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فرهنگی

ماهی سیاه کوچولو به پالیز رسید
آفتاب یزد« :ماهی سیاه کوچولو» نوشتهی مهرنوش علیا (بر اساس داستان صمد بهرنگی) به
کارگردانی محمد عاقبتی پس از اجرای موفق خود در تماشاخانه شهرزاد و نیویورک آمریکا در
تازهترین اجرای خود در تماشاخانه پالیز روی صحنه میرود .در خالصه داستان این نمایش آمده:
ماهی سیاه کوچولو با مادرش در برکهای کوچک زندگی میکند و رؤیایی دریا در سر دارد .نمایش
«ماهی سیاه کوچولو» از  ۲۹مرداد روی صحنه میرود.

موسیقی
واکنش حمید هیراد به حواشی اخیر

بهکنسرتمبیایید

حمید هیراد که در روزهای گذش��ته بار دیگر
خبرس��از شده اس��ت ،با دعوت از منتقدان و
روزنامهن��گاران و خبرنگاران حوزه موس��یقی
برای حضور در کنس��رت (سهشنبه  9مرداد)
از آنها خواس��ت که به دیدن کنسرتش بیایند
و نق��دش کنند .این اتف��اق در حالی رخ داده
که در روزهای گذش��ته برخ��ی خوانندههای
پاپ از قبیل شهرام شکوهی ،امیرعباس گالب،
عماد طالبزاده ،رض��ا صادقی و ...در حمایت
از ای��ن خوانن��ده در براب��ر هجمههای فضای
مجازی پستهای اینستاگرامی را در صفحات
شخصیش��ان منتش��ر کرده بودند و از سوی
دیگر برخی شاعران و ترانهس��رایان با انتشار
برخ��ی ویدئوها با ادعای اج��رای پلیبک این
خواننده در کنس��رتش ،نسبت به این موضع
معترض بودهاند .اکنون حمید هیراد با دعوت
از خبرنگاران و روزنامهنگاران حوزه موس��یقی
برای اجرای امش��ب خود در تالش برای اتمام
حواشی اخیر است که مدتها در رأس اخبار
موسیقی کشور قرار گرفته است .شاید حضور
خبرنگاران و منتقدان حوزه موسیقی و قضاوت
آنها نس��بت به اجرای زن��دهی حمید هیراد،
بتواند نقطه پایانی برای این حواش��ی باش��د.
به گزارش ایلنا ،حمید هیراد امشب در سالن
میالد نمایشگاه بینالمللی طی دو سانس و در
ساعتهای  19:30و  22:30به صحنه میرود.

رویدادهای هنری

جایزه برای «موید العیان»

«گزارشهایی درباره س��اره و سلیم» موفق به
کسب جایزه بهترین فیلم بلند از سیونهمین
جش��نواره فیلم «دوربان» در کشور آفریقای
جنوبی شد .درام روانشناختی «گزارشهایی
درباره س��اره و س��لیم» به کارگردانی «موید
العیان» روایتگر تاثیرات سیاسی رابطه میان یک
مرد فلسطینی و زنی است که در سرزمینهای
اشغالی زندگی میکند .به گزارش سینماسینما
به نقل از رویترز ،کارگردان فلسطینی این فیلم
پس از کسب این جایزه و در پیامی ویدئویی به
جشنواره این جایزه را به تمامی سینماگران در
سراسر جهان تقدیم کرد که با هنر و سینما در
حال مقابله با انواع مختلف بیعدالتی هستند.
س��یونهمین جش��نواره فیلم «دوربان» بوده
که از قدیمیترین و بزرگترین جشنوارههای
س��ینمایی در منطقه جنوب آفریقا محسوب
میش��ود و از تاریخ  ۱۹ت��ا  ۲۹جوالی برابر با
 ۲۸تی��ر تا ۷مرداد در ش��هر س��احلی دوربان
برگزار شد و عالوه بر نمایش فیلم به برگزاری
ورکشاپهای فیلمسازی ،سمینار و سخنرانی
درباره فیلم و فیلمسازی نیز اختصاص داشت.

