دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

تصادف شدید بازیگر سینما در جاده کرج با گاردریل

صدر الدین حجازی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در خصوص
س��انحه رانندگی که چند روز پیش ب��رای وی پیش آمده بود،
گفت :خدا را ش��کر با وجود اینکه این تصادف بسیار شدید بود،
و ماش��ین با گاردریل وسط جاده کرج برخورد کرده و نابود شد
اما به علت اینکه کمربند ایمنی را بس��ته بودم خس��ارت جانی
برای من به همراه نداش��ت .وی در همین راستا ادامه داد :بعد
از تصادف به س��رعت به بیمارستان منتقل شدم و بعد از انجام
مراح��ل درمان��ی مرخص ش��ده و هم اکنون در خانه مش��غول

اس��تراحت هستم .بازیگر س��ریال «نابرده رنج» در
م��ورد فعالیت ه��ای خود در عرص��ه بازیگری طی
ماههای اخیر گفت :طی س��الهای گذش��ته بس��یار
کم کار شدهام و به نوعی باید بگویم که خودم ترجیح
میده��م نقش های تکراری ب��ازی نکنم .همانطور
که گفتم اکثر پیش��نهادات به من برای فیلمنامههایی است که
به دلم ننشس��تهاند و بیش��تر نقشها برای من تکراری هستند.
وی درباره حضوردر عرصه س��ینما خاطر تاکید کرد :چند سالی

فرهنگی
است که خودم انتخاب کردهام در سینما نباشم زیرا
س��ینمای این روزها را به هیچ وجه دوست ندارم و
بیشتر ترجیح می دهم در تئاتر و تلویزیون فعالیت
کن��م .به گزارش میزان ،حجازی خاطرنش��ان کرد:
س��ینمای ایران ش��رایط عجیب و غریبی را پشت
س��ر می گذارد و همه چیز ب��ه باندها و البیهای بازیگران ختم
میشود .تهیه کنندگان بازیگر را به چشم کاال میبینند با این
وضعیت ترجیح می دهم در این سینما فعالیت نداشته باشم.

کتاب«خوشاخوشبختان» بهقلمیاسمینارضاوباترجمهزهراخانلودر 143صفحه
و با قیمت 13000تومان توس�ط انتش�ارات چترنگ منتشر شده است .در بخشی
از متن پش�ت جلد این کتاب آمده است :خوشبختی چیست؟ رضایت درونی یا
موقعیت خاص بیرونی؟ چه ارتباطی به روابط انسان ها و خصوصا عاطفه و عشق
میانشان دارد؟ رابطه خوشبختی با معنای هستی و درک آن چیست؟

«سنگلج» تعطیل می شود

به ازای هر  ۵فستفود

تماشاخانه س��نگلج از روز پنجشنبه  25آبان
تا پایان روز یکش��نبه  28آبان ماه همزمان با
ایام س��وگواری رحلت حضرت رسول (ص)،
ش��هادت امام حس��ن مجتبی (ع) و شهادت
امام رضا (ع) تعطیل اس��ت .به گ��زارش آنا،
شایان ذکر است پس از این تعطیالت و از روز
دوشنبه  29آبان ماه نمایش «اون دیگه اینجا
زندگ��ی نمیکنه» به همراه نمایش «ش��ال و
انگشتر» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا
اکبری در تماش��اخانه سنگلج به روی صحنه
م��ی رود که اطالعات تکمیلی به زودی اعالم
خواهد شد.

