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با محسن تنابنده «اسقاطی» میسازیم
بهوجود آمد ،عنوان کرد :حدود س��ی
س��کانس از مجموعه «دیوار به دیوار »2
مربوط به لوکیش��نهای غی��ر از خانه
فیلمبرداری نشد و باعث شد ابهاماتی
در خصوص برخی سکانسها ،عقبه و شناسنامه برخی شخصیتهای
قص��ه بهوجود آی��د .الوند افزود :بهعنوان نمونه س��کانسهای مربوط
به عقبه برقکار ،جاس��وس ،برادر دلپاک و ...را ندیدیم که این موضوع

خشایار الوند نویسنده سینما و تلویزیون درباره آخرین وضعیت ساخت
فیلمیباموضوعکولبرانگفت:قراربودیکفیلمنامهسینماییباموضوع
کولبران را بنویس��م که از دستور کار خارج ش��د .اما در حال حاضر در
مراحل اولیه و طراحی متن فیلمنامه سریالی با نام «اسقاطی» هستیم
که محسن تنابنده کارگردانی آن را بر عهده دارد و محتوای طنز خواهد
داش��ت .وی درباره ابهاماتی که در خصوص شناسنامه و معرفی برخی
شخصیتها و س��کانسها در س��ریال تلویزیونی «دیوار به دیوار »2

فرهنگی

ابهاماتی را بهوجود آورد .باید بگویم که اینقدر غیرحرفهای نیستم که
بدین شکل کار کنم و آدمها را بیهویت بگذارم و در روایت رهایشان
کنم .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ،وی ادامه داد :این کار برای برند
«دیوار به دیوار  »2مناسب نبود و زحمت ما هدر رفت .با مشاهده چنین
اتفاقی ،حتی تقاضا کردم نامم را حذف کنند که این کار را نیز انجام
ندادند .به سهم خودم از مخاطبان این سریال عذرخواهی میکنم .واقعا
ما تالش��مان را کردیم تا این اتفاق رخ ندهد ،ولی متاسفانه به هنگام
اجرا کار خودشان را کردند و با تصمیمات خودشان پیش رفتند.

حمیدرضانوربخش:

در کن��ار این موضوع بحث مطالبات ب��ه حق هنرمندان
موسیقی نیز معضل دیگری است که نیازمند کمک جدی
رسانههای در این عرصه هستیم .متاسفانه خط قرمزهای
بیربط و غیرقانونی به ش��کلی در حال گسترش است که
نباید تبدیل به یک موضوع نهادینه شود .مدیرعامل خانه
موس��یقی گفت :بهطور کلی انتظار ما از اهالی رسانه این
اس��ت که بهعنوان مشاوران امین و آگاه در کنار ما باشید
و هرجا نیاز است که خانه موسیقی وارد عمل شود ،حتما

پوران درخشنده:

نسل جوان به حال خود رها شده است
پ��وران درخش��نده نویس��نده
و کارگ��ردان س��ینمای ای��ران
درخصوص فعالیتهای اخیر خود
در عرصه س��ینما گفت :در حال
حاضر پروژه س��ینمایی خاصی را
در حال تولید ندارم و تمام تمرکز
خود را در بخش آموزش قرار داده
ام .وی در همین راستا ادامه داد:
از نظر من اهمیت دادن به نس��ل
ج��وان و آم��وزش و معرفی آنها
به عرصه س��ینما وظیفهای است
ک��ه هر کارگردانی بای��د آن را به
درس��تی انجام ده��د و به همین
خاطر میخواهم از تابستان امسال
در بخش آموزش سینما فعالیت
داشته باشم .کارگردان فیلم «زیر
س��قف دودی» با تاکید بر وجود
پتانس��یل ب��اال در نس��ل جوان