«دمسرخها»بهسینمامیآیند

غالمرضا فرجی ـ س��خنگوی کارگروه اکران
فیلمهای س��ینمایی ـ درب��اره مصوبات تازه
این کارگروه گفت :اک��ران فیلم جدید آرش
معیریان از چهارشنبه همین هفته در سرگروه
سینمایی باغ کتاب آغاز خواهد شد .به گفته
وی از آنجا که س��ینما جوان از س��رگروهی
خارج ش��ده اس��ت ،پردیس باغ کتاب تهران
جایگزین ش��ده و «دمس��رخها» هم به دلیل
آنکه نمیتوانست همزمان با ماه محرم اکران
ش��ود یک هفت��ه زودتر و با تغییر س��رگروه
نمایش داده میش��ود .به گزارش ایس��نا ،در
خالصه داستان آن هم آمده است« :برای فرار
از حقیقت خوابیدیم و کابوس دیدیم».

شریفینیاوپورسرخدر«مدیترانه»

پیشتولیدفیلمسینمایی«مدیترانه»بهکارگردانی
هادیحاجتمندوتهیهکنندگیرشیدحاجتمند
از چندی پیش آغاز شده و گروه تولید این فیلم
در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران و عوامل
پشت دوربین هستند .براساس برنامهریزیهای
انجام گرفته ،فیلمبرداری این فیلم از  ۲۰مرداد
آغاز خواهد شد .به گزارش صبا ،تاکنون از میان
بازیگران حضور مهراوه شریفی نیا ،بهرنگ علوی
و پوریا پورسرخ در «مدیترانه» قطعی شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

روزنگار

صفحات فرهنگی
امروز تقدیم می شود به:
محمد نوری = خواننده

محم��د نوری در تاریخ  ۱دی
سال  ۱۳۰۸در تهران به دنیا
آم��د .او در جوانی آواز را نزد
خان��م ا ِولی��ن باغچهبان و تئوری موس��یقی
را نزد س��یروس ش��هردار و فریدون فرزانه،
اساتید هنرس��تان عالی موسیقی ،فراگرفت.
وی ش��یوه آواز خود را متأثر از بافت و غنای
زخمهایِ اس��اتیدی چون حس��ین اصالنی،
ناصر حس��ینی ،و محمد سریر میداند .دهه
بیس��ت ،دوران آغ��از نوعی تفكر در ش��عر و
موس��یقی آوازی درمیان مردم ایران ،بهویژه
نسل جوان بود كه بخشی را میتوان متأثر از
نش��ر و پخش وسیعتر موسیقی علمی و آثار
فولكلور كش��ورهای مختل��ف جهان ازطریق
رادیو و صفحات گرامافون دانس��ت« .محمد
نوری» در همین س��الها  -سنین نوجوانی -
با خواندن اش��عار نوینی كه روی نغمههای
ِ
كالس��یك
روز مغربزمین و برخی قطعات
آوازی سروده شدهبود ،كار خوانندگی را آغاز
كرد .محمد نوری طی سالهای بعد ،با تكیه
بر تحصیالت هنرس��تانی و دانشگاهی خود،
توانس��ت هویت مس��تقلی به این اندیشه و
گرایش ببخش��د و با اجرای آثار اساتیدی كه
قب ً
ال ذكر آنان رفت ،فضای متفكرانهای به گونه
آوازیِ خوی��ش دهد .محم��د نوری طی پنج
دهه بیش از سیصد قطعه آوازی اجرا كرد .او
همچنین به تقریر و ترجمه مقاالت و سرودن
اشعاری برای تران ه نیز پرداخت .محمد نوری
در س��ال های پایانی عم��ر چند اجرا به نفع
بیماران خاص داش��ت .وی ترانههای زیادی
با تم میهنی چون «جان مریم»« ،شالیزار»،
«واس��ونك»« ،جمعه بازار»« ،ایران» را اجرا
كردهاس��ت .نوری در كنار تحصیل در رشته
ادبیات زبان انگلیس��ی و رشته نمایش ،آواز
ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آموخت .بعد
از آن نزد اس��اتید هنرس��تان عالی موسیقی
«س��یروس ش��هردار» و «فری��دون فرزانه»
و«مصطفی پورتراب» رفت و از آنها تئوری
موسیقی ،سلفژ و نوازندگی پیانو را فراگرفت.
آواز كالسیك را نزد ا ِولین باغچهبان و فاخره
صبا آموخته و شیوه آوازی خود را با تاثیر از
استادانی چون حسین اصالنی ،ناصر حسینی
پیدا ك��رد و رفته رفته به ش��یوه منحصر به
فرد خود دست یافت .شیوهای كه به سختی
میتوان آن را در زیر شاخهای از شاخههایی
چون پاپ ،كالسیك و ...گنجاند .این خواننده
خوشصدای موس��یقی ایران س��رانجام پس
از س��الها مب��ارزه با بیماری س��رطان مغز
اس��تخوان و وخامت وضعیت جس��مانی در
ش��امگاه  ۹مرداد  ۱۳۸۹در بیمارستان جم
در تهران در گذشت.