نیازمند یک سالن تئاتر هستیم
خودش��ان برای س��اختن زندگی و آیندهش��ان،
نمیتوانند حساب کنند .بسترش باید وجود داشته
باش��د ،اگر اینجا مث ً
ال جش��نوارههایی را بگذاریم
و ای��ن ام��کان را بدهیم که از همه نقاط کش��ور
تئاترهای ش��ان را بیاورند و تمرین و اجرا کنند،
انگیزه دهنده است .من جوانهای زیادی را در حیطه
کاری خودم میشناسم که بسیار خالق و دست
به قلم هس��تند ،فیلمس��ازهای خوبی داریم .در
واقع موضوع منابع انس��انی نیست ،مکانی برای
ارائه وج��ود ندارد .وی متذکر ش��د :متاس��فانه
همه جا چرخدندهه��ای خردکننده روابط اجازه
نمیدهد خیلیها وارد ش��وند .اگر جایی باش��د
که با آغوش باز از هر نوع اس��تعداد و اندیشهای
استقبال کند ،ما شاهد شکوفایی زیادی هستیم.
منابع انس��انی اصالت دارند .نف��ت ،گاز ،طال و...
هیچ کدام بدون مغ��زی که بتواند اینها را از دل
زمین بیرون بکش��د ،ارزش ندارن��د .هیچ کاری
بدون تفکر و منابع انس��انیاش شکل نمیگیرد
و پی��ش نمیرود .س��ینما یک بت ی��ا یک قلعه
دستنیافتنی نیست ،س��ینما را آدمها به وجود
آوردهاند .س��ینماگری باید وجود داشته باشد که
سینما وجود داشته باشد ،نمایشگری باید وجود
داشته باش��د که تئاتر وجود داشته باشد .اساساً
اندیش��های باید وجود داشته باشد .کار این مرکز
و هم��ه مراکز فرهنگی دیگر باید تولید اندیش��ه
باش��د .به گزارس مهر ،حس��ینی به لزوم ایجاد
فضاهای فرهنگی اش��اره کرد و گفت :به ازای هر

رضا رویگری:

در سینما همه چیز باندبازی شده است

رض��ا رویگری بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون در
خصوص آخرین وضعیت جسمانی خود گفت:
خدا را ش��کر مراحل درمانی و فیزیوتراپی ام به
خوبی طی ش��ده و ش��رایط جس��مانیام رو به
بهبود اس��ت .هر چند رون��د بهبودی به کندی
پیش م��یرود اما امیدوارانه اس��ت .این بازیگر
درباره پیشنهاداتی که پیش از این برای حضور
در آثار س��ینمایی به وی ش��ده بود افزود :طی
ماههای گذش��ته چندین پیش��نهاد برای بازی
در فیلمهای س��ینمایی به من شده و قرار بود
در جش��نواره فیلم فجر حضور داش��ته باش��م
اما پ��س از خواندن فیلمنامه و بررس��ی گروه
س��ازنده تصمیم گرفتم آنها را نپذیرم .امیدوار
بودم که امسال در جش��نواره حضور پیدا کنم
ام��ا تاکنون همه چیز منتفی ش��ده و رس��ماً
جش��نواره را از دس��ت داده ام .بازیگر س��ریال
مختارنام��ه در همین راس��تا اف��زود :از نظرم
کارگردانی آثار پیش��نهاد ش��ده به نحوی نبود
که م��را برای همکاری قانع کند و ماحصل کار
اثر خوبی نمیش��د .به مدت سه سال است که
بازی نکردهام و ترجیح میدهم اگر قرار باشد به
عرصه بازیگری برگردم در اثری قدرتمند باشد.

«خوشا خوشبختان» منتشر شد

کوتاه از هنر

شهابحسینی:

