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فرهنگی

همه گفتند رویگری از کار افتاده و توان بازی ندارد

رض��ا رویگری بازیگر س��ینما و تلویزی��ون در گفتوگو با خبرنگار
گ��روه فرهنگی خبرگ��زاری میزان ،درخصوص بازگش��ت خود به
عرصه بازیگری بعد از س��ه س��ال کمکاری گفت :معموالً کار این
طور اس��ت که زنگ زده و پیشنهاد میدهند و کار اگر قابل قبول
باش��د در آن بازی میکنیم .من هم پیش��نهاد حسن حجگذار را
پذیرفتم و این روزها مش��غول بازی در فیلم س��ینمایی "به وقت
طالق" هستم .وی درباره مضمون و کیفیت فیلم "به وقت طالق"
تاکید کرد :حس��ن حجگذار تمام تالشش را برای این فیلم انجام

داده ام��ا اینکه بخواهم بگویم با اثری
مثالزدنی و بس��یار خوب به سینما
بازگش��تهام کمی اغراق است .بیشتر
ترجیح میدهم با یک فیلمنامه خوب
و در کنار بازیگ��ران بزرگ کار کنم.
بازیگر سریال "مختارنامه" درباره بیتوجهی کارگردانان به خود در
س��الهای اخیر اضافه کرد :بازی در فیلم "به وقت طالق" را قبول
کردم ت��ا به کارگردانان بفهمانم من هنوز ه��م میتوانم کار کنم.
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متاس��فانه به محض اینکه مریض شدم همه گفتند رویگری از کار
افت��اده و دیگر نمیتواند در کاری بازی کند .خواس��تم با حضورم
در ای��ن فیلم ثاب��ت کنم که هنوز توان بازیگ��ری دارم .به گزارش
میزان ،وی در همین راس��تا ادامه داد :اینکار را در ابتدا به خاطر
مسائل مالی قبول کردم و در ادامه هم دوست داشتم بعد از مدتها
بیکاری باز هم دیده ش��وم .من مدتها درگیر بیماری بودهام اما با
تمام توان در حال گذراندن دوران درمان هستم تا بار دیگر با آثاری
قدرتمند به بازیگری بازگردم.

ادعای نقاشی ندارم؛ گاهی شعر هم میگویم
نمیخواهم نامم بهعنوان نقاش مطرح شود
زیرا این کار ،حرفهای است که تواناییهای
خاص خودش را میطلبد .نقاش��یهایی که
من ارائه میکنم بیش��تر ،دربردارنده حس
و ح��ال م��ن اس��ت و تصاویری اس��ت که
ب��ا ترکیب رنگها خلق ش��ده اس��ت .این
نقاشیها مانند زمانی که روی صحنه تئاتر
میروم ،به من انرژی میدهد

زمانی که روی صحن��ه تئاتر میروم ،به من انرژی
میدهد .این هنرمند میگوید :من چون کپیکاری
بلد نیستم ،این نقاش��یها در لحظه اتفاق میافتد
و تصاویری هس��ت که مفاهیمی را نشان میدهد.
اینها نقاشی با مداد شمعی است و گاهی مخلوطی
از ماژی��ک و اکریلی��ک به آن اضافه میش��ود .من
خیلی به دنبال این نبودم از وسیله خاصی استفاده
کنم بلکه این نقاش��یها ،بافت و فرمی است که با
مدادشمعی ایجاد میش��ود .در این سالها آنقدر
جسارت نداش��تم که نمایشگاه بگذارم اما دوستان

اصرار داش��تند حاال که نقاش��ی میکشم اینها را
در مع��رض دید دیگران قرار بدم تا دوس��تان دیگر
هم این کارها را ببینند .او همچنین درباره کارهای
هنریای که انجام میدهد ،اظهار میکند :س��الها
است نقاشی میکش��م هرچند گاهی بین کارهایم
فاصله زمانی افتاده است .بعد از انقالب یک سالی با
آبرنگ نقاشیهایی میکشیدم به دلیل اینکه بازی
نمیکردم میخواستم خودم را به نوعی تخلیه کنم.
به غیر از نقاشی کارهای دیگری هم انجام میدهم
و گاهی ش��عر میگویم .بازیگری و کارگردانی هم