کوتاه از هنر

امیر جعفری در «زیر نظر»

پیشتولی��د فیل��م س��ینمایی «زی��ر نظر»
نخس��تین ساخته س��ینمایی مجید صالحی
به تهیهکنندگی محمد شایس��ته با دریافت
پروان��ه س��اخت از مدتی قبل آغاز ش��ده و
همچنان ادامه دارد .بعد از رضا عطاران ،امیر
جعفری دومین بازیگری است که حضورش
در فیل��م «زیر نظر» قطعی ش��ده اس��ت تا
نخس��تین هم��کاریاش با مجی��د صالحی
ش��کل بگیرد .جعفری فیلم «قانون مورفی»
س��اخته رامبد جوان را هم آماده اکران دارد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران« ،زیر نظر»
که فیلمنامهاش توس��ط ابوالفضل کاهانی به
نگارش درآمده یک کمدی پربازیگر اس��ت و
به زودی چند بازیگر مطرح دیگر نیز به فیلم
اضافه میشوند.

حس��ین عرفانی دوبلور پیشکس��وت درب��اره وضعیت
دوبله گفت :این روزه��ا جوانان زیادی وارد عرصه دوبله
میشوند که استعدادهای خوبی هستند و قطعاً در آینده
میتوانن��د دوبلورهای خوبی برای این عرصه باش��ند و
جای دوبلورهای قدیمی را بگیرند .وی در همین راس��تا
افزود :امثال من دیگر رفتنی هستیم و نهایتا سه تا چهار سال دیگر
حض��ور داریم ،بنابراین باید عرصه دوبله توس��ط جوانان عالقه مند
ب��ه این هنر ب��ه کار خود ادامه دهد .این دوبلور پیشکس��وت درباره