شهاب حس��ینی بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون
از پردیس تئاتر تهران بازدید کرد و در حاش��یه
این بازدید گفت :پردی��س تئاتر تهران میتواند
یک مجموعه فرهنگی بس��یار خوب باش��د و در
عین حال برنامههای فرهنگی و جش��نوارهها در
آن برگزار شود ،جایی که نیرو پرورش دهد .من
اصالت را به منابع انسانی میدهم ،منابع انسانی
ه��م نی��از به فضا دارند .حس��ینی با اش��اره به
فقر فرهنگی گفت :فق��ر فرهنگی به خاطر نبود
ارائه درس��ت فرهنگ به مخاطب ایجاد میشود.
زمانی که فقر ش��ناختی وجود دارد .امروز جوان
نمیتواند مس��یر زندگیاش را به وضوح ترسیم
کند و هویت خود را به درس��تی تشخیص دهد.
چ��ه کار کنیم که هویتها ش��کل بگیرد؟ باید
مردم را به خودشناسی دعوت کنیم .شرایطی را
برای شان فراهم کنیم که به کشف و شهود و جستجو
بپردازن��د و ظرفیتهای درونیش��ان را کش��ف
من نوعی وقتی کالسهای آموزشی استاد
کنندِ .
س��مندریان به وجود آمد ،رفت��م و تازه فهمیدم
که ش��اید بتوانم بازیگر ش��وم .این بازیگر سینما
و تئات��ر اظهار ک��رد :وقتی هی��چ انتخابی وجود
ندارد ،آدم س��رگردان میش��ود ،وقتی سرگردان
میش��ود ،زندگیاش باری به هر جهت میشود.
شاید دنبال این نمیرود که خودش را ارتقا دهد
ولی وقتی فضایی باشد که رقابت سالم و در عین
حال جدی در آن ش��کل بگیرد ،آدمها تش��ویق
میش��وند که جز روی توانمندیهای ش��خصی
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بعد از رد کردن آثاری که در مورد آنها صحبت
کردم هنوز پیشنهاد تازه ای به من نشده است.
بازیگر فیلم س��ینمایی اخراجیه��ای  3مبالغ
نامناسب مالی را یکی دیگر از دالیل نپذیرفتن
آثار پیش��نهاد ش��ده اعالم و اضافه کرد :عالوه
بر کیفیت پایین آثار پیش��نهاد ش��ده مبالغی
که برای بازی در این فیلمها به من پیش��نهاد
یَشد بسیار کم بود و به نحوی نبود که بگویم
م
به خاطر قرارداد خوب باالخره میشود با گروه
کنار آمد و از نقاط ضعف اثر گذشت .به گزارش
میزان ،رویگری توزیع نامناس��ب دستمزد بین
بازیگران را ناراحتکننده خواند و خاطرنش��ان
کرد :برخی ب��رای بازی در ی��ک تئاتر یا فیلم
س��ینمایی میلیونها تومان پول میگیرند ولی
آثاری که به ما پیش��نهاد میشود از نظر مالی
شرایط مناسبی ندارد .این روزها در سینما همه
چیز باندبازی و یارکش��ی شده و تمامی پولها
به بازیگران جوان میرس��د .چطور می ش��ود
که برای پیشکس��وتان تا این حد دستمزدهای
پایی��ن در نظر میگیرند .ای��ن مبالغ خنده دار
اس��ت و به هیچ وجه نمیتوان با آنها معیشت
خود را بگذرانیم.

رویدادهای هنری

«اسرافیل» می آید

فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا
پناهنده و تهیهکنندگی مستانه مهاجر باالخره
از پایان آذر ماه اکران میش��ود« .اس��رافیل»
یک��ی از آثار بخش مس��ابقه س��ال گذش��ته
جش��نواره فیلم فجر بود که به دلیل شرایط
نابس��امان اکران ،تاکنون نتوانسته است روی
پرده برود .همچنین «اسرافیل» در جشنواره
فیلم ش��ید در آمریکا ،در سه بخش بهترین
بازیگر زن (هدی��ه تهران��ی) ،بهترین بازیگر
م��رد (پژمان بازغ��ی) و بهتری��ن کارگردانی
(آیدا پناهنده) کاندیدای دریافت جایزه شده
بود ک��ه در نهایت جایزه بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران این جش��نواره را دریافت کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،این فیلم سینمایی
درام��ی درباره چالشها ،نیازه��ای عاطفی و
روابط انس��انی اس��ت كه فیلمنامه آن توسط
ارس�لان امیری و آی��دا پناهنده ب��ه نگارش
درآمده است.

