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

فرهنگی

تلویزیونبهاولویتهایجامعهنمیپردازد

صبا کمالی بازیگر تلویزیون و تئاتر درباره حضورش در عرصههای
مختلف غیــر از تلویزیون بیــان کرد :من غیــر از تلویزیون در
حوزههای دیگر هم کار میکنم زیرا شرایط در تلویزیون از لحاظ
روابط و شرایط فرهنگی و نوع پرداختها نامناسب و ناامیدکننده
اســت و من پول تلویزیون را برای زندگی مناسب نمیدانم .وی
با انتقــاد از کیفیت برنامههای تلویزیون عنــوان کرد :دلم برای
مردم کشورم میسوزد که باید چنین برنامههای کممحتوایی را
از تلویزیون ببینند .تلویزیون به مشکالت و مسائل مهم فرهنگی

اعتراض کــرده بودم ولی تمامــی این صحبتها از
مصاحبه حذف شــد .به گزارش مهر ،این بازیگر در
پایان بیان کرد :درنهایت اخبار به شکل غیرحرفهای
و غیرصادقانه حرفهایی از من پخش کرد که گفته
بودم بازیگران ملعبه هستند .با استناد به این مصاحبه
که پخش شد یعنی من  ۲۳سال ملعبه بودم و هنوز هم دارم به
این کار ادامه میدهم .من حرفهای بسیاری بیان کرده بودم که
تلویزیون فقط چند جمله آن را به صورت تدوین شده پخش کرد.

و اجتماعی نمیپردازد و به این دالیل به شــخصه
عالقهای به حضور در تلویزیون ندارم .کمالی با اشاره
بــه یکی از مصاحبههای خود با تلویزیون از برخورد
غیرمنصفانه این رســانه گفت و اظهار کرد :در سال
 ۹۴در مصاحبهای به سیســتم اشــتباه تلویزیون
اعتراض کردم ولــی در آن مصاحبه ناجوانمردانه حرفهای من
تحریف شد .من به سیستم پولی و مفاهیمی که تلویزیون تالش
میکند انتقال دهد و با آنها سطح فرهنگی مردم را تنزل میدهد

رامین جوادی
برنده جایزه «امی» شد

حسینهاشمپور منتقد

مجموعههای تلویزیون زیادی آهنگســازی کرده
اســت .از آن جملــه میتوان بــه مجموعههای
تلویزیونی «آستانه»« ،فرار از زندان» و «سالطین
فرار» اشاره کرد .او در سال  ۲۰۰۶نیز نامزد جایزه
امی برای «برجستهترین موسیقی زمینه اصلی»
شد .رامین جوادی  ۴۳ساله متولد آلمان است .او
مادری آلمانی دارد و پدرش یک پزشــک ایرانی
است .موســیقی او برای فیلم «مرد آهنین» در
ســال  ۲۰۰۸نامزد جایز ه گرمی شــد .او پس از
برندهشــدن این جایزه در توئیتی نوشــت« :من
مفتخــرم که بخشــی از پروژهی «بــازی تاج و

یاُ» باشم .این
تخت» و خانوادهی شــبکهي «اچب 
ســریال یکی از مجموعههای خــاق تلویزیونی
اســت .این حقیقت که من هر رو ِز زندگی خود
را به خلق موسیقی میگذرانم برای من موهبت
بزرگی اســت و من بیاندازه سپاسگزارم که این

مســتند «بَرد» ســاخته
حمیــد جعفــری در چند
هفتــه پیــش رو در دو
جشنواره جهانی به رقابت
میپردازد .ایــن فیلم ابتدا
در جشــنواره فیلمهــای
مســتند مردمشناســی
«درخت زردآلو» به نمایش
در میآیــد و ســپس در
جشــنواره فیلم مســتند
«بایکال» در کشور روسیه روی پرده میرود .جشنواره فیلم «درخت زردآلو»
جشنوارهای است ویژه فیلمهای مردمشناسی که چهارمین دوره آن از تاریخ
 ۱۵تا  ۲۱ســپتامبر در شــهرهای ایروان و اوجان کشور ارمنستان برگزار
میشود .جشنواره فیلم مستند «بایکال» نیز امسال هفدهمین دوره آن از
تاریخ  ۲۱تا  ۲۵سپتامبر برابر با  ۳۰شهریور تا  ۳مهر ماه در شهر ایرکوتسک
روسیه برگزار میشود .ایرکوتسک شهری است در منطقه سیبری و شهرت
آن به داشــتن رودخانه زیبای بایکال اســت که نام جشنواره نیز از همین
رودخانه گرفته شده است .به گزارش هنروتجربه؛ «بَرد» مستندی کوتاه با
زمان  ۲۵دقیقه است و داستان زنی در اطراف رامهرمز را روایت میکند که
هر روز با پتک و دیلم به کوه میرود ،سنگ میشکند و میفروشد تا زندگی
خانوادهاش را تامین کند.