ج��زو کارهایی هس��ت ک��ه انجام میده��م .بابک
توضیح میهد :این نمایشگاه  ۳۰تابلو را به نمایش
میگذارد که اغلب آنها ،قابهای کوچکی هستند.
کار بزرگ ندارم و بیش��تر در حد کاغذ  A۴اس��ت.
امیدوارم این نمایش��گاه دورهمی خوبی باش��د تا
دوستان و آشنایان گردهم بیایند و ساعات خوبی را
داشته باشند .این هنرمند در پایان میگوید :امتیاز
نقاشی در مقایس��ه با کارهای نمایشی مانند تئاتر
این اس��ت که آدم خودش با خودش قرار میگذارد
و انج��ام کار خیل��ی منوط به هماهنگ��ی با گروه
نیست .کسی که نقاشی میکشد به تنهایی کارش
را انجام میدهد و ضرورت ندارد با جمع هماهنگ
کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ای��ن نمایش��گاه ف��ردا ۲۸
اردیبهشتماه س��اعت  ۱۹در موسسه هنری سکو
به نشانی میرداماد ،روبهروی بانک مرکزی ،خیابان
تبریزی��ان ،نبش نازنین ،پ�لاک  ،۱۶طبقه همکف
افتتاح میشود.

شرایط نمایش فوتبال در سینماها اعالم شد

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش آخرین جزئیات
از نمایش فوتبال در س��ینماهای کش��ور را اینگونه تشریح کرد:
ش��نیدیم که نی��روی انتظامی با نمای��ش فوتبال در س��ینماها
موافقت کرده ولی اگر قرار اس��ت فوتبال در سینماها پخش شود
باید مجوزهای قانونی رس��ما صادر ش��ود .وی بیان کرد :انجمن
س��ینماداران باید سینماهایی که ش��رایط پخش فوتبال را دارند
به نی��روی انتظامی معرفی کنند تا مجوزهای الزم در این زمینه
از س��وی نیروی انتظامی صادر شود .س��خنگوی شورای صنفی
نمای��ش تاکید کرد :عالوه بر آن س��ینماداران بای��د از صاحبان
فیلمهایی که س��انس نمایش آثارشان همزمان با نمایش فوتبال

اس��ت ،مجوز گرفته و رضایت آنها را کس��ب کنند .فرجی اضافه
کرد :براس��اس ضوابط و قوانین شورای صنفی نمایش ،سینمادار
نمیتوان��د در زمان اکران فیل��م ،فوتبال نمایش دهد و به همین
دلی��ل تاکید دارم که س��ینمادار باید مج��وز الزم را از صاحبان
فیلمهایی که س��انس نمایش آثارش��ان با نمایش فوتبال تداخل
دارد ،نی��روی انتظام��ی و اداره اماکن عمومی کس��ب کند و در
ص��ورت داش��تن این مجوزه��ا ما ه��م ممانعت��ی نمیکنیم .به
گزارش مهر ،وی در پایان گفت :تاکید میکنم که س��ینماداران
بای��د مج��وز الزم ب��رای پخ��ش فوتب��ال را از نی��روی انتظامی
دریافت کنند.

سینما در انتظار «هفت» تلویزیون
پس از آخرین اظهارنظرهای مدیران س��یما که گفته
بودند برنامه س��ینمایی «هفت» قب��ل از ماه رمضان
پخش میشود هنوز زمان پخش این برنامه مشخص
نیس��ت .مدیران س��یما چندی پیش اعالم کردند که
«هفت» مهمترین برنامه سینمایی تلویزیون که پس
از سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر در ماه بهمن
س��ال گذشته تعطیل ش��د ،قبل از ماه رمضان  ۹۷به
تلویزیون بازمی گردد اما با وجود فرارسیدن ماه رمضان
هنوز خبر جدیدی از تولید این برنامه اعالم نشده است.
لوکیش��ن برنامه «هفت» قرار است در باغ کتاب و در
استودیویی که پیش از این برنامه در روزهای برگزاری
سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر روی آنتن رفت،
باقی بماند ،بنابراین لوکیش��ن برنامه مشخص است و
همچنان مهمترین مس��ئله این برنامه ،تعیین ترکیب
عوامل و به ویژه مجری اس��ت .انتظار میرفت که این
برنامه با وقفهای کوتاه بعد از جشنواره ملی فیلم فجر
به کار خود ادامه دهد اما این اتفاق نیفتاد و جای این
برنامه در طول برگزاری سیوششمین جشنواره جهانی
فیلم فجر که در اردیبهش��ت ماه برگزار شد نیز خالی