بازیگری اضافه کرد :نس��ل جوان
م��ا کمی به حال خود رها ش��ده
است .من سعی دارم تا با آموزش
نس��ل جوان آنها را وارد سینمای
حرفهای کنم .کاری میکنم تا با
حمایت من بتوانند استعدادهای
خود در سینما را بروز دهند .وی
درباره س��اخت جدیدترین فیلم
سینمایی خود اضافه کرد :درحال
حاضر مش��غول پیگیری دریافت
مجوز برای فیلم سینمایی «هیس
پس��رها گریه نمیکنند» هستم.
طب��ق صحبتهایی که ب��ا اداره
نظارت و ارزشیابی شده قولهایی
مبنی بر دریافت مجوز به من داده
اند .این فیلمنامه بدون هیچگونه
اصالحیهای ب��رای دریافت مجوز
ارسال شده است.

به ما تذکرات الزم را بدهید .به هر حال شما اهالی رسانه
چش��م و گوش جامعه هنرمندان و مخاطب هس��تید که
باید به رصد کردن موضوعات مربوط به موسیقی بپردازید.
واقعا خیلی از نکات و مس��ائلی که گفته میش��ود نشات
گرفته از یک سوءتفاهم است که باید مرتفع شود .ما انتظار
داریم این مشکالت و سوءتفاهمات را حل کنیم و در کنار
هم بتوانیم حقوق واقعی هنرمندان را اس��تیفا کنیم .آیا
کفگیر هنرمندان فعال این عرصه به ته دیگ خورده است

محمد فیلی:

توجهیبهبازیگرانتلویزیوننمیشود
محم��د فیلی بازیگ��ر تلویزیون
به نب��ود حمایته��ا از بازیگران
تلویزی��ون اش��اره و گفت :گاهی
پی��ش میآید م��ا در پ��روژهای
ب��ازی میکنی��م ولی ب��ه دلیل
مشکالت بودجهای دستمزدمان را
نمیدهن��د .وی ادامه داد :به طور
مث��ال من در چند س��ریال بازی
کردهام و هنوز دستمزدهای یکی
را نگرفتهام و از دیگری هم بخشی
از دس��تمزدم باقی مانده اس��ت.
فیلی با اش��اره به نبود صنفی در
تلویزیون برای پیگیری این مسائل
اظهار کرد :بسیاری از ما بازیگران
که در تلویزیون کار میکنیم عضو
خان��ه تئات��ر و انجم��ن بازیگران
سینما هس��تیم اما عمده کارمان
در تلویزی��ون اس��ت .درحالیکه

تلویزیون صن��ف و انجمنی ندارد
و ما نمیدانیم مش��کل خود را به
چه کسی باید بگوییم .وی اضافه
کرد :اگر بخواهیم مشکالت را به
مدیران و مسئوالن بگوییم کسی
پاسخگو نیس��ت چون آنها فقط
تهیهکننده پروژهها را میشناسند.
به ما اهمیتی داده نمیشود و هر
چقدر ه��م بخواهیم برای گرفتن
حق خود برویم و بیاییم کسی به
ما توجه نمیکند .به گزارش مهر،
بازیگر «روزی روزگاری» در پایان
بیان کرد :در عین حال امیدوارم
حداقل کار باشد تا ما در پروژهها
حضور داش��ته باشیم چون منبع
درآم��دی دیگری نداریم و خیلی
وقته��ا از اینکه امنیت ش��غلی
نداریم ناامید میشویم.
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نوازندگی ش��غل این بانوان هنرمند اس��ت .آخر
چطور میشود به یک نوازنده گفت که شما ساز
را یاد بگیر اما حق نداری روی صحنه اجرا داشته
باشی .واقعا این نمیش��ود که در یک جغرافیای
واح��د هر اس��تانی بیاید و مانند ی��ک جمهوری
فدرالی قوانین خود را وضع کند .ایران که فدرالی
نیست در هر استانی قانون خاصی برای موسیقی
داشته باشند .به اعتقاد من؛ باید یک قانون واحد
در تمام کشور حاکم باشد که اجازه عبور از خط
قرمزها را ندهد .این گونه برخوردها اصال قانونی
نیست و ما تصمیم داریم در کنار پیگیری سند به
این موضوعات نیز بپردازیم