فیلــم ســینمایی
"هشــت یار اوشن"
به کارگردانی "گری
راس"  8ژوئن 2018
اکــران بیــن المللی
خود در ســینماهای
جهــان را آغاز کرده
پس از گذشــت دو
ماه به فروشی معادل
 400میلیون دالر در
گیشه جهانی دست یافته است .این فیلم هم
اکنون رتبه بیستم پرفروش ترین فیلم در سال
 2018را در اختیار دارد .گری راس کارگردان
ایــن فیلم بازیگــر ،نویســنده و کارگردان و
تهیهکننــده معروفهالیوود اســت که پیش
از این اثر مطرح و پرفــروش "عطشمبارزه"
را کارگردانی کرده که موفقیتهای بســیاری
را به ثبت رســانده اســت .ســارا پاولســون،

«والدراما»درکالیفرنیا

فیلم «والدراما» به کارگردانی عباس امینی در قالب برنامه «جشــن سینمای
ایران» در دانشــگاه کالیفرنیا در آمریکا به روی پرده میرود« .والدراما» اولین
نمایش بینالمللی خود را در بخش «نسل نو» در شصتوششمین جشنواره
فیلــم برلیــن تجربه کرده و قرار اســت در تاریخ  ۱۵و  ۱۶ســپتامبر ( ۲۴و
۲۵شهریور) در دانشگاه کالیفرنیا به روی پرده برود .به گزارش هنروتجربه ،این
فیلم که در سینماهای هنروتجربه نمایش داده شده تاکنون در سیوششمین
جشنواره فیلم کلن آلمان ،جشنواره فیلم مونیخ آلمان ،جشنواره فیلم رم ایتالیا
جشنواره فیلمهای ایرانی سیدنی ،جشنواره فیلم بمبئی هند ،جشنواره فیلم
ویســبادن آلمان ،و ...حضور داشــته و موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از
ششمین جشنواره فیلمهای ایران پراگ در کشور جمهوری چک نیز شده است.

مفقودی
کارت تردد فرودگاه مهرآباد اینجانب افشین بیگدلی به شماره  0076321576مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
پروانه فعالیت آموزشگاه آزاد هنری کلبه هنر به نام مریم فالح به کد شناسایی مجوز 40180019230001
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

نوبت اول

آگهي مناقصههاي عمومي (یک مرحله اي)

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط
دارای تائید صالحیت فعالیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد واگذار نمايد .لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ  97/06/24لغايت 97/06/27
در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ  250،000ريال واريز شده به حساب سپهر شماره  02195095906004بانك صادرات شعبه ماركار يزد به نام
تمركز درآمدهاي شركت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد – بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت
شرکت توانیر به آدرس  WWW. Tender.tavanir.org.irیا سایت شرکت توزیه برق استان یزد به آدرس  www.yed.co.irمراجعه و پيشنهادات خود را باتوجه به
مندرجات دفترچه مناقصه ظرف زمان و مهلت مقرر در جدول زير به دبير خانه این شرکت تحويل نمايند.ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاءمدت،
ترتيب اثر داده نخواهد شد .كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
رديف

1

شماره
مناقصه

شرح مناقصه

واگذاري اماني خودروهاي ســنگين شــامل تريلر و جرثقيل و
باالبرجهت انجام امور شــركت توزيع برق استان يزد و واگذاري
حجمي امور خدماتي شركت توزيع نيروي برق استان يزد از قبيل
97/126/603
امور نظافت ،سرو چاي و ...جهت ستاد شركت و مديريتهاي برق
يك و دو و سه شهرســتان يزد و مديريت برق شهرستانهاي
مهريز ،بافق ،بهاباد ،ابركوه ،خاتم ،تفت ،اشکذر و اردكان

تضمین شرکت
در مناقصه

850،000،000
ریال

کار را در همکاری بــا این برنامهی جذاب پیش
میبرم .مفتخر بــودم که پیش از آنکه برای اجرا
روی صحنه بروم متوجه شوم که برندهی جایزهی
«امی» شدهام .مردم عزیز سن خوزه! متشکرم که
این پیروزی را با من سهیم هستید».

