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فرهنگی

رئیسجمهور را که نمیتوانستم به خانهام راه ندهم
رئیسجمهور به عیادتم آمده است .اما عده ای فضایی
سیاس��ی ایجاد کردند که به فضایی که ایشان برای
عیادت آمدند چربش داشت .البته خوشحالم در طول
این  44سالی که من کار بازیگری میکنم مردم از من
شناخت پیدا کردند .من در طول اینسالها حتی یک
خانه ندارم ،ماش��ین ندارم ،در حساب بانکیام پول ندارم ،در هیچ
باغ و باغچهای هم سهیم نیستم ،هیچ کجا هیچ پول و سرمایهای
ندارم .این نش��ان میدهد من صادقانه ب��ه کارم فکر کردم و نه به

حسین محب اهری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که مدت
طوالنیای اس��ت که از بیماری رنج می برد درباره حضور محمود
احمدینژادرئیسجمهورپیشینوعیادتاوازاینبازیگرپیشکسوتدر
آن زمان به خبرآنالین گفت :من نمیتوانم به رئیسجمهور مملکت
بگویم که چرا به خانه من برای عیادت آمدی؟ اصال نه رئیسجمهور
هر کس دیگر هم ممکن است به عیادت یک مریض برود .من باید
با روی باز با چنین کس��ی برخورد کنم ،آن وقت کس��ی به عنوان
رئیسجمه��ور این مملکت آمده .برای من باعث افتخار اس��ت که

هیچ چیز دیگر .درآمدم هم برای زندگی روزمرهام کافی
اس��ت و خدا را ش��کر میکنم .من در بده بستانهای
سیاسی هم هیچوقت دخالتی نداشتم .من به عیادت
آق��ای احمدینژاد هم فارغ از مس��ائل سیاس��ی نگاه
کردم ،فارغ از اینکه با ایش��ان موافق هستم یا نیستم،
کارش را درس��ت انجام میدهد یا نمیدهد ،اینها بحثش جداست
که میشود به عنوان یک بازیگر نظر من را درباره آقای احمدینژاد،
آقای روحانی یا  ...پرسید.

روایت محمد ناصریپور از نمایشگاه "فصل سفر" در موزه گرافیک

گردشگری در آینه پوسترهای قدیمی ایران

نمایشگاهی از مجموعه پوسترهای قدیمی محمد
ناصریپ��ور به همراه آثاری از او در موزه گرافیک
ایران برپاست .ناصریپور نقاش ،معمار ،مرمتگر
و پژوهش��گر ایرانی است که سالهاست در خارج
از ای��ران اقام��ت دارد و س��هم قاب��ل توجهی در
شناس��اندن هنر مینیاتور ایران و هنر دوره قاجار
در خارج از کشور داشته است .ناصریپور مدارجی
همچون تخصص در تعمی��ر و مرمت آثار هنری
اروپایی ،فوق تخصص در مرمت آثار هنری ایرانی
و اس�لامی و همچنین فوق لیسانس معماری با
درجه عالی از دانشگاه تهران را کسب کرده است.
او دورهه��ای تکاملی علم تکنیک و تعمیرات آثار
هنری شامل خش��ک کردن و صاف کردن کاغذ
را در فرانس��ه و آمریکا آموخت .ناصریپور درباره
نمایشگاه پوستر با موضوع گردشگری و نمایشگاه
"فصل س��فر" که در موزه گرافیک ایران برپاست،
گفت :من کلکسیونی از پوسترهای قدیمی را در
اختیار داشتم که س��الها پیش آنها را جمعآوری
کردم و س��ال گذش��ته به دلیل اعتمادی که به
ابراهی��م حقیق��ی دارم کل مجموع��ه را به موزه
گرافیک ای��ران هدیه ک��ردم .ناصریپ��ور ادامه
داد :در ای��ن مجموعه پوس��ترهایی از هنرمندان
ش��ناخته ش��ده مانند مرتضی ممیز ،قباد شیوا،
ابراهی��م حقیقی و ...وجود دارد که به مناس��بت