هر چند نمایشگاه لوور تهران ،تا پایان ساعت کاری
روز گذش��ته هشتم مرداد برپا بود و از صبح امروز
اقدام��ات اولیه برای بس��تهبندی ،جمعآوری و در
نهایت بازگرداندن این  ۵۶اثر تاریخی امانت گرفته
شده از موزه لوور پاریس ،به مبدا آغاز شده ،اما باز
هم عالقهمندان زیادی بودند که با مطلع شدن از
اینکه این نمایش��گاه روز پایانی بازدید خود را در
سپری میکند ،باالخره فرصت کردهاند به سمت
م��وزه ملی ایران آمدند تا لوور ش��عبه تهران را به
چشم ببینند.
هر چند از  ۱۴اس��فند س��ال گذش��ته تا  ۲۴تیر
امسال  ۲۴۳هزار و  ۳۸۱نفر از گنجینه لوور و آثار
عکاسی عباس کیارستمی «به من نگاه کن» دیدن
کردهاند ،اما به نظر میرسد با توجه به صحبتهای
یک��ی از نگهبان��ان موزه ک��ه در روزه��ای پایانی
نمایشگاه باز هم تعداد زیادی بازدیدکننده به موزه
آمدهاند ،این آمار رشد بیشتری داشته است.
البت��ه قرار بود که این نمایش��گاه پ��س از تهران،
مدتی پیش برای نمایشی دیگر به خراسان رضوی
منتقل ش��ود که ابتدا زمان آن ب��ه تعویق افتاد و
درنهایت هم اعالم شد که شرکت بیمهی مرتبط
با موض��وع ،از ترس تحریمهای آمری��کا ،از تداوم
پوش��ش بیمهای خود صرف نظر کرده ،به همین
عل��ت ،نمایش آثار در جایی غیر از مرکز کش��ور،
منتفی است.
با این وصف ،درصد بیش��تر بازدیدکنندگان صبح
روز گذشته لوور شعبه تهران را بانوان جوان و پیر و
حتی خانوادهها تشکیل می دادند که با ذوق به هر
نقطه نگاه می کردند ،هر چند از دید یکی دو نفر
هم نمایشگاه عکسهای مرحوم کیارستمی بهتر
بود ،اما باز هم تعداد بازدیدکنندگان لوور بیشتر از
نمایشگاه عکس است.
میزان اس��تقبال در روز آخر نمایش��گاه به حدی
زیاد ش��ده بود که مراقبان و نگهبانان س��النهای
نمایش��گاهی موزه به تکاپو افت��اده بودند تا تعداد
مراقبان را در سالنها بیشتر کنند.
س��ارا  ۲۰س��اله که س��ه روز پی��ش از وجود این
نمایش��گاه مطلع ش��ده و در روز آخ��ر با خواهر و

تنابندهومقدم«قسم»میسازند

نقشمدیردوبالژهادرکیفیتآثاردوبلهشدهاظهارکرد:
کیفیت کار نیروهای جوان در عرصه دوبله با مدیریت،
رهبری و تجربیاتی که مدیر دوبالژها دارند میتواند در
تقویت هرچه بهتر نیروهای جوان موثر باشد ،در این
روزها مجتبی نقیبی به عنوان مدیر دوبالژ نقش مهمی
در هدایت مسیر هر چه بهتر جوانان در عرصه دوبله ایفا کرده است
و امیدوارم این روند هر روز بهتر از قبل ادامه یابد .وی ادامه داد :یک
دوبلور برای دوبله یک اثر باید حس شخصیت آن اثر را داشته باشد،

فیلمبرداری فیلم سینمایی
«جاندار» ب��ا کارگردانی
مشترک حس��ین امیری
دوم��اری و پدرام امیری و
به تهیهکنندگ��ی کامران
مجیدی ،اث��ری اجتماعی
اس��ت که قرار است برای
حضور در س��یوهفتمین جش��نواره ملی فیلم
فجر آماده ش��ود .این فیلم که از اواخر مردادماه
در ته��ران کلید خورده بود و بازیگران اصلی آن
جل��و دوربین هوم��ن بهمنش رفتن��د به اواخر
فیلمبرداری نزدیک ش��ده اس��ت .حامد بهداد
و آری��ان واعظىآش��تیانى در فیلم س��ینمایی
«جاندار» نق��ش پدر و پس��ر را ایفا میکنند.

محم��د علی��زاده خوانن��ده پاپ کش��ورمان که
اجراهای زنده را همیش��ه سرلوحه فعالیت های
موسیقایی خود قرار داده و در سال  95بیشترین
کنسرت را در میان تمام خوانندگان روی صحنه
برد ،ای��ن روزها هم در برگزاری کنس��رت ،هم
تولید و انتش��ار تکآهنگ کمفروغ اس��ت .البته
پیش از این هم علیزاده به دلیل اینکه در س��ال
فقط  3یا  4آهنگ منتش��ر میکرد ،مورد انتقاد
هواداران��ش قرار می گرفت .گفته ش��ده بود که
کس��التی برای این خواننده جوان ایجاد ش��ده
که روی صدایش تأثیر گذاش��ته است .گرفتگی
صدای علیزاده در پیام های صوتی که در فضای
مجازی برای هوادارانش قرار می داد هم مشخص
ب��ود .او در آخرین پیام صوتیاش اعالم کرد که
اوضاعش بهتر ش��ده و مشغول تولید تکآهنگ
اس��ت .حاال باشگاه خبرنگاران به بهانه کمکاری
مرد احساس ایران با او گفتگویی انجام داده که
در ادامه آن را می خوانید:

مهلت تمام شد

دوس��ت خود برای دیدن ل��وور به موزه ملی ایران
آمده ب��ود ،گفت :از طریق تلویزی��ون متوجه این
نمایش��گاه ش��دم و امروز را برای دی��دن انتخاب
کردی��م ،اما نمیدانس��تم روز پایانی برگزاری این
نمایش��گاه است.محمدحسن  ۱۹ساله که شامگاه
یکشنبه وقتی در حال جستجو در اینترنت بوده،
متوجه وجود این نمایش��گاه شده و روز گذشته با
دوستش برای دیدن آن به موزه ملی آمده بود .او
گفت :حدود دو هفته زمان بیکاری داشتیم که با
دوستم تصمیم به تهرانگردی گرفتیم .موزهها را
دوست دارم ،حتی پیش ازاین به نمایشگاه منشور
کوروش آمده بودم ،ولی امیدوارم ش��ایعاتی که در
مورد آن اثر بود برای این نمایشگاه مطرح نشود.

در خالص��ه داس��تان
«جان دار» که حس��ین
امیریدوم��اری ،پ��درام
امیری و محم��د داودی
فیلمنامه آن را نوشتهاند،
آمده اس��ت :به خدا اگه
ی��ه بار دیگه بگین ش��ام
چی ش��د ،غذا چیه ،همین وس��ط خودم رو دار
میزنم که غذا خوردن یادتون بره .بابا از گشنگی
نمردی��ن که!؟ به گزارش آنا ،فاطمه معتمدآریا،
حامد بهداد ،باران کوثری ،جواد عزتی ،مسعود
کرامتی ،علی شادمان ،گیتی قاسمی ،محمدعلی
محمدی ،امیراحمد قزوینی ،بازیگران این فیلم
هستند که در آن ایفای نقش میکنند.

منی��ره  ۳۴س��اله ،ویراس��تار رس��انهای ،که روز
یکش��نبه از زبان همکارش ش��نیده لوور یک روز
دیگر بیش��تر بازدید ن��دارد و با دیگر همکارش به
دیدن این نمایش��گاه آمده و بیان کرد :حسی که
این نمایش��گاه به آدم میدهد ،هیجانانگیز است.
قطعا نمیتوان همهی آثار لوور را به طور در ایران
نمایش داد ،اما این کار ارزش زیادی داشت .او اما
از ضعف در اطالعرسانی این نمایشگاه گله داشت و
افزود :درهیچ جایی از این نمایشگاه نشنیده بودم.
ای کاش بیش��تر اطالعرسانی میش��د تا افرادی
بیشتری میتوانستند برای دیدن آن بیایند.
محمد زمانی  ۷۲س��اله ،کارمند بازنشسته دولتی
که از یک ماه پیش از وجود این نمایش��گاه مطلع