 ۵۰خودروی کالس��یک با بیش از  ۶۰سال قدمت از
کاخ س��عدآباد راهی کاخ نیاوران ش��دند تا در آستانه
روز جهانی موزهها و میراث فرهنگی مردم را با میراث
صنعتی ک��ه زمانی اوراق میش��د ،آش��نا کنند .این
خودروهای کالس��یک دو ماه در مجموعه فرهنگی-
تاریخی سعدآباد بهعنوان میراث صنعتی و سرمایههای
تاریخی نمایش داده ش��دند که در پایان برگزاری این
نمایش��گاه ،رژهای را در سطح ش��هر تهران در مسیر
س��عدآباد ،س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردش��گری ،موزه ملی و کاخ نیاوران به وس��عت ۶۰
کیلومت��ر اجرا کردند .ای��ن خودروها که قدیمیترین
آن بنزی متعلق به س��ال  ۱۹۵۲میالدی و جوانتری
آن فولکس واگن س��اخت آلمان به سال  ۱۹۷۴است
براساس اعالم س��لمان یارمحمدی مدیر اتومبیلرانی
کان��ون جهانگردی و اتومبیلرانی ک��ه رژه خودروهای
کالس��یک را ترتیب داده ،بیش از  ۳۰میلیارد تومان
ارزشگ��ذاری ش��دهاند .در ای��ن رژه خودروهای��ی از
کمپانیه��ای فورد ،بن��ز ،پ��ورش ،BMW ،فیات و
فولک��س واگن ش��رکت کردهاند .ای��ن خودروها همه

موفقیت عکاسان تبریزی برای دومین سال متوالی؛

سمیه فرضی رتبه اول «تکعکس مستند» ایران را کسب کرد

آفتاب اقتص�ادی  -ماهان فالح :در مراس��م
اهدای نش��ان عکس سال مطبوعاتی ایران که به
همت انجمن صنفی عکاس��ان مطبوعاتی ایران
برای دومینب��ار در خانه هنرمندان تهران برگزار
شد ،سمیه فرضی ،عکاس جوان تبریزی توانست
رتب��ه اول بخ��ش "تکعکس مس��تند" را از آن
خود کند .فرضی درحال��ی این جایزه مهم را در
تهران دریافت کرد که صبح آن نیز در هشتمین
جش��نواره ملی و بینالمللی عکس فیروزه تبریز
رتب��ه دوم بخش عکس موبایلی را کس��ب کرده
بود .س��میه فرضی متول��د س��ال  ۶۴و کارمند
شهرداری منطقه  ۱۰تبریز است .او فارغالتحصیل

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

قضاوتهایی دردناک تر
از خود سختی ها
نیوشا خطیب  lکارشناس هنر

بعضی نمایشنامهها در ساختار و عناصر ساختاری
گاهی منجر به خلق آثاری قابلتأمل میشود که
اجزای متن در یک عنصر خاص خالصه نمیشود
و فرصت و قدرت مانوردهی روی این ش��اخهها
و زم��ان و م��کان و ...قدرت عمل بیش��تری به
نویسنده میدهد اما وقتی نویسندهای فقط روی
یک عنصر تاکی��د دارد و با نگاه ویژهتری به یک
پرس��وناژ مینگرد و او را تک و تنها و بیواس��طه
نش��ان میدهد ،کار نویس��نده بس��یار سخت تر
است .زیرا نویسنده موظف است تکپرسوناژش را
با بیان احساسات و رفتار و انتقال این احساسات
به مخاطب ،موضوع معینی را برای هدف خاصی
پیگیری کند تا شخصیتپردازی پرسوناژ مخاطب
را راضی و خشنود نگه دارد و گاهی روی صندلی
میخکوب کند و جذابیتهای باالیی برای تماشاگر
ایجاد کند تا خسته نشود و دقیقا به همین دلیل
روند پردازش نمایشنامهی تکپرسوناژی کار هر
نویسندهای نیست.
«جوجهتیغی» نمایش و شاید به قول خود صاحب
اثر بهرام افشاری ،تجربهای تکپرسوناژهای بود که
آنقدر جذابیتهایش با توجه به موضوعش برای