«سرو زیر آب»
در جشنواره فجر

پنج فست فودی که در شهر باز میشود ،حداقل
یک س��الن نمایش الزم اس��ت .فقط به خوراک
جس��می توجه میکنیم ولی باید توجه بیشتری
ب��ه خ��وراک روحی داش��ته باش��یم .مس��لماً با
نگاههای رادیکال نمیشود اینطور کارها را پیش
برد ،جوانهای امروز واقعاً به نس��بت نس��لهای
گذشته فرهیخته هس��تند ،جوانها اهل تحقیق
و گفتگو هستند ،فضا ندارند .بعضی وقتها اسم
مراکز دولتی که میآی��د ،همه موضع میگیرند
چون فکر میکنند آنجا دس��ت و پای آدم بسته

اس��ت و کاری پیش نمیرود ولی اصال اینطوری
نیس��ت .به من گفتند اینجا بالغ بر  ۲۵۰میلیارد
تومان هزینه ش��ده اس��ت ،مدیریت شهری کار
خودش را ک��رده ،ما باید این را به یک بهرهوری
برس��انیم که ش��هرداری تش��ویق ش��ود در یک
منطقهای بیاییم این کار را بکنیم .ولی اگر فقط
یک سری تجهیزات باشد ،طبیعتاً شهرداری هم
دیگر انگیزهای برای ایجاد چیزی نخواهد داشت
چون میبیند فقط هزینه اس��ت و استفادهای از
آن نمیشود.

صدیقه کیانفر:

نمیخواهم پایم به خانه سالمندان کشیده شود

صدیقه کیانفر بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
در خص��وص حض��ور دوب��اره خ��ود در عرصه
تئات��ر گفت :ب��ه تازگی برای ب��ازی در نمایش
«هایالیت» به کارگردانی سوس��ن پرور دعوت
شدم و این روزها مشغول تمرین این اثر هستم.
وی در همین راس��تا افزود :نق��ش چندانی در
ای��ن نمایش ندارم اما پرور ب��ه عنوان قدردانی
از س��الها حضور من در تئاتر دعوت کرد تا باز
هم بتوانم در تئاتر بازی کنم .لطفی که وی در
قبال من انجام داد برایم بس��یار ارزشمند است
زیرا به من ثابت کرد هنوز زندهام و میتوانم کار
کنم .بازیگر س��ریال «کیمیا» احساس خود از
حضور دوباره در صحنه تئاتر را اینگونه توصیف
کرد :من از  18س��الگی و سال  38وارد عرصه
تئاتر ش��دم و حاال بار دیگر در س��ال  96و در
سن  85سالگی میخواهم تئاتر بازی کنم .شما
فکر میکنید چه احساس��ی باید داشته باشم؟
ای��ن روزها بهترین احس��اس جه��ان را دارم.
نمیدانم چند س��ال دیگر زندهام اما میخواهم
در همین باقی مانده عم��ر تمام انرژی خود را
ص��رف بازیگری کنم .وی حض��ور در تمرینات
تئات��ر را روحیه بخش خوان��د و تاکید کرد :در

تئاتر میزبان «آمیز قلمدون» میشود

هادی مرزبان قصد دارد در سال  ۹۷در مقام کارگردان  ۲نمایش «آمیز
قلم��دون» و «دکتر نون» را به صحنه ببرد .هادی مرزبان کارگردان
تئاتر که در س��ال جاری نمایش «بنگاه تئاترال» را در تماش��اخانه
سنگلج به صحنه برد ،درباره فعالیت های جدید خود گفت :قصد دارم
در س��ال آینده  ۲نمایشنامه را که مدت ها است به اجرای آنها فکر
می کنم ،به صحنه ببرم .وی با اشاره به اینکه ابتدا قصد داشته فروردین ماه
سال  ۹۷نمایش «آمیز قلمدون» نوشته استاد اکبر رادی را به صحنه
ببرد ،یادآور شد ۲۰ :سال پیش نمایش «آمیز قلمدون» را با حضور
بازیگرانی چون ایرج راد ،فرزانه کابلی و سحر زکریا به صحنه بردم و