هر چند از  ۱۴اس��فند س��ال گذشته
تا  ۲۴تیر امس��ال  ۲۴۳هزار و ۳۸۱
نف��ر از گنجین��ه لوور و آثار عکاس��ی
عباس کیارس��تمی «به من نگاه کن»
دیدن کردهاند ،اما به نظر میرس��د با
توجه به صحبتهای یکی از نگهبانان
موزه که در روزهای پایانی نمایشگاه
باز هم تع��داد زیادی بازدیدکننده به
موزه آمدهاند ،این آمار رشد بیشتری
داشته است
ش��ده بود ،هم گفت :باالخره موفق ش��دم در روز
پایانی نمایش��گاه به دیدن آثار لوور بیایم .فرانسه،
ای��ران و موزه ملی کار جالب��ی کردهاند .او با بیان
اینکه از نمایش��گاههای قبلی در موزه ملی ایران
اطالع��ی نداش��ته ،ادامه داد :از طری��ق تلویزیون
از برپایی این نمایش��گاه مطلع ش��دم ،اگر قدری
بیشتر تبلیغ میشد ،بهتر بود ،اما متاسفانه بسیار
ضعیف ب��ود .ب��ه موزهها عالقهمند هس��تم،موزه
مل��ی را دو س��ال قبل دی��دهام .هر ش��هری که
میروم به عش��ق موزههایش م��یروم ،هر بار که
به ش��یراز م��یروم ،باید حتما به تختجمش��ید
هم بروم.
میثم  ۳۵ساله از روز اول از برگزاری این نمایشگاه
مطل��ع بوده ،ام��ا تا روز پایان��ی آن فرصت بازدید
از این فضا را نداش��ته اس��ت ،گفت :به موزه زیاد
میروم ،اما بیش��تر نمایش��گاههای موزه هنرهای
معاصر را میبینم .معتقدم حتی اگر ده اثر از لوور
پاریس هم به این نمایش��گاه میآورند یک اتفاق
فوقالعاده بود.
آذر  ۶۰ساله نیز که سه روز پیش از برگزاری این
نمایش��گاه توسط دوستش مطلع ش��ده هم ابتدا
ترجیح داده آثار کیارستمی را ببیند ،او نیز گفت:
معموال هر جا که میروم همیشه دیدن یک موزه
دستکم در برنامههایم هست ،لوور پاریس را قبال
دیدهام ،برایم جالب بود ببینم کدام آثار را به ایران
امانت دادهاند.

تکذیب حضور شهاب حسینی در «سلمان فارسی»

صب��ح روز گــــذش��ته
( ۸م��رداد) خب��ر انتخاب
ش��هاب حس��ینی ب��رای
نقش «سلمان فارسی» به
کارگردانی داوود میرباقری
در برخی رسانه ها منتشر
ش��د .حس��ین طاه��ری؛
تهیهکنن��ده این س��ریال در خص��وص آخرین
وضعیت این س��ریال گفت :م��ا هنوز در مرحله
پیشتولی��د هس��تیم و هنوز با هی��چ بازیگری
صحبت نکردهایم .وی در خصوص اخبار مبنی
بر انتخاب شهاب حس��ینی برای نقش سلمان
فارسی ادامه داد :این خبر از اساس کذب است،
چون هنوز مرحله انتخاب بازیگر را آغاز نکردهایم

و ای��ن خبر صحت ندارد.
س��ریال س��لمان فارسی
ب��ه کارگردان��ی داوود
میرباقری و تهیهکنندگی
حس��ین طاهری در سه
دوره ای��ران ،بیزان��س و
بخش مربوط به اس�لام
تولید خواهد شد و بازیگران آن قرار است فقط
منحصر ب��ه بازیگران تهران نباش��ند و انتخاب
هنرمندان از سراس��ر کش��ور ص��ورت خواهد
گرفت .به گزارش صبا ،سریال سلمان فارسی در
دو بخش کودکی سلمان تا رحلت پیامبر(ص) و
بازگش��ت س��لمان به مدائن طراحی شده و در
 ۴۰قسمت روی آنتن خواهد رفت.

محمد علیزاده:

شرایط اجرای کنسرت ندارم

بنابرای�ن تولی�د تکآهن�گ را آغ�از
کردید؟
بل��ه؛ کاری را آماده کردهام ک��ه حدودا تا کمتر
از 10روز دیگر منتشر می شود.
فضای این تکآهنگ چیست؟ ریتمیک
است یا غمگین؟
بگذارید منتش��ر شود و موقع ش��نیدن ،فضای
آهنگ را درک کنیم.

خیلی وقت اس�ت که کنس�رت برگزار
نکرده اید.
فعال به تولید بسنده کردم و سراغ اجرای زنده نمی روم.
چرا؟!
تا ش��رایط روحی اجرا را نداش��ته باش��م ،روی
صحنه نمی روم.
پ�س چ�ه زمانی مج�دد روی اس�تیج
می روید؟