بازدید از موزه سینما رایگان شد

همزم��ان ب��ا روز جهان��ی م��وزه و می��راث
فرهنگ��ی بازدید از موزه س��ینما در روز جمعه
 28اردیبهش��ت م��اه  ،1397رایگان اس��ت و
عالقهمن��دان میتوانن��د در روز ی��اد ش��ده از
س��اعت  9ت��ا  21از این م��کان تاریخی دیدن
کنند .تاالره��ای آبی ،معاص��ران و بینالملل،
نمایش��گاههای دف��اع مقدس ،عل��ی حاتمی،
ک��ودک ،دوبل��ه و ص��دا ،ن��امآوران و ارامن��ه،
خان��ه فرهاد ،زیرگ��ذر تاریخ و تماش��اخانه در
روز جهان��ی م��وزه میزبان مخاطب��ان خواهد
ب��ود .همچنین پژوهش��گران ،س��ینماگران و
دوس��تداران س��ینمای ای��ران میتوانند ضمن
بازدی��د از بخشهای مختلف م��وزه از نمایش
کهنترین س��ند حضور س��ینما در ایران را که
ب��ا همکاری کاخ گلس��تان در ت��االر آبی موزه
س��ینما به نمایش عمومی گذاشته شدهاست،
بهرهمند ش��وند .در این س��ند تاریخی مکتوب
که بی��ش از یکصد س��ال قدمت و ب��ه دوران

"ایش��ان با دلسوزی تمام کنار من بودند و به من
کمک کردند که در عکاس��ی موفق ش��وم و حاال
جایزهام را مدیون ایشان میدانم ".او داشتن عالقه
و جدیت را در کنار داش��تن اس��تادی خوب رمز
موفقیت میداند و میگوید" :شاید رشته و کارم
با عکاس��ی ظاهرا مرتبط نباشند اما واقعیت این
اس��ت که من در محل کارم با افراد زیادی س��ر
و کار دارم و همی��ن ارتباط زی��اد با آدمها باعث
میش��ود که در عکاسی مس��تند موفقتر عمل
کنم ".این عکاس جوان معتقد اس��ت که عکاس
مستند باید یک ش��خصیت مردمی داشته باشد
و عالق��ه خاصی به آدمها ب��ورزد؛ به بیانی دیگر
عکاس مس��تند میبایس��ت درد جامعه و مردم
را درک و لمس کند و به همین خاطراس��ت که
عکاسی مستند جایگاه ویژهای در بین شاخههای
مختلف عکاس��ی دارد .سمیه فرضی در نظر دارد
در آینده حرفهایاش از سوژهها و موضوعاتی که
در نظر دارد مجموعه عکس مستند تهیه کند و
تالشش در زندگی نیز افزایش دادن معلوماتش در
حوزههای مختلف خواهد بود .محمد بقالاصغری،
دیگر عکاس جوان تبریزی نیز در همان مراس��م
اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که چند
روز قبل برگزار ش��د ،بهعنوان نامزد نهایی بخش
مجموعهعکس مستند انتخاب شده بود.

مالکان خصوصی دارند .در بین این خودروها که امروز
در ش��هر رژه نمایش��ی رفتند تنها  ۱۲خودرو پالک
تاریخ��ی دارند .به گزارش ایس��نا ،در رژه خودروهای
کالسیک که برای نخستین بار در سطح پایتخت اتفاق
میافتد  ۵۰خودرو از س��ال  ۱۹۵۲تا  ۱۹۷۴به انگیزه
آش��نایی مردم با این میراث تاریخ��ی و ترغیب آنها
ب��رای حفاظت از میراث فرهنگ��ی و بازدید از موزهها
شرکت کردند.