زندگی خیلی تنها هستم .در خانه بزرگ زندگی
میکنم و هی��چ کس را ندارم تا کنارم باش��د.
روزها در رادیو و کنار بچههای رادیو خوشحالم
و حاال عصرها در کنار جوانانی که با عشق تئاتر
کار میکنند احساس سرزندگی میکنم .بازیگر
پیشکسوت سینما مضمون نمایش هایالیت را
اینگون��ه توصیف کرد :هایالیت کمدی بس��یار
جذابی اس��ت که برای من نشاط میآورد .سر
تمرینات آنقدر میخندم که قلبم درد میگیرد.
این ش��ادی باعث میشود تا افس��رده نشوم و
کارم به خانه س��المندان کش��یده نش��ود .من
نمیخواهم به خانه سالمندان بروم و از خداوند
خواه��ش کردهام تا وقتی که توان دارم و نفس
میکش��م به من قدرت بازی در س��ینما ،تئاتر
و تلویزیون را بدهد .ب��ه گزارش میزان ،کیانفر
درباره پیش��نهادات سینمایی و تلویزیونی خود
خاطرنشان کرد :پیش��نهادات زیادی در عرصه
تصویر به من میش��ود ولی به علت مشکل زانو
نمیتوان��م آنها را بپذیرم .این روزها بیش��تر در
رادی��و کار میکن��م و در حال حاضر مش��غول
ضبط اثری به کارگردانی میکائیل شهرس��تانی
هستم.

فکر می کنم که این نمایش��نامه حرف هایی برای نسل جدید دارد.
از این رو قصد دارم با نگاه جدید نمایشنامه «آمیز قلمدون» را سال
آینده در تماش��اخانه ایرانشهر اجرا کنم .این هنرمند عرصه تئاتر که
سال ها است قصد اجرای نمایشنامه «دکتر نون» را دارد ،اظهار کرد:
قرار اس��ت نمایش��نامه «دکتر نون» را هم بعد از ماه محرم سال ۹۷
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم .مرزبان در پایان
تأکی��د کرد :البته قرار بود که نمایش «دکت��ر نون» در تاالر وحدت
اجرا شود ولی تا این مدیریت بنیاد رودکی ادامه دارد ،به تاالر وحدت
نمی روم و اثری را در آنجا اجرا نخواهم کرد.

فروش آثاری از هنر مدرن ایران در حراج بدون محدودیت ساتبیز دوبی

س��ید حامد حس��ینی تهیهکننده سینما و
تلویزی��ون ،در خص��وص حضور «س��رو زیر
آب» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر،
گفت :فرم الزم جهت حضور در این رویداد
فرهنگی و هنری را پر کردیم .ش��ایان ذکر
است؛ در خالصه داستان «سرو زیر آب» که
فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر
و حامد باشه آهنگر نوشته شده ،آمده است:
راز جهانبخش کرامت فاش میش��ود؟ این
راز خ��واب چیس��تا ،ماهرو ،گ��ودرز ،بهرام،
جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد
کرد .جهانبخ��ش برای اثبات بی گناهیاش
و بازگش��ت آرام��ش س��فر بلن��دی را آغاز
می کند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری
از آنها را تغییر می دهد  ...به گزارش باشگاه
خبرنگاران« ،سرو زیر آب» در تهران ،میبد،
روس��تای مزرعه کالنتر یزد ،روستای سپید
دش��ت لرس��تان و دزفول فیلمبرداری شده
است.