رکورد فروش حراجی «کریستیز» شکست

خانه حراجی کریس��تیز
اعالم کرد در نیمه نخست
س��ال ج��اری می�لادی
می��زان ف��روش آث��اری
هنری خود را برای اولین
بار به رکورد چهار میلیارد
دالر رس��انده است که در
مقایس��ه با آمار  3/07میلیارد دالری نیمه اول
س��ال  ،۲۰۱۷حاک��ی از رش��د  ۳۵درصدی و
تداوم قدرتمند بازار هنری جهان است .در این
بازه زمانی شش ماه میزان حراجیهای عمومی
کریس��تیز با  ۲۸درصد رش��د به  3/16میلیارد
دالر رسیده است ،حراجیهای خصوصی نیز با
رشد  ۱۳۵درصدی فروشی بالغ بر  ۳۹۰میلیون
دالر ب��ه ثبت رس��اندهاند و حراجیهای آنالین
کریس��تیز نیز با رش��د  ۵۰درص��دی ،فروش
 ۳۸میلیون دالری را رقم زدهاند« .گیلیام سروتی»
مدیر ارش��د اجرایی حراجی کریستیز با اشاره
به ثب��ت رکورد جدید ای��ن حراجی در فروش

با فضای آن ارتباط برقرار کرده و در صدای خود جان داش��ته باشد
که اگر اینگونه نباشد یک اثر خوب تولید نمیشود .به گزارش میزان،
عرفانی خاطرنشان کرد :سازمان صدا و سیما تالش و اقدامات زیادی
برای جوانان عرصه دوبله و موفقیتشان کرده است و تا جایی که اطالع
دارم در جهت حقوق این نیروها اقداماتی انجام شده و قرار است به
حقوق آنان اضافه شود .مدیران دوبالژ نیز به دنبال ورود جوانانی با
صدای خاص هستند که توجه مخاطب را جلب کنند و این نیروها
بتوانند در آینده نام مدیران دوبالژ و اساتید فعلی را زنده نگه دارند.

 ۲۰۰۰۰۰نفر لوور شعبه تهران را دیدند

تصویر حامد بهداد و پسرش در فیلم «جان دار»

در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
فع ً
ال هیچ کاری نمی کنم؛ فقط مشغول خوابیدنم
(می خندد)! اما کم و بیش موزیک می زنم.

ش��ورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر
ب��ا دو فیلمنام��ه موافق��ت کرد .ب��ه گزارش
باش��گاه خبرنگاران ،فیلمنامههای «قس��م»
به تهیهکنندگی جلیل ش��عبانی ،کارگردانی
مش��ترک س��یروس مقدم و محسن تنابنده
و نویس��ندگی محس��ن تنابن��ده در ژان��ر
اجتماعی و «غریبه» به تهیهکنندگی س��ید
غالمرضا موسوی و نویسندگی و کارگردانی
بهتاش صناعیه��ا در ژانر اجتماعی موافقت
شورای س��اخت س��ازمان س��ینمایی را اخذ
کردند.

امثال من رفتنی هستیم

شش ماه گفت  ۲۷درصد
از کل خری��داران در این
بازه زمان��ی جدید بودند
و در مجم��وع  ۸۴درصد
از کل اجن��اس به حراج
گذاشته شده و به فروش
رفتـــهاند .موفــقترین
حراج��ی کریس��تیز در نیم��ه ابتدایی س��ال،
حراجی مجموعه هن��ری «راکفلر» در ماه می
بود که در مجموع به فروش  ۸۳۵میلیون دالر
دس��ت یافت و رکورد جدی��دی در فروش یک
تکمجموعه اثر هنری به ثبت رس��اند .بیش از
 ۸۵هزار نفر از نمایشگاه عمومی این حراجی در
آسیا ،اروپا و آمریکا که شامل دو هزار اثر هنری
متعلق به خانواده «راکفلر» بود دیدن کردند .به
گزارش ایسنا ،حراجی کریستیز که بزرگترین
خانه حراج در دنیاس��ت در سال  ۱۷۶۶توسط
جیمز کریستی در بریتانیا بنا نهاده شد و اکنون
دفاتر اصلی آن در لندن و نیویورک قرار دارد.