در تمام این س��الها تالش کردم پوس��ترها را به خوبی حفظ کنم و از زمانی هم که آثار در
اختیار موزه گرافیک قرار گرفت حتما در شرایط بهتری نگهداری میشوند .آرشیو خوبی در
این موزه وجود دارد و آثار به شکل استاندارد نگهداری میشوند

کیت بالنشت در رم

کیت بالنشت برنده  ۲جایزه اسکار به سیزدهمین
جشنواره فیلم رم پیوست تا در نشستی با عنوان
برخ��ورد نزدیک با مخاطبان درب��اره کارهایش
ب��ه عنوان یک هنرمند و یک فعال بشردوس��ت
صحبتکند .بالنشت که هفت بار نامزدی اسکار
را کسب کرده و این جایزه را  ۲بار برای فیلمهای
«هوانورد»در سال  ۲۰۰۴و «یاسمین غمگین»
در سال  ۲۰۱۳دریافت کرده است از سال ۲۰۱۶
سفیر حس��ن نیت کمیس��اریای عالی سازمان
ملل ب��رای پناهندگان نیز اس��ت.آنتونیو موندو

مدیر هنری این جش��نواره از حضور بالنشت در
این روی��داد به عن��وان یک افتخ��ار فوقالعاده
برای میزبانی او یاد کرد و گفت هوش ،اش��تیاق
و چندجانبه ب��ودن اجراه��ای وی او را به یکی
از بزرگترین چهرههای تاریخ س��ینما بدل کرده
است .پیشتر اعالم شده بود مارتین اسکورسیزی
و ایزابل هوپر جوایز یک عمر دستاورد هنری این
دوره جشنواره رم را دریافت میکنند .به گزارش
مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،جشنواره فیلم رم
از  ۱۸تا  ۲۸اکتبر برگزار میشود.

شکایت آنجلینا جولی از برد پیت

تقریباً دو سالی از جدایی پرسر و صدای آنجلینا
جول��ی و برد پیت میگذرد اما به نظر میرس��د
که داستان این جدایی هنوز به پایان راه نرسیده
اس��ت.در تازهترین رویداد مربوط به این جدایی
آنجلینا جولی سهشنبه برد پیت را متهم کرد که
در یکس��ال و نیم گذشته به تعهدات مالی خود
در قبال شش فرزندشان آنچنان که باید و شاید
عمل نکرده است .بر اساس مدارکی که در این باره
به دادگاه عالی لسآنجلس ارائه ش��ده است ،این
بازیگر و کارگردان سرش��ناس قصد دارد که برد

ابوالحسن تهامی نژاد:

دوبله جزو الینفک سینما به حساب میآید

ابوالحسن تهامینژاد پیشکسوت رادیو و دوبله،
درباره انتخاب خود برای تجلیل در جش��ن خانه
سینما گفت :دوبله جزو جداییناپذیر سینماست
و در جهان از اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردار

اس��ت .در بسیاری از جش��نواره های سینمایی
بخ��ش وی��ژه ای ب��رای اعطای جای��زه بهترین
دوبله وج��ود دارد .وی اظهار ک��رد :من خود را
عضو کوچکی از خانواده س��ینما و هنر میدانم؛