«هشت یار اوشن» در صدر

«تعطیــات بهاری»
قابل قیاس است.
بــه هــــــر حــال
هارمونــی کورین با
فیلمبــردارش ب ِنــوا
دیبی دوباره همکاری
کــرده و ایــن طور
به نظر میرســد که
آنها حوادث ناگوار
نئونی و موادمخدری
وخیمتــری را تجربــه کردهاند .بــه گزارش
هنروتجربه ،از دیگر بازیگران فیلم میتوان به
ایسال فیشر ،زک افرن ،مارتین لورنس و اسنوپ
داگ اشاره کرد که ترکیب بازیگران مطرحتری
را برای فیلم جدید کورین به همراه آوردهاند.
کمپانی پخشکننده «نئــون» از بهار ۲۰۱۹
«عشق ســاحل» را در ســینماها به نمایش
درخواهد آورد.

َ
«برد» در دو جشنواره جهانی

برنامه «عصری با نمایش» که روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار میشود در دو هفته
پیش رو به دلیل همزمان شدن با ایام سوگواری دهه اول ماه محرم برگزار نمیشود .به گزارش
برنا؛ این برنامه بعد از سپری شدن دهه اول ماه محرم ،روال عادی خود را از سر خواهد گرفت
و جلسات بعدی آن روزهای پنجشنبه و جمعه  ۵و  ۶مهر ماه برگزار خواهد شد که جزئیات آن
در خبرهای بعدی اعالم میشود.

فشفافسازی
لطفاسق 
را باالتر ببرید!

متیو مککانهی در «عشق ساحل»

طرفدارانهارمونــی
کورین ،شــش سال
در انتظــار بهســر
بردند تا این فیلمساز
ســینمای مســتقل
دوبــاره بــه عرصه
کارگردانــی برگردد؛
بازگشتی که با فیلم
«عشق ســاحل» و
نقشی قابل توجه از
متیو مککانهی رقم خورده اســت .مککانهی
در نقش شــاعری ســرکش به نــام مونداگ
در میامــی بــازی کــرده و بر اســاس اولین
پیشپــردهای که از فیلــم بهتازگی در فضای
مجازی منتشــر شده اســت ،چنین برمیآید
که مونداگ یکی دیگر از آن مخلوقات کورین
اســت که محبوب طرفداران خواهد شــد؛ و
احتماالً با شــخصیت غریب جیمز فرانکو در

عصری با نمایش تعطیل شد

یادداشت

برای ساخت موسیقی سریال «بازی تاج و تخت»

رامین جوادی (آهنگســاز ایرانی) برای ســاخت
موســیقی ســریال «بازی تاج و تخــت» برنده
جایزه معتبر «امی» شــد که یــک جایزه معتبر
آمریکایی برای تولیدات تلویزیونی اســت .جایزه
«امی» چیزی معادل جایزه اسکار برای تلویزیون
دانسته میشود .رامین جوادی برای آهنگسازی
دو ســریال «بازی تاج و تخت» و «وســتورلد»
نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگســاز شده بود
که جایزه «امی» را برای آهنگسازی فصل هفتم
ســریال «بازی تــاج و تخت» با عنــوان «اژدها
و گرگ» کســب کرد .جــوادی همچنین برای
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نوع ضمانتنامه

-1بانکی
-2چک بانکی
-3مطالبات

زمان تحويل پاكتها

تاپایان
وقت

اداری

97/07/12

زمان بازگشایي پاکت
مدارک ارزیابی کیفی

ساعت
10:30

97/07/14

 -1هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -3داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989 :و  035-36243111امور تدارکات تماس حاصل نمايند.
روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

داکوتــا فاینینــگ،
سانــــدرا بــوالک،
کیت بالنشــت ،آنا
هتــوی در کنــار
"متدیمون" در این
کمــدی جنایی به
ایفای نقش خواهند
پرداخت" .اســتیون
ســـــــو د ر بر گ "
کــــارگـــــردان
مطرحهالیوود در کنــار "جرج کلونی" بازیگر
سینما تهیهکنندگی این اثر را بر عهده دارند.
کلونی دوبار تجربــه بازی در فیلمهای "یازده
یار اوشن" و "سیزده یار اوشن" را داشته است.
به گزارش میزان ،با توجه به بازی جرج کلونی
در فیلم "یازده یار اوشن" پیشبینی میشود
داســتان این فیلــم که توســط "گریراس"
نوشته شده ادامهای بر همان فیلم باشد.

