارم از بازی من تقدیر به عمل بیاید.
البت��ه الزام��ا برای م��ن این جایزه به س��یمرغ
جش��نواره فیلم فج��ر ختم نمیش��ود .وی در
همین راس��تا اف��زود :در جش��نواره ای به نام
«مت��د» در س��ال  2007برای ب��ازی در فیلم
«پل س��یزدهم» نامزد دریاف��ت بهترین بازیگر
نقش اول زن ش��دم .همان موقع برای نامزدی
در آن جش��نواره ب��ی نهای��ت خوش��حال و
هیجانزدهشدهبودم.بازیگرنمایش«کژدم» آرزوی
اصلی خود در بازیگری را اینگونه توصیف کرد:

توانایی گرفتن جایزه اسکار را دارم

البته میخواهم آرزوی اصلی خود برای دریافت
جایزه را بگویم و امیدوارم برخی حاشیه سازان
دوب��اره در مورد حرف م��ن جبهه نگیرند و آن
اینک��ه من هم مثل هر بازیگری به اس��کار فکر
میکن��م .وی درب��اره نظر برخ��ی منتقدان در
م��ورد گرفتن اس��کار توس��ط وی تصریح کرد:
من ای��ن مطلب را چند جای��ی مطرح کردم و
همه س��ریع موضع گرفتند که تو اول س��یمرغ
جش��نواره فیلم فج��ر را بگیر و بعد به اس��کار
فکر کن .م��ن هم میخواهم در همین راس��تا
اول س��یمرغ جشنواره را به دست بیاورم و بعد
اسکار را از آن خود کنم .بازیگر فیلم «الله های
واژگ��ون» آینده خ��ود در بازیگ��ری را اینگونه
ترس��یم کرد :افق من هیچگاه فجر نبوده است.

افق هر شخص باید باالترین درجه از شغل خود
باش��د .برای من که همواره آرم��ان گرا بودهام
بدون ش��ک اف��ق آیندهنگرانه به اس��کار ختم
میشود .مگر میشود که یک کوهنورد نخواهد
اورست را فتح کند؟ جایزه اسکار برای بازیگران
حکم اورس��ت ب��رای کوهن��وردان را دارد .وی
افزود :برخی میگویند تو چرا باید به اسکار فکر
کنی و من هم در پاس��خ میگویم که چرا نباید
فکر کنم .چرا از آینده خوب بازیگری دور شوم.
آرزوی هر بازیگری اس��کار است و برای من هم
همین گونه اس��ت .بازیگ��ر «آرزوهای ناتمام»
توس��ل به خ��دا را راه موفقی��ت خواند و گفت:
وقتی خدا بخواه��د اتفاقی برای یک نفر بیفتد
زمین و زمان دست به دست هم میدهند تا آن

کاشی ماندگار عثمان محمدپرست مرمت میشود

براساس سخنان مسئوالن میراث
فرهنگی اس��تان خراسان رضوی،
کاش��ی ماندگار که از شهریورماه
سال جاری بر س��ردرخانه عثمان
محمدپرس��ت قرار گرفت��ه بود و
توس��ط فردی ناش��ناس شکسته
شده بود به زودی مورد مرمت قرار
خواهد گرفت تا یاد هنر دو تار نواز
هنرمند خراسانی را به عموم مردم
یادآوری کند .طرح کاشی ماندگار
ب��ا امید به ارتقای فرهنگ جامعه و از میان برداش��ته ش��دن
فقر فرهنگی ،از دوره ریاست زهرا احمدی پور رئیس سازمان
میراث فرهنگی اجرایی ش��د ،تا با نصب کاشی بر سردر خانه
هر یک از بزرگان ،مشاهیر و هنرمندان کشورمان مقام شامخ
افتخارآفرینان کشور پاسداشته شود .این طرح از اردیبهشت
ماه س��ال جاری با نصب کاش��ی بر س��ردرخانه ایران درودی
هنرمند کش��ورمان آغاز شد و با نصب دهها کاشی ماندگار در
استانهای مختلف ادامه پیدا کرد .سازمان میراث فرهنگی با
اجرای این طرح قصد داش��ت ،هم هنرمندان و بزرگان کشور
را به عنوان میراث ناملموس بش��ری معرفی کند و بومیان هر
استان در عبور از محلهها بیشتر با زندگی و هنر مشاهیر آشنا