بسیار خرس��ندم که قرار است از من در مراسم
خانه س��ینما تجلیل شود .هرچند که بزرگواران
دیگری ه��م میتوانس��تند در این جمع حضور
داشته باش��ند .وی درباره ریاست علی نصیریان
بر جشن سینمای ایران بیان کرد :بدون شک علی
نصیریان ن��ه تنها در ایران بلکه در جهان بازیگر
بی نظیری است .حضور او در رأس این مراسم اعتبار
دو چندانی به آن میبخشد .این هنرمند تصریح
کرد :متاس��فانه باید بگویم که سابقه همکاری با
علی نصیریان را نداش��ته ام؛ ام��ا قبل از انقالب
ب��ه دلیل آنکه تئاتر به دو ش��یوه مختلف هنری
و مردمی اجرا میش��د و ما هر ک��دام در حوزه
خودمان فعالیت میکردیم ،از نزدیک با ایش��ان
آش��نا ش��دم و گاهی با هم در ارتباط بودیم .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ،ابوالحسن تهامی در
پایان درباره حضورش در مراسم جشن سینمای
ایران گفت :به ش��رط حیات و شرایط جسمانی
مساعد ،در مراسم حضور پیدا خواهم کرد.

آل پاچینو در «روزی روزگاری در هالیوود»

نخس��تین تصویر رس��می از حضور آل پاچینو
در فیلم جدید کوئنتین تارانتین��و با نام "روزی
روزگاری در هالیوود" منتشر شد .آخرین ساخته
سینمایی "کوئینتین تارانتینو" به واسطه حضور
برخی از بهترین بازیگران س��ینمای جهان یکی
از آثار مطرحی اس��ت ک��ه تمامی عالقمندان به
این کارگ��ردان ب��رای اکرانش لحظه ش��ماری
می کنند .این صدرنشینی در اخبار البته بی مورد
نیست ،زیرا در آخرین ساخته تارانتینو جمعی از
ستارگان هالیوود همبازی شده اند" .آل پاچینو"،

"ب��رد پیت"" ،لئوناردو دیکاپریو" نام س��ه بازیگر
مطرحی اس��ت که بی ش��ک از آخرین ساخته
تارانتینو اتفاقی شگرف خواهند ساخت .چندی
پیش "م��ارگارت رابی" بازیگر مطرح س��ینمای
هالی��وود که تجربههای متفاوتی در کارنامه دارد
ب��ه پروژه جدید "کوئینتین تارانتینو" پیوس��ت.
به گزارش میزان ،داکوتا جانس��ون ،کرت راسل،
جیمز مارس��دن ،تیم راث و  ...از دیگر بازیگران
مطرحی هس��تند که در فیل��م جدید کارگردان
"بیل را بکش" به ایفای نقش خواهند پرداخت.

محمود پاکنیت:

با «شین» به جشنواره فجر می آیم

محمود پاک نیت بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
درخص��وص فعالیته��ای اخیر خ��ود در عرصه
بازیگری گف��ت :در حال حاضر س��ر کار خاصی
نیستم اما متنی را برای مطالعه در دست دارم که

اگر تا انتها بتوانم با آن ارتباط برقرار کنم بازی در
آن اثر را خواهم پذیرفت .وی در همین راستا گفت:
این اثر با نام آرزوهای کمال اثری تلویزیونی است
که فع ً
ال در مرحله انتخاب بازیگر و پیش تولید بوده

رویدادهای مختلف طراحی ش��دهاند .بخش��ی از
این مجموعه متعلق به س��ازمان جلب س��یاحان
است که در دهه چهل خورشیدی طراحی شده و
برای معرفی شهرهای توریستی به مردم استفاده
میش��د .هنرمندانی از جمله هوشنگ کاظمی،
پرویز دیبایی ،اس��د بهروزان و جمال خرمینژاد
این پوس��ترها را طراحی کردهان��د .این هنرمند
افزود :در تمام این س��الها تالش کردم پوس��ترها
را ب��ه خوبی حفظ کنم و از زمانی هم که آثار در
اختیار موزه گرافیک قرار گرفت حتما در شرایط
بهتری نگهداری میش��وند .آرشیو خوبی در این
موزه وجود دارد و آثار به شکل استاندارد نگهداری
میش��وند .او درباره نمایشگاه "فصل سفر" گفت:
یک بخش از موزه به آثار من اختصاص یافته است
و کارهای گرافیکی که از دوره دانشگاه تا به حال
طراحی کردهام را به نمایش گذاش��تهام .این آثار
شامل پوستر ،لوگو و سایر آثاری است که در ایران
برای پروژههای داخلی طراحی کردم و چند نمونه
از آثاری که در فرانسه و آمریکا طراحی کردم نیز
در این مجموعه دیده میشود .همچنین اتودهای
معم��اری و ترس��یمهایی از موزهه��ا و فضاهای
مختل��ف در این مجموعه وجود دارد .به گزارش
هنرآنالین ،این نمایش��گاه تا پای��ان مردادماه در
موزه گرافیک ایران برپاست.