پژمانجمشیدی

آرزویخارقالعادهایدرسینماندارم
پژمان جمشیدی بازیگر سینما
و تلویزی��ون در مورد اس��تقبال
تماش��اگران از فیلم س��ینمایی
تگ��زاس ،اظه��ار داش��ت :برای
ایفای نق��ش در فیل��م تگزاس
ابتدا تردید داش��تم ام��ا زمانی
ک��ه در کار قرارگرفت��م خیلی
راضی بودم و پروژه خوبی از آب
درآمد.خوش��حالم که بینندگان
از تماش��ای ای��ن فیل��م راضی
هس��تند .وی با اش��اره به اینکه
هر بازیگ��ری دوس��ت دارد در
مت��ن کار قرارگیرد و به بهترین
ش��کل نقش خ��ود را ایفا کند،

مخاط��ب زیاد بود که نهتنها مخاطب را خس��ته
نمیکرد بلک��ه او را در جایش میخکوب میکرد
و وادار به همذاتپنداری میکرد.
این نمایش داس��تان جوانیس��ت که به عش��ق
بازیگری از شهرس��تان به ته��ران آمده و در این
مسیر اتفاقاتی برایش رخ میدهد .به نظر میرسد
افش��اری از تجربیات مس��تندی که برای خود و
اطرافیانش برای ورود به دنیای هنر رخ داده است
اس��تفاده کرده است و دقیقا جدا از بازی خوبش
یکی از نقاط قوت کار همین است .افشاری مسلط
است و گاهی از طنز کالمی استفاده میکند که
بیش��تر از آن که طنز بودنش م��ورد توجه قرار
بگیرد تلخی کالم احساس میشود.
در اواس��ط و انته��ای نمایش ش��اهد ویدئوهای
مس��تندی هس��تیم که تع��دادی از هنرمندان
در مورد سرنوش��ت قهرمان داس��تان اظهار نظر
میکنن��د .نظرها گاهی محترمان��ه و گاهی غیر
محترمانهاند و تلخی نمایش را دو چندان میکند.
در جای��ی از نمایش قهرمان داس��تان میگوید
آنقدر خراش برداش��تهام که س��خت ش��دهام و
احساس میکنم شبیه به جوجهتیغی شده ام .هر
فردی در هر جایگاهی برای ش��رایط فعلی خود
چه موفق بوده چه خیر زحمت و سختی بسیاری
کشیده است که محترمند و قضاوتهای از بیرون
شاید دردناک تر از خود سختیها باشد و ما همه
به یک جوجهتیغی تبدیل شدهایم.

رویدادهای هنری

رژه خودروهای قدیمی در تهران

بود .این برنامه بعد از س��ه دوره تولید و پخش توسط
مجریانی چون فریدون جیرانی ،محمود گبرلو و بهروز
افخمی و همچنین ی��ک دوره  ۱۰روزه با حضور رضا
رش��یدپور هنوز تکلیفش برای فصل جدید مشخص
نیس��ت و با تغییر مدیریت در شبکه سه سیما چشم
امید به سیاس��تهای علی فروغی مدیر جدید شبکه
است تا تمهیدی بیندیشد که تکلیف «هفت» مشخص
شود.

مهندس��ی عمران در مقطع کارشناسی ارشد از
دانشگاه تبریز است و به تازگی عکاسی را شروع
کرده است .فرضی میگوید" :آموزش عکاسی را
به طور جدی نزد علی حامد حقدوس��ت ،عکاس
بهنام مستند کشور که پارسال همین جایزه را در
همین جشنواره کسب کرده بود فراگرفته ام ".او
توضیح میدهد" :به هنر همیشه عالقه داشتهام
اما مشغله درسی اجازه نمیداد که در حوزه مورد
عالقهام فعالیت کنم اما در س��الهای اخیر سعی
کردهام برای عکاسی وقت بگذارم ".فرضی مدت
زمان آموزش مفیدش از علی حامد حقدوست را
 ۸ماه عنوان میکند و درباره اس��تادش میگوید:

پنجشنبه
27اردیبهشت1397
2018.MAY.17
شماره 765
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یادداشت

رضا بابک:

رضا باب��ک که در ق��اب تلویزی��ون و روی صحنه
تئات��ر ،خاطرههای زی��ادی برای م��ردم ایران رقم
زده قصد دارد نمایش��گاه نقاشیهای خود را برگزار
کند و میگوید :امتیاز نقاشی در مقایسه با کارهای
نمایشی این اس��ت که آدم خودش با خودش قرار
میگ��ذارد و انجام کار خیلی منوط به هماهنگی با
گروه نیس��ت .این نمایش��گاه با نام «زنگ نقاشی»
مجموع��های از آثار نقاش��ی این هنرمن��د را که به
بازیهای خود در تلویزیون و تئاتر ش��هره اس��ت،
در معرض دید قرار میدهد .رضا بابک  ۲۰اس��فند
 ۱۳۲۴در تهران متولد شد؛ او در رشته بازیگری و
کارگردان��ی تحصیل کرده و در زندگی هنری خود
بهعنوان نویسنده ،بازیگر ،کارگردان و صدا فعالیت
کرده است« .آرایش��گاه زیبا» یکی از معروفترین
آثار بابک اس��ت که تاثیر زیادی در مجبوبیت این
بازیگر در میان مردم داشت .همچنین صدای «آقا
حنایی» س��ریال «خونه مادربزرگه» برای بسیاری
یادآور خاطرات و برنامههای تلویزیونی کودکیشان
اس��ت .او درباره این نمایشگاه میگوید :من اصوال
نقاش نیستم و ادعای نقاش��ی ندارم .دوستانی که
با من در زمینه نقاش��ی معاشرت میکنند ،معتقد
هس��تند که ای��ن تاکید بر نقاش نبودن اس��ت که
جالب اس��ت .بابک ادامه میدهد :نمیخواهم نامم
بهعنوان نقاش مطرح ش��ود زیرا این کار ،حرفهای
اس��ت که تواناییهای خاص خ��ودش را میطلبد.
نقاشیهایی که من ارائه میکنم بیشتر ،دربردارنده
ح��س و ح��ال من اس��ت و تصاویری اس��ت که با
ترکیب رنگها خلق شده است .این نقاشیها مانند

هر بامداد در سراسر ایران

گف��ت :طبیع��ی اس��ت که من
هم ت�لاش میکنم تا فیلمهایی
بازی کنم تا مخاطبان را جذب
کند.
جمش��یــدی افـــزود :آرزوی
خارقالعادهای در س��ینما ندارم
و واقع��ا س�لامتی از همه چیز
مهم تر اس��ت .بازیگر مجموعه
«پژمان» خاطرنشان کرد :البته
اگر بخواه��م یک آرزو داش��ته
باشم این است که تمام کارهایی
که در آن نقشآفرینی میکنیم
م��ورد اس��تقبال تماش��اگران
قرار گیرد.

مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب وحید حس��نی فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۲
صادره از ابهر در مقطع کارشناس��ی رشته برق صادره از واحد دانشگاهی اکباتان با
ش��ماره 3/91/300/192مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه اکباتان واحد محمدیه به نشانی قزوین ،شهرستان
محمدیه ،بلواردانشگاه ارسال نماید.
مفقودی
دفترچه ثبت س��اعت پایه یکم به ش��ماره  ۳۸۵۰۸۱صادره از همدان به نام بهرام
جهانگیری به شماره ملی  ۴۰۵۰۳۷۷۹۶۹از درجه اعتبار ساقط است.

مظفرالدین ش��اه تعلق دارد ،ردپای نخس��تین
حض��ور س��ینما در ایران در تاری��خ  ۲۲بهمن
 ۱۱( ۱۲۷۸فوریه  )۱۹۰۰ثبت ش��ده است .به
گزارش ایلنا ،موزه سینما طبق روال همیشگی
در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت  ۹تا
 ۱۹و جمعهها و ایام تعطیل از ساعت  ۱۴تا ۱۹
میزبان عالقهمندان خواهد بود.

بهنامبانی
«ماه عسل» میخواند

بهنام بانی خواننده کش��ورمان ،امسال با احسان
علیخانی در ماه عس��ل هم��کاری میکند .قرار
است بانی تیتراژ ابتدایی ماه عسل  97را بخواند.
بهنام بانی در سال گذش��ته توانست با خواندن
ترانههای جوان پس��ند ،مخاطبان بسیاری را به
سمت خود جذب کند .گفتنی است؛ برنامه ماه
عسل امسال ،هر شب س��اعت  19از شبکه سه
سیما پخش میشود.