«شون پن» هم نویسنده شد

نخس��تین رمان «ش��ون پن» بازیگر برنده
اسکار به زودی منتشر میشود« .یو.س.ای.
تودی» نوش��ت :بعد از اینکه «تام هنکس»
هنرپیش��ه اس��کاری هالی��وود ب��ه دنی��ای
نویس��ندهها پا گذاش��ت و اولی��ن مجموعه
داس��تانش را منتش��ر کرد ،نوبت به «شون
پن» دیگر بازیگر مطرح هالیوود رسیده که
در سن  ۵۷سالگی اولین رمانش را به چاپ
برس��اند .این رمان که «ب��اب هانی که یک
کارهایی انج��ام میدهد» نام گرفته ،درباره
مردی است که از همسرش جدا شده ،دچار
س��رخوردگی ش��ده و در گالیفرنیا زندگی
میکن��د .این کت��اب  ۲۷ماه م��ارس راهی
پیشخوان کتابفروشیها خواهد شد« .پن»
همچنین فاش کرده که س��ال گذشته یک
کتاب صوتی را با نام مس��تعار «پاپی پاریا»
منتشر کرده و این رمان براساس همان ایده
ش��کل گرفته اس��ت .به گزارش ایسنا ،این
هنرمن��د درباره ورود به حوزه نویس��ندگی
میگوید :کم��ی بعد از اتم��ام ضبط کتاب
صوتی «باب هانی» بود که احس��اس کردم
ایده اولیه داس��تانی ک��ه میخواهم روایت
کن��م ب��ه ذهنم رس��یده .بس��ط دادن آن
ایده اورجینال به ی��ک رمان واقعی ،چالش
هیجانانگیزی بود.

 10.625دالر ،اثری از بهجت صدر با قیمت  15هزار دالر ،دو اثر از علی
بنی صدر با قیمتهای  459هزار و  118/750دالر ،اثری از میالدی
موسوی  1375دالر ،اثری از فرهاد مشیری با قیمت  ، 135/500اثری
از محسن وزیری مقدم با قیمت  5هزار دالر ،اثری از ابوالقاسم سعیدی
با قیمت  17500دالر و اثری از نازگل انصاری نیا با قیمت  7750دالر
چکش خوردند .در این حراج مجموعه کتابهایی از حسین زنده رودی
نیز به قیمت  9/375دالر چکش خورد .همچنین در حراج س��اتبیز
دوبی اثری از س��ارا رهبر از فهرس��ت آثار حراج حذف شد و دو اثر از

سهراب سپهری و حسین کاظمی فروخته نشد.
گفتنی اس��ت در این حراج چهار اثر از دمین هرس��ت ،نقاش معروف
بریتانیای��ی با قیمتهای  15 ،12500ه��زار و  6250و  16250دالر
 ،اث��ری از ژان دو بوف��ه ب��ا قیمت  137500دالر و س��ه اث��ر از پابلو
پیکاس��و با قیم��ت ه��ای  27500 ،15000و  5000دالر به فروش
رفت .برخی از آثار به فروش رفته نقاش��ان ایرانی را در زیر میبینید.
قیمته��ای ب��ه فروش رفت��ه این آثار ب��ه نرخ دالر آمری��کا ذیل هر
تصویر مندرج است.

حراج گیتار باب دیلن

«رولینگ اس��تونز» نوشت :گیتاری که «باب
دیلن» در کنسرت «برای بنگالدش» نیویورک
خود نواخته اس��ت ،در حراجی «هریتج» به
قیمت گزاف  ۳۹۶هزار دالر خریداری ش��د.
خریداری ناشناس این ساز را به قیمتی باالتر
از آنچه پیش از حراجی پیشبینی شده بود ،از
آن خود کرد .قیمت تخمینی این گیتار که در
سال  ۱۹۶۳تولید شده ۱۰۰ ،هزار دالر کمتر
از این بود .به گزارش ایسنا« ،لری کرگ» که
گیتارهای «دیلن» را تعمیر میکرد ،این ساز
را در سال  ۱۹۷۷به قیمت  ۵۰۰دالر از خود
«دیلن» خریداری کرد.