و شاید برای بازی به آن ملحق شوم .بازیگر سریال
"یوس��ف پیامبر(ع)"درباره فعالیتهای سینمایی
خ��ود اضافه ک��رد :در حال حاضر ب��ازی در فیلم
سینمایی "شین" به کارگردانی "محمود کزازی" را
به پایان رساندهام که برای حضور در جشنواره فیلم
فجر آماده میشود .وی درباره نقش خود در فیلم
ترس��ناک شین افزود :در این فیلم نقش مردی را
بازی میکنم که دوستش از خارج کشور برگشته و
دچار معلولیت جسمانی شده است .من این دوست
را به خانهای قدیمی که از کودکی برایمان به یادگار
مانده می برم و اتفاقات عجیبی در آنجا می افتد.
به گزارش میزان ،بازیگر س��ریال "شهرزاد" درباره
ترسناک بودن فیلم "شین" اذعان کرد :این فیلم در
ژانر وحشت ساخته شده و اتفاق تازه ای در سینما
محسوب میش��ود .این اثر از نظر من فیلم بسیار
خوبی است .امیدوارم در تدوین و موسیقی هم کار
مثل زمان تولید خوب از آب در بیاید.

پیت را مجبور ب��ه انجام تعهداتش کند .آنجلینا
جولی و برد پیت که در دوران زندگی مش��ترک
خود مش��هورترین زوج س��ینمای جهان بودند،
ش��ش فرزند دارن��د .مداکس  ۱۷س��اله ،پکس
 ۱۴ساله ،زهرا  ۱۳ساله ،شیلو  ۱۲ساله و دوقلویی
 ۱۰س��اله به نامهای ویوین و ناکس شش فرزند
آنها هستند .به گزارش خبرآنالین ،آنجلینا جولی
در حال حاضر مشغول بازی در فیلم «مالفیسنت
 »۲در لندن اس��ت و برد پی��ت در فیلم «روزی
روزگاری در هالیوود» جلوی دوربین میرود.
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جایزه برای «کل به جز»

فیلم کوتاه «کل به جز» ساخته سیدوحید حسینی نامی ،برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه
در بخ�ش بین المللی جش�نواره «لوکانیا» ایتالیا ش�د .نوزدهمین دوره این جش�نواره از
اول تا  ۵آگوست  ۲۰۱۸برابر با  ۱۰تا  ۱۴مردادماه برگزار شد .به گزارش مهر ،فیلم کوتاه ۱۲
دقیقهای «کل به جز» روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است که بعد از ذوب
شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه میدهد.

روزنگار

صفحه فرهنگی
امروز تقدیم می شود به:
غالمحسین نقشینه = بازیگر

غالمحسین نقشینه در سال
 ۱۲۸۷در ته��ران ب��ه دنی��ا
آم��د .او فعالیت س��ینمایی را
از س��ال  ۱۳۳۲با کارگردانی و بازیگری فیلم
«میهنپرس��ت» آغاز کرد .در خردادماه سال
 ۱۳۴۱با سمت معاون مدیرکل امور مخابرات
س��ازمان برنامه و بودجه بازنشس��ته ش��د .از
فیلم های این بازیگر می توان به وکیل اول ،ناخدا
خورش��ید ،افس��ون ،ای ایران و  ...اشاره کرد.
مشهورترین نقش��ی که این بازیگر آن را ایفا
کرده کاراکتر معروف دایی در س��ریال دایی
جان ناپلئون اس��ت .وی در تاریخ  ۱۸خرداد
سال  ۱۳۷۵در  88سالگی درگذشت.
هرمز فرهت = موسیقیدان