خط قرمزهای بیربط و غیرقانونی
در حال گسترش است

حمیدرض��ا نوربخ��ش (مدیرعام��ل خانه موس��یقی) در
نشس��ت خبری صبح روز گذش��ته خود با اهالی رس��انه
به تش��ریح برنامههای این نهاد صنفی در س��ال پیش رو
پرداخت .نوربخش در ابتدای این نشست گفت :پیگیری
حقوق مولف و مصنف از مهمترین موضوعات و معضالت
موس��یقی کشورمان است که قصد داریم بهطور جدی به
آن بپردازیم .رویکردی ک��ه ما بهصورت جدی پیگیر آن
هستیم موضوع جدی کپی رایت است که به شدت دنبال
آن هس��تیم .به هر صورت اقتصاد ویران موسیقی به ویژه
موسیقی س��نتی ایرانی دچار مشکالت فراوانی است که
باید ب��رای آن چارهجویی کنیم .نوربخش در ادامه افزود:
ما طی س��الهای اخیر در بخش فضای مجازی به شدت
دچار مش��کل هس��تیم به طوری که تعداد زیادی از آثار
موس��یقایی به راحتی برای مخاطبان عرضه میش��ود و
ن این عرصه را دچار مش��کل کرده
این موضوع ،هنرمندا 
اس��ت .من از همه شما عزیزان رس��انه میخواهم که در
پیگیری این موضوع کنار ما باشید تا بتوانیم تاثیرگذاری
بیشتری داشته باش��یم تا کارهای مفیدی در این زمینه
انج��ام پذیرد .مدیرعامل خانه موس��یقی ایران همچنین
عن��وان کرد :موضوع دیگری که نیازمند کمک رس��انهها
هس��تیم بحث معرفی استعدادهای موسیقی ایرانی است
ک��ه امیدوارم این موضوع نیز م��ورد توجه قرار گیرد .این
بحث یکی از مهمترین مسائل ما در خانه موسیقی است
که باید در جریان موثر و همواری قرار بگیرد .ما هماکنون
در این فضا مشکل اصلی داریم و متاسفانه فضایی وجود
ندارد که هنرمندان مس��تعد عرصه موس��یقی به ش��کل
شایس��تهتری در فعالیتهای موس��یقایی معرفی شوند.
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هر بامداد در سراسر ایران

که دیگر شاهد آثار ارزشمند دهههای قبل نیستیم؟ باور
کنید مش��کل موس��یقی ما امروز همین موضوعات است
بنابرای��ن نباید خودم��ان را درگیر اختالف��ات کنیم .ما
موظفیم که در کنار هم حضور داش��ته باشیم تا راهی را
که انتخاب کردیم به خوبی ادامه پیدا کند .وی همچنین
با انتقاد از شرایط دشوار اجرای بانوان نوازنده در اجراهای
زنده به ویژه در شهرس��تانها افزود :نوازندگی شغل این
بانوان هنرمند اس��ت .آخر چطور میشود به یک نوازنده
گفت که ش��ما ساز را یاد بگیر اما حق نداری روی صحنه
اجرا داشته باشی .واقعا این نمیشود که در یک جغرافیای
واحد هر استانی بیاید و مانند یک جمهوری فدرالی قوانین
خود را وضع کند .ایران که فدرالی نیس��ت در هر استانی
قانون خاصی برای موسیقی داشته باشند .به اعتقاد من؛
باید یک قانون واحد در تمام کشور حاکم باشد که اجازه
عب��ور از خط قرمزها را ندهد .ای��ن گونه برخوردها اصال
قانونی نیس��ت و ما تصمیم داریم در کنار پیگیری س��ند
به این موضوعات نیز بپردازیم .به گزارش ایلنا ،مدیرعامل
خانه موس��یقی گف��ت :ما تکتک مواردی ک��ه در حوزه
موسیقی اتفاق میافتد را پیگیری میکنیم ولی برخی از
موارد هست که تکرار پیگیریها و انعکاس رسانهای آنها
قطعا نه تنها کار را بهتر نمیکند ،بلکه ماجرا بدتر میشود.
شما مطمئن باشید بنده شخصا پیگیر موضوعات و اتفاقات
حوزه رسانه هستم که امیدوارم بتوانیم در این موضوع به
نتایج مثبتی برسیم.