شوند و هم کنوانسیون 2003
یونس��کو ک��ه به پاس��داری از
میراث ناملموس بش��ری اشاره
دارد را پیگی��ر باش��د .الزم به
یادآوری اس��ت ،ای��ن هنرمند
دوتار ن��واز ایرانی ،متولد خطه
خواف از توابع خراسان رضوی
و از س��ن  ۱۰س��الگی با دوتار
مأن��وس بودهاس��ت .محم��د
پرس��ت در خص��وص منش��ا
دوتارنوازی معتقد اس��ت که خاس��تگاه دوتارنوازی سه شهر
خواف ،تایباد و تربت جام است که بیشتر به آهنگهای فارسی
و محل��ی میپردازن��د و بعد از آن هم در قوچان ،ش��یروان و
بجنورد ،دوتار رایج اس��ت که با آن آهنگهای کردی و ترکی
میزدند ،از آنجا هم به ترکمنها در گنبد کاووس رس��ید که
با دوتار آهنگهای ترکمنی مینواختند .به گزارش آنا ،استاد
عثمان محمدپرس��ت دوتارنواز موسیقی مقامی آثار مطرح و
معروفی دارد که مهمترین آنها «مقام نوایی» از اشعار طبیب
اصفهانی اس��ت و با پنجه سحرآمیزش از چاوشی و سرحدی
گرفته تا دیگر مقامهای این دیار اجراهای گوناگونی را در عین
وحدت آفریده است.

آثار هنر مند ایرانی در ایتالیا به نمایش درآمد

گالری  Villa Contemporaneaدر شهر
مونتزا از تاریخ  30س��پتامبر  2017میزبان
اولین نمایش��گاه انفرادی صبا معصومیان در
کشور ایتالیا است .این دومین حضور حرفهای
معصومیان در ش��هر مونتزاست .پیش از این
در سال  2015یکی از آثار او به عنوان برنده
بخش هنرمندان جوان بینال مونتزا انتخاب
ش��ده بود .معصومی��ان آثار پیچی��دهای از

فضاهای داخلی متروک خلق میکند که
در آن ردپاهایی از حضور انسان به چشم
میخورد .تاسیس��ات پوسیده ،لولههای
زنگ زده ،چکچک آب و گیاهانی که به
درون خانه میخزند ،فضاهایی میآفریند
که اشیاء آنها در غیبت انسان به زندگی
درمیآیند .نمایشگاه تا  25نوامبر 2017
برپا است.

اتفاق عملی ش��ود و اگر خدا نخواهد شما تمام
قواع��د را یک به یک رعایت کنید به خواس��ته
خود نمیرسید .من همیشه وقتی به آرزوهایم
فکر میکنم به سرنوشت و تقدیر ایمان دارم .به
گزارش میزان ،رخام با اشاره به توانایی های در
عرصه بازیگری خاطرنش��ان کرد :به عنوان یک
بازیگ��ر توانایی هایی دارم ک��ه به نظرم در حد
دریافت جایزه اس��کار است و میتوانم آن را به
خانه بیاورم .در ج��واب منتقدین میگویم که،
بله من هم انتخاب اشتباه زیاد داشتهام و شاید
ای��ن قضیه باعث ش��ده فکر کنند م��ن توانایی
دریافت اسکار را ندارم و از این زاویه نقدشان را
می پذیرم .اما با توجه به توانایی شخصی خودم
جایزه اسکار را اص ً
ال دور نمیبینم.