هرم��ز فره��ت در تاری��خ
 18م��رداد س��ال  ۱۳۰۷در
تهران متولد ش��د .آهنگساز
و موسیقیشناس ایرانی مقیم ایرلند است .وی
از دانشگاه کالیفرنیا ،لسآنجلس ( )UCLAدر
رشته موسیقی لیسانس گرفت؛ سپس در رشته
آهنگسازی کالج میلز در رشته آهنگسازی نزد

رویدادهایهنری

«هزارپا» رکورد زد

کمدی «هزارپا» ساخته ابوالحسن داوودی بعد
از  ۵هفته اک��ران به پرفروشترین فیلم تاریخ
سینمای ایران تبدیل شد .رکورد پرفروشترین
فیل��م تاریخ س��ینمای ایران پی��ش از این در
اختی��ار «نهنگ عنب��ر  »۲بود .فیلم س��امان
مقدم سال گذش��ته و پس از  ۱۳هفته اکران،
 ۲۰میلیارد و  ۹۴۴میلیون تومان فروش کرده
ب��ود و «هزارپا» در مدت زمان بس��یار کوتاهتر
رک��ورد فروش «نهنگ عنبر »۲را شکس��ت و
درآم��دش از مرز  ۲۱میلیارد تومان گذش��ت.
در پرفروشترین فیلم تاریخ س��ینمای ایران،
رضا عطاران ،جواد عزتی ،سارا بهرامی ،مهران
احمدی ،ش��هره لرستانی ،نعیمه نظام دوست،
سپند امیرس��لیمانی و امیر مهدی ژوله ایفای
نق��ش میکنن��د .ب��ه گ��زارش آی س��ینما،
پیش بینی می ش��ود فروش ب��االی «هزارپا»
در هفته های آینده نیز ادامه پیدا کند و بعید
نیس��ت که درآمد آن در گیشه از  30میلیارد
تومان هم عبور کند.

داریوس میو آموزش دید و در نهایت از یو  .سی  .ال  .ای

دکترای موسیقیشناس��ی دریافت کرد .هرمز
فرهت موسیقی تعدادی از فیلمهای سینمای
ایران از جمله جنوب شهر ،گاو ،پستچی ،دایره
مینا و آرامش در حضور دیگران را ساخته است.
الیکا عبدالرزاقی = بازیگر

الی��کا عبدالرزاق��ی در تاریخ
۱۸مرداد سال  ۱۳۵۸در رامسر
متولد ش��د .او فارغالتحصیل
آموزشگاه هنری س��مندریان و دارای مدرک
لیسانس ادبیات نمایش��ی است .او همچنین
همس��ر امین زندگان��ی اس��ت .از فیلم ها و
س��ریال هایی که این بازیگر می توان به زنان
ونوس��ی مردان مریخی ،فرزند صبح ،نس��ل
جادویی و ...اشاره کرد.

پژمانجمشیدیدینامیتیشد

پژمان جمش��یدی ب��ه جمع بازیگ��ران فیلم
س��ینمایی «دینامیت» پیوس��ت .ای��ن فیلم
سینمایی را مسعود اطیابی کارگردانی میکند
و تهیه آن بر عهده ابراهیم عامریان اس��ت .این
دومی��ن همکاری اطیاب��ی و عامریان با پژمان
جمش��یدی بع��د از فیل��م «تگزاس» اس��ت.
فیلمب��رداری «دینامیت» ب��ه زودی در تهران
آغاز میش��ود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران،
احم��د مهرانفر ،نازنین بیات��ی ،زیبا کرمعلی و
نادر س��لیمانی بازیگرانی هس��تند که تاکنون
حضورشان در این فیلم سینمایی قطعی شده
است.