ناهید مسلمی :

«شهرزاد» در همه جا دیده شد

ناهید مس��لمی که م��ردم او را با
ن��ام "بتول" ،پرس��تار "کبیر" در
س��ریال «ش��هرزاد» میشناسند
ای��ن روزه��ا مش��غول ب��ازی در
س��ریال «هیئتمدیره» اس��ت.
ناهید مس��لمی بازیگر س��ینما و
تلویزیون درباره بازی در س��ریال
«هیئتمدی��ره» ب��ه کارگردانی
مازیار می��ری گفت :بازی در این
سریال اولین تجربه همکاریام با
مازیار میری بود و فارغ از فیلمنامه
و فضای کار ،بیش از هر چیز کار
با این کارگردان برایم لذتبخش
و دلچس��ب بود .با توجه به اینکه
تا به حال با کارگردانهای زیادی
کار ک��رده ام ،ولی به نظرم مازیار
میری کارگردانی بود که به حرف
هایش عمل میکند و شخصیت

متفاوت��ی دارد .مس��لمی افزود:
تصویرب��رداری و پخش س��ریال
«هیئتمدی��ره» کم��اکان ادامه
دارد .به نظرم این س��ریال باید به
پایان برسد تا بتوانیم بازخوردها را
ببینیم ،اما تا این مرحله رضایت
نس��بی از ش��رایط وجود دارد .به
گزارش برنا؛ بازیگر نقش "بتول"
درباره سریال «ش��هرزاد» گفت:
تجربه بازی در این س��ریال برای
م��ن تجرب��ه فوقالع��ادهای بود،
افتخار میکنم در چنین پروژهای
حضور داشتم که در ایران و خارج
از کشور خیلی دیده شد و بازتاب
زی��ادی داش��ت .به نظ��رم دلیل
موفقیت این س��ریال هوشمندی
حس��ن فتح��ی (کارگ��ردان) در
انتخاب بازیگران است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی
آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

تجسمی

آثار کیارستمی در «ایوان»

آفت�اب اقتصادی :گال��ری ایوان در
جدیدترین نمایش��گاه خ��ود میزبان
مجموع��های از آث��ار هن��ری بیش از
 20هنرمند اس��ت .این نمایشگاه که
«سیاه و س��فید» نام دارد روز جمعه
 31فروردی��ن م��اه افتتاح میش��ود.
نمایشگاه س��یاه و سفید شامل آثاری
از مجموعه ش��خصی فریدون آو است
که در مدیاهای گوناگون مانند نقاشی،
مجسمه و عکس خلق شدهاند و وجه
اش��تراک این آثار سیاه و سفید بودن
همه آنها است .در این مجموعه آثاری
از اندی وارهول ،عباس کیارس��تمی،
ص��ادق تیرافک��ن ،فری��دون آو،علی

رضا ،سهند حسامیان ،علی شایسته،
امیر کس��ری گلرنگ ،نیکزاد نجومی،
بیت��ا فیاضی ،فرهاد مش��یری ،وحید
حکیم ،امید ح�لاج ،امیر محمدزاده،
پانت��هآ رحمان��ی ،کامبی��ز صب��ری،
کوروش شیش��ه گران ،سپهر مصری،
مهسا تهرانی ،س��ارا عباسیان ،مهسا
کریمیزاده ،ذبیح اهلل محمدی ،نرگس
هاشمی ،میترا فراهانی ،رعنا فرنود و...
به نمایش درمیآید .نمایشگاه «سیاه
و س��فید» ک��ه ب��ا هم��کاری گالری
دس��تان برگزار میشود 31 ،فروردین
ت��ا  14اردیبهش��ت در گال��ری ایوان
برقرار است.