«کریستینبیل»
وسترن می شود

جدیدتری��ن تصوی��ر از فیل��م س��ینمایی
«مخالف��ان» ب��ا ب��ازی «کریس��تین بیل»
توس��ط کمپان��ی س��ازنده این اثر منتش��ر
ش��د .فیلمبرداری این فیلم ب��ه کارگردانی
اس��کات کوپر به تازگی به پایان رس��یده و
این اثر  29دسامبر  2017اکران بین المللی
خ��ود را در س��ینماهای آمریکای ش��مالی
آغاز خواهد کرد .فیلمنامه این اثر اکش��ن/
وسترن توس��ط دونالد اس��تورات و اسکات
کوپر نوش��ته ش��ده و کوپر کارگردانی اش
را بر عهده گرفته اس��ت .به گزارش میزان،
در خالصه داس��تان این فیلم آمده است :در
سال  ،1892یک کاپیتان افسانهای ارتش با
اکراه قبول میکند یک کالنتر و خانوادهاش
را از راه زمینی و مس��یری بسیار خطرناک
عبور دهد.

«پشت ابرها» در «گوآ»

رقابت منوچهر یکتایی ،بهمن محصص ،سهراب سپهری با پیکاسو و دیمن هرست

آثاری از هنرمندان مدرن ایرانی نظیر منوچهر یکتایی ،بهمن محصص،
س��هراب سپهری ،ژازه تباتبایی ،فرهاد مش��یری و  ...در ساتبیز دوبی
چکش خورد .به گزارش هنرآنالین به نقل از س��اتبیز؛ در حراج بدون
محدودیت س��اتبیز دوبی س��ه اثر از منوچهر یکتای��ی با قیمتهای
 87/500و  18/750و  81/250دالر ،اثری از بهمن محصص با قیمت
 375هزار دالر ،دو اثر از س��هراب س��پهری با قیمتهای  40هزار و
 112500دالر ،اثری از ژازه تباتبایی با قیمت  ،7500اثری از اردشیر
محص��ص با قیمت  20ه��زار دالر ،اثری از طاهر پورحیدری با قیمت

شماره5041

«فعل» در تئاتر شهر

«فعل» عنوان تازهترین اثر محمد رضاییراد
است که به نویسندگی و کارگردانی وی در
مجموع ه تئاتر ش��هر روی صحن��ه میرود.
این نویس��نده و کارگردان تئاتر ،آخرین بار
در س��ال  ۱۳۸۴نمایش «بازگشت به خان
نخس��ت» را در این مجموعه به صحنه برد ه
بود .ب��ه گ��زارش آنا ،نمای��ش «فعل» که
فضایی کامال متفاوت با نمایش «بر اس��اس
دوش��س َملف��ی» دارد آذر و دیماه س��ال
ِ
جاری در مجموعه تئاتر ش��هر روی صحنه
میرود.

چهل و هش��تمین جشنواره بینالمللی فیلم
گ��وآ که از  ۲۰تا  ۲۸نوامبر ( ٢٩آبان تا  ٧آذر)
در جزی��ره گوآ برگ��زار خواهد ش��د ،فیلم
«پشت ابرها» س��اخته مجید مجیدی را به
عنوان فیل��م افتتاحیه خ��ود انتخاب کرده
اس��ت .این جش��نواره که س��ال  ۱۹۵۲کار
خود را ب��ا نمایش فیلمهایی از  ۲۳کش��ور
ش��روع کرد ،در این دوره میزبان فیلمهای
 ۱۰۰کش��ور جهان است .فیلم جدید مجید
مجی��دی فیلمس��از برجس��ته ایران��ی روز
 ۲۰نوامبر چهل و هش��تمین دوره جشنواره
فیلم گ��وآ را افتتاح میکند .این فیلم نامزد
جای��زه بهترین فیلم جش��نواره فیلم لندن
 ۲۰۱۷ش��ده بود .به گزارش مهر« ،پش��ت
ابرها» نخستین فیلم هندی مجید مجیدی
است .این فیلم درباره عشق ،زندگی و روابط
انس��انی یک برادر و خواهر در شهر بمبئی
اس��ت .در این جش��نواره مجی��دی همراه
رحمان موزیس��ین برنده اس��کار و سازنده
موس��یقی فیلمش و ویش��ال بادواج حضور
خواهند یافت.