ان��گار از دهان��م در رفت��ه بود و زمان��ی را برای
بازگش��تم ،بی��ان ک��رده ب��ودم .یکس��ری از
رس��انه ها هم گفته بودند که علیزاده  5یا  6ماه
دیگر کنس��رت میگذارد .واقعیت این است که
خودم هم زمان دقیقی برای بازگشت به استیج
را در ذهن��م ندارم .هر موقع ش��رایط روحی ام
مساعد بود ،برمیگردم.

برخ�ی م�ی گفتن�د ،آق�ای علی�زاده
مانن�د چن�د خوانن�ده دیگ�ر ،ب�ه دلی�ل
اوض�اع معیش�تی م�ردم و اس�تقبال کم
از کنس�رت ها ،برنام�های ب�رای برگزاری
کنس�رت ندارد .آیا این مشکالت معیشتی
ه�م ،باع�ث تغیی�ر برنام�ه هایتان ش�ده
است؟
قطعا پیش از این هم مش��کالت معیشتی برای
خیلی ها بوده و اگر بر این اس��اس می خواستم
کار کنم که نباید ک ً
ال کنسرت برگزار می کردم؛
اما شرایط فعلی ،مزید بر علت شد تا کمی بیشتر

از استیج فاصله بگیرم .االن حداقل خیالم راحت
است که کنس��رت نگذاش��تن مزیت هایی هم
داشته است.
ش�ما همیش�ه گفتی�د ک�ه عاش�ق
ماه رمضان هستید و دوست دارید در این
ماه تیت�راژ بخوانید؛ تیتراژ ماه عس�ل هم
پیشنهاد نشد؟
خی��ر؛ س��ال گذش��ته ب��ه دلی��ل رفاقت��م ب��ا
احس��ان علیخان��ی تیت��راژ م��اه عس��ل را
خواندم.

تام کروز راس باکس آفیس را گرفت

«ماموری��ت غیرممکن-
ف��الآوت» با فروش بیش
از  ۶۱میلی��ون دالر در
افتتاحیه خ��ود در آمریکا
در ص��در باکسآفی��س
نشس��ت .ت��ام ک��روز ب��ا
قسمت جدید «ماموریت
غیرممکن» یکی از بهترین دس��تاوردهای این
مجموع��ه را تجربه ک��رد .این فیلم بازگش��تی
دوباره برای کروز اس��ت که با فیلمهای اخیرش
از جمل��ه «مومیای��ی» و «ج��ک ریچ��ر :هرگز
برنگرد» موفقیت چندانی کس��ب نک��رده بود.
کمپانی پارامونت با اکران «ماموریت غیرممکن-
فالآوت» فروشی 61/5میلیون دالری را در سه
رو نخست نمایش این فیلم در آمریکا ثبت کرد.
این فیلم با نمایش در  ۴۳۸۶سالن سینما موفق
ش��د بهترین افتتاحیه این مجموعه را به دست
آورد .فیلم «فال آوت»در بازار بینالمللی نیز ۹۲
میلیون دالر فروخت .این مبلغ از افتتاحیه فیلم

در  ۳۶بازار بینالمللی به
دس��ت آمده است .این در
حالی اس��ت ک��ه چین از
 ۳۱آگوس��ت به تماشای
این فیلم مینشیند .پیش
از این فیلم ،قس��مت دوم
ای��ن مجموعه ب��ا فروش
 57/8میلیون دالر رکورددار بود زیرا «ماموریت
غیرممک��ن :ملت س��رکش» در افتتاحیه 55/5
میلیون دالر فروخته بود .ب��ا این حال باالترین
ف��روش در افتتاحیه فیلمی از ت��ام کروز هنوز
متعلق ب��ه «جنگ دنیاها» اس��ت ک��ه فروش
 64/8میلیون دالری را کس��ب کرده بود .درعین
حالپرفروشترینقسمتاینمجموعه«ماموریت
غیرممکن :پروتوکل روح» بود که  ۶۹۴.۷میلیون
دالر در مجموع در دنیا فروش کرد .این مجموعه
تاکنون دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر در جهان
فروخته اس��ت .ای��ن مجموعه از س��ودآورترین
محصوالت پارامونت پیکچرز بوده است.