هنرمندان جهان

« آر .لی ارمی» درگذشت

آر .لی ارمی بازیگر آمریکایی س��ینما
در  ۷۴س��الگی درگذش��ت .او ک��ه با
نام مس��تعار گانی در سینما شناخته
میش��د برای ب��ازی در فیلم «غالف
تمام فلزی» نامزد جایزه گلدن گلوب
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل ش��د.
او در دوران دراز فعالی��ت هنری خود
هم در سینما هم در تلویزیون جلوی
دوربین رفت .از دیگر نقشآفرینیهای
مش��هور او میتوان به ب��ازی در فیلم
«کش��تار با اره برق��ی در تگزاس» در
س��ال  ۲۰۰۳اش��اره کرد .این بازیگر
س��ال  ۱۹۹۵در درام جنایی «هفت»
ب��ه کارگردان��ی دیوید فینچ��ر بازی
ک��رده بود .ب��ه گ��زارش خبرآنالین،
ارمی عالوه بر این صداپیشه بود و در

سری فیلمهای «داستان اسباببازی»
فعالیت کرده بود.

«کرکسیمون»
از دنیا رفت

کرک س��یمون کارگ��ردان س��ازنده
فیلمه��ای مس��تند در  ۶۳س��الگی
درگذش��ت .کرک سیمون مستندساز
کهنهکاری که جایزه اس��کار و امی را
در کارنامه داشت و سازنده فیلمهایی
درباره دکتر گودال ،پالسیدو دومینگو و
جایزه پولیتزر بود در  ۶۳سالگی از دنیا
رفت .به گزارش مهر ،وی بر اثر حمله
قلب��ی در نیویورک درگذش��ت و خبر
درگذشتش توسط برادرش ران سیمون
که برنامهس��از رادیو و تلویزیون است،
اعالم شد.

کوتاه از هنر

جواد عزتی در
«ماهمهباهمهستیم»

در حالی ک��ه فیلمب��رداری «ما همه
با هم هس��تیم» ب��ه کارگردانی کمال
تبری��زی از یک هفته قبل آغاز ش��ده
اس��ت ،جواد عزتی بهعن��وان آخرین
بازیگر به این فیلم اضافه شد« .ما همه
با هم هستیم» رکورددار حضور تعداد
بازیگران سرش��ناس در کنار یکدیگر
اس��ت و جواد عزتی سیوهشتمین و
آخرین بازیگری اس��ت که به این فیلم
پیوسته اس��ت .به گزارش ایسکانیوز،
داستان «ما همه با هستیم» در بستری
کمدی روایت میشود.

«پدر»ازنیمهگذشت

حام��د عنق��ا تهیهکننده و نویس��نده
س��ریالهای تلویزیون��ی ،در خصوص
رون��د تولی��د س��ریال «پ��در» گفت:
همچنان مش��غول فیلمبرداری سریال
«پدر» هس��تیم .فیلمبرداری این اثر از