هنرمندان کم نقل مجلس بودند ،این روزها در اثر
فهرستهای رنگ و وارنگ دریافتیهای هنرمندان
زیر عنوان "شفافسازی" ،حسابی آگراندیسمان
شدهاند!
بازار تهمتها و غیبتها داغ داغ شده ،غیر از اینها
هنرمندان تئاتر مینالند بودجه ما کجا و بودجه از
ما بهترون کجا ،اهالی تجسمی گله دارند نمایشگاه
ما چه کم از فیلم فالن کارگردان هم سن و سال ما
دارد که به او هر دو سه سال ،میلیاردی میدهند
به ما هزینه یک پوستر را هم دریغ میکنند و...
جامعه هنری سالهاست به "فاصله" دچار است،
عکسهای دورهمی اساتید هنر به عکاسی سیاه
و سفید برمیگردد و عصر کافهنشینی هنرمندان
به عصر "نــادری" ....از این رو هفتم بهمن ۱۳۹۳
در یادداشــتی نوشــتم " :دو هنرمند در اقلیمی
نگنجنــد"؛ این روزها اما این فهرســتهای عدد
محور فاصلهها را بیشتر و بیشتر هم کرده است.
من هم معتقدم شــفافیت شاهراه مبارزه با فساد
است ،اما دو نکته در این باره دارم:
اول :پولهای گم شده با ارقام عجیب غریب سایر
بخشها را بیخیال شــده و همه چهار چشمی
چسبیدهاند به چندر غاز فرهنگ و هنر ،این شائبه
را ایجاد میکند دســتهایی در کار اســت تا در
پروسه شفافسازی نشانی اشتباه داده شود؛ شتاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در این باره هم
برای همه تعجببرانگیز است ،وقتی وزارتخانههای
اقتصاد ،صمت ،نفت ...این پا آن پا میکنند ،انتشار
این ارقام پیشروی نداری مردم فقط برای جامعه
هنری هزینهتراشی مضاعف دارد؛ البته اهل هنر
عادت دارند مرغ عزا و عروسی باشند اما کاش در

این فقره هوشمندانهتر رفتار شود.
دوم :شفافســازیهای مالی ایدهآل است ،لیکن
آنچه بیشــتر به کار اهل فرهنــگ و هنر میآید
شفافســازیهایی در زمینــه قوانیــن داخلی،
بخشــنامهها و آییننامههاســت که خط قرمزها
و حدودها را برای هنرمندان ترســیم میکنند و
هیچگاهمنتشرنمیشوند!
در همین راســتا ،سیام اردیبهشــت ماه معاون
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نامهای به
مدیران کل موسیقی ،تئاتر ،تجسمی ،مد و آموزش
نوشــت و از آنان خواست دســتورالعملهای هر
یک از شوراهای این معاونت را مورد بازبینی قرار
دهند و برای تعامل هر چه بیشتر با اهل فرهنگ،
ِ
مشارکت متخصصان و بهبود فضای هنر،
افزایش
آییننامهها را بهروز کنند.
افسوس این نامه مهم آنچنان که باید دیده نشد و
اهمیت شفافسازی در این زمینه زیرساختی در
محاق تیترهای هیجانی پولی و مالی ماند.
اینکه یک اثر نمایشی با چه متر و معیاری توقیف
میشــود ،فالن نقاشی از روی دیوار گالری پایین
میآید و چرا آقای موزیسین ممنوعالکار میشود را
هیچکس غیر از چند عضو شوراها نمیداند.
مثال چند سال پیش میگفتند متن بهرام بیضایی
را نمیتوان به صحنه برد ،این روزها شایعه است
متنهای غالمحسین ساعدی ،عباس نعلبندیان...
را مجوز نمیدهند ،آیا اینها سلیقه افراد است یا
بندهایآییننامهها؟!
در فصل خوب شفافســازی نمیتوان باغچه این
شوراهای دور از دسترس هنرمندان را بیل زد؟!
چندی پیش گفتوگوی چهــره صاحب نظری
ماننــد آقای محمدرضــا خاکــی را خواندم که
میگفت":هیچگاه آییننامه شــورای ارزشیابی را
ندیده است!" اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات برای جامعه هنری درســت تبیین شود
حتما سقف مطالبات ،انتشار کمکهای مالی به
همکاران نخواهد بود.

سینما

«پوست»ساختهمیشود

فیلمبرداری فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی
بهمن و بهرام ارک به زودی در اطراف تبریز آغاز
خواهد شــد .به گزارش برنا؛ «پوست» که حول

محور عشــق ،جادو و خرافهپرستی است ،اولین
فیلم سینمایی ترکی سینمای ایران است که به
صورت حرفهای تولید خواهد شد.