نیمه گذشته اس��ت و عوامل شبانهروز
مش��غول کار هس��تند .وی افزود :همه
بازیگ��ران حجم زی��ادی از کار خود را
انجام دادهاند و آخرین بازیگر هم بیژن
امکانیان بود که به گروه اضافه ش��دند.
تهیهکننده سریال پدر اظهار کرد :این
روزها در یک��ی از کالنتریهای تهران
مشغولتصویربرداریهستیم.تیمجوان
س��ریال «پدر» با انگیزه کار میکنند.
آقای توفیقی هم علیرغم اینکه سرعت
یک��ی از عوامل مهم برای رس��یدن به
پخش اس��ت ،در عین سرعت با دقت
کار میکنند تا کاری باکیفیت روانه آنتن
ش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در
خالصه داستان این سریال آمده است:
«حامد پس��ر جوانی است که طی یک
ماجرا درگیر داستانی عشقی میشود .او
به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش
الگویی تمامعیار است ،ناچار سر یک دو
راه��ی قرار میگیرد که باید دس��ت به
انتخابی سرنوشتساز بزند» ...

مفقودی
کارت ماش�ین خ�ودرو پ�ژو  206س�فید روغنی مدل  1395به ش�ماره پلاک ایران
 495 _ 99ی  54ب�ه ش�ماره موت�ور  A0068722165و ش�ماره شاس�ی
 NAAP03EE2GJ833140ب�ه نام فاطمه تق�یزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب محمد حامد بذرافشان فرزند علی به شماره شناسنامه
 909صادره از تهران در مقطع كارشناس�ي رش�ته فقه و حقوق اسالمي صاره از واحد
دانش�گاهی آزاد اسالمي واحد كرج با ش�ماره  ١٥٩٠١١٥٠٠٢٩٦مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد كرج به نش�انی كرج -رجاييشهر -بلوار موذن -ميدان دانشگاه ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد كرج ارسال نماید.

نمایش��گاه نقاش��ی حمیدرضا امامی با عنوان «اینجا
خانه من است» در گالری ا ُ برپا است .امامی درباره این
مجموعه گفت :در نمایش��گاههای قبلی خود بیشتر به
فضاهای شهری توجه داشتم اما در این مجموعه بیشتر
به حومه ش��هر پرداختهام .المانهایی مانند درخت در
این مجموعه اضافه شده است که بیشتر تداعی کننده
فضای اطراف ش��هر اس��ت .امامی افزود :این تابلوها با
آث��ار قبلی من تف��اوت عم��دهای دارد و انتخاب زمان
ش��ب باعث ش��ده اس��ت آثار از نظر بصری متفاوت از
کارهای گذشته من باشد .کنتراست در این فضا بسیار
باال اس��ت و نورهای موضعی باعث ش��ده نوعی وهم و
رازآلودگ��ی در آثار به وجوداید و آنچه میخواس��تم از
فضا به مخاطب القا کنم را با این کنتراس��ت باال شکل
دادم .او ب��ا بیان اینکه بیش��تر فضاهای اطراف محیط
زندگی خود را ترس��یم کرده است گفت :ارتباطی که
با این فضاها دارم باعث میش��ود گاه آثارم به س��مت
شاعرانگی حرکت کند .در این آثار هیچ موجود زندهای
دیده نمیش��ود اما با وجود غیبت فیگور انس��ان ،نوع
نگاه من و فضاهای نمایش داده ش��ده به شکلی است
که حضور انس��انهایی که قب�لا در آن محل بودهاند،
حس میش��ود .در میان درختها یا جایی که رنگها
به تاریکی میرسند حضور انسان را میتوان به صورت
غیر مس��تقیم حس ک��رد .امامی درب��اره تکنیک کار
خود گف��ت :من از رنگ و روغن اس��تفاده میکنم اما
از هی��چ نوع مدیوم��ی در کار خود به��ره نمیگیرم و
همین موضوع باعث میش��ود کار من خشک و مات و
تا حدودی شبیه اکریلیک باشد .من عالقهای به ترکیب

روایت حمیدرضا امامی از نمایشگاه «اینجا خانه من است»

راز شهر در شبها

کردن رنگها در یکدیگر ندارم و کنتراست باال و پاساژ
میان رنگها باعث میش��ود فضای مورد نظر من بهتر
نمایان شود .این هنرمند افزود :در کارهای قدیمی من
هم توجه به نور وجود داش��ت و ش��اید این موضوع به
پیش��ینه کودکی من بازمیگردد .در نقاشیهای خود
خاطراتم را بازس��ازی میکنم و معم��وال وقتی به یاد
ش��خصی میافتم ابت��دا محلی ک��ه او را در آن مکان
دی��دهام به یاد م��یآورم .در دوران کودکی تحت تاثیر
فضاهای گوناگون و بازی نوری و درختهای بلند بودم

و ای��ن تاثیرات در کارهای فعلی من دیده میش��وند.
امامی افزود :در نقاش��یهای اولیه من شاید نور و سایه
جنبه زیبایی داش��ته ولی هرچق��در جلوتر آمدم نور و
سایه شخصیت بیشتری پیدا کردند .در این نمایشگاه
هم با وجود آنکه فضاها در تاریکی شب قرار دارند آنچه
اول مورد توجه بیننده قرار میگیرد نور است و پس از
آن باقی فضاها به چشم میآید .امامی ادامه داد :شاید
این توجه به کنتراست نور و تاریکی به دلیل جنبههای
مختلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ما باشد.

 lمن از رنگ و روغن استفاده میکنم اما از هیچ
نوع مدیومی در کار خود بهره نمیگیرم و همین
موضوع باعث میش��ود کار من خشک و مات و
تا حدودی ش��بیه اکریلیک باش��د .من عالقهای
ب��ه ترکیب کردن رنگه��ا در یکدیگر ندارم و
کنتراست باال و پاساژ میان رنگها باعث میشود
فضای مورد نظر من بهتر نمایان شود
lدر نقاش��یهای خ��ود خاطراتم را بازس��ازی
میکنم و معموال وقتی به یاد ش��خصی میافتم
ابت��دا محلی ک��ه او را در آن م��کان دیدهام به
ی��اد م��یآورم .در دوران کودک��ی تحت تاثیر
فضاهای گوناگون و ب��ازی نوری و درختهای
بلند ب��ودم و این تاثیرات در کارهای فعلی من
دیده میشوند
پارادوکس میان نور و س��ایه در زندگی ما هم همیشه
وج��ود دارد و این تضاد و تناق��ض در مراحل مختلف
زیست ما دیده میش��ود .این هنرمند که ساکن شهر
مشهد است با اشاره به اینکه  15سال فعالیت حرفهای
در زمینه نقاش��ی دارد گفت :نمایشگاههای زیادی در
شهر مشهد برگزار کردهام و تقریبا در تمام گالریها و
مراکز فرهنگی مشهد آثار خود را نمایش دادهام .اما از
سال  92بیش��تر تمرکز من بر نمایش آثارم در تهران
است و بازخوردهای خوبی هم از این نمایشگاهها دیدم.
ب��ه گزارش هنرآنالین ،نمایش��گاه نقاش��ی حمیدرضا
امامی ت��ا  28فروردین در گالری ا ُ به نش��انی خیابان
سنایی ،خیابان شاهین (خدری) ،پالک  ١٨ادامه دارد.

مفقودی
کارت خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ نوک مدادی  -متالیک مدل 1389
به ش�ماره پالک ایران  346- 44ج  55به ش�ماره موتور 3493272 :و شماره شاسی
 S1412289191678به نام امیر خاکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
کارت دانش�جویی اینجان�ب طیبه فالح نژاد با ش�ماره دانش�جویی  ۹۴۲۱۳۰۳۰۰۳از
دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته شنواییشناسی در مقطع دکتری تخصصی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
مفقودی
س�ند كمپان�ى و كارت گارانتى خودرو پژو پارس رنگ س�فید روغنی م�دل  1396به
ش�ماره پالک ایران153-99ص 89به ش�ماره موتور  K1136357124و شماره شاسی
 NAAN01CE9HH013130ب�ه ن�ام عباس خلچی کندری مفق�ود گریده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

