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فرهنگی

 90درصد «عروس تاریکی» جلو دوربین رفت
داوود معدنی مدیر تولید سریال «عروس تاریکی» به کارگردانی محمود معظمی و
تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان گفت ۹۰ :درصد سریال تاکنون تصویربرداری
شده و در حال حاضر در لوکیشن یک کارخانه هستیم .به گزارش صبا ،وی با اشاره به
اینکه لوکیشنهای باقی مانده زیاد هستند ،بیان کرد :سریال باالی  ۶۰قسمت است و
فشردگی کار خیلی باالست تا جایی که در یک روز ،چند لوکیشن عوض می کنیم.

یادداشت

چرا سینما
خانه پدری ندارد؟
ساقی سلیمانی
نویسنده و منتقد

بع��د از مدتها انتظار و س��وال بی پاس��خ موفق
ش��دم در یک نشس��ت نقد و بررسی در سینما
تک پانتئون و با یک پرده محدود و بی کیفیت،
فیلم مسکوت مانده خانه پدری ساخته کیانوش
عی��اری را تماش��ا کنم و گفتگو ه��ای پیرامون
فیلم را با حضور کارگردان و منتقدین ( مرضیه
وفامهر  ،محمد حس��ین می��ر بابا و زینب لک )
بش��نوم  .در تم��ام طول فیلم تنها س��والی که
ذهن همه را مش��غول کرده بود این بود که چرا
نباید این فیلم اجازه اکران بیابد  .س��ال گذشته
نسخه ای ترمیم شده از شبح کژدم را در سالن
یک چارس��و تماشا می کردیم و کیفیت پرده و
صدا هم مناس��ب بود و جمعیت بسیاری آمده
بودند  ،اما این س��وال در ذهن��م باقی ماند که
چرا نباید خانه پدری را آن شب در همان سالن
م��ی دیدیم ،موردی ای��ن روزها ذهنم را درگیر
خود کرده اس��ت ک��ه جواب مناس��بی برایش
پی��دا نمی کنم فقط می توان��م بدبینی هایم و
ش��اید دلمش��غولی هایم را بیان کن��م  .آیا این
واقعی��ت ندارد که از مه��م ترین و جذاب ترین
بخش های جش��نواره جهانی فجر اخیر همین
بخش فیلم های ترمیم شده کالسیک و قدیمی
ایران��ی بوده ؟ آیا در س��ینما تک ها هم همین
اتفاق در جریان نیست؟ آیا وقتی فیلم هایی که
اجازه اکران گسترده نمی یابند به نقد و بررسی
گذاش��ته می شوند و اکران محدودی در سینما
تک دارند با حجم باالیی از مخاطب تشنه روبرو
نمی ش��ویم ؟ و س��وال اصلی  ...س��الن های با
کیفیت س��ینما و حجم باالی مجوزهای اکران
از آن ک��دام بخش اس��ت ؟ آیا کم��ر به نابودی
تاریخ سینما بسته ایم ؟ شعفی که در خودمان
موقع تماشای نسخه های ترمیم شده می دیدم
و فرارمان در جشنواره از سالن ها حتی در میانه
اک��ران یک فیلم بی کیفی��ت و محتوا من را به
ی��اد تصویر منزجر کننده نس��لی می اندازد که
با انداختن ی��ک گردنبند فروه��ر می خواهند
بدون آگاهی فقط به یک گذش��ته غرور آفرین
تکیه کنند و برای س��اختن وضعیت کنونی این
سرزمین تالشی نمی کنند .آیا همین اتفاق در
س��ینما روی نداده است؟ این یک بازگشت به
عق��ب از روی ناچ��اری و ترس روبرو ش��دن با
واقعیت نیس��ت؟ و بعد مهاجرت  ...وقتی فیلم
نادری را در جشنواره نمایش می دهید وقتی از
بیضایی گپ می زنید آیا نمی پرسید از خودتان

که چه ش��د و چرا در کش��ور خودشان مشغول
فعالیت نیس��تند؟ وقتی هفته فیلم تقوایی برپا
می کنید و از او ویترین می سازید برای تجلیل
از تاریخ پربار س��ینمای ایران ،تالش��ی هم می
کنید ب��رای اینکه تقوایی باز ه��م برایتان فیلم
بسازد و افتخار بی آفریند؟ شاید خانه پدری در
دل خودش با یک داس��تان س��اده واقعی که به
زیبا ترین و اصولی ترین ش��کل و فرم و داستان
روایت شده تمام این داستان ها را داشت .خانه
پدری دارد به سرنوش��ت ملوک دختر کش��ته
ش��ده در فیلم دچار می شود و سینمای ما هم
به همان س��مت و س��وی سرنوشت راهی شده
 ...روزی کس��ی و کسانی س��راغ این زیرزمین
ه��م خواهند آم��د و بدنامی اش برای کس��انی
می ماند که کاری از دستشان بر می آمده و دست
به کاری نزدند .من از فیلم نمی خواهم صحبت
به میان بیاورم که همچنان امید دارم این فیلم به
زودی بر پرده های سینمای ایران که حق امثال
عیاری اس��ت به نمای��ش در بیاید و در روزهای
اکرانش برایش قلم خواهم زد من می خواهم از
مظلومیت این فیلم بگویم و سوال کنم چرا؟ در
آن جلس��ه وقتی بارها این سوال مطرح شد که
این فیلم به چه دلیل اکران نمی ش��ود؟ عیاری
پاس��خ داد می گویند باید صحنه کش��ته شدن
ملوک حذف ش��ود خش��ونت را ترویج می کند
 ...همانجا هم پای قی��اس به میان آمد که این
صحنه که ب��ا حجب و حیای ش��اعرانه عیاری
اتفاق افتاد پس به وقت شام چطور اکران شد؟ و
البته هزار و یک فیلم از این دست که این روزها
ساخته می شود ،همه چیزشان باسمه ای است،
خشونتشان ،طنزشان ،درامشان .درد اینجاست
که در هر موردی قالب و چارچوبی ارائه کردند و
مجاز و غیرمجاز را مشخص کردهاند از موسیقی
تا ش��عر و ادبیات و هر بخشی قوانین خودش را
برای ممیزی ها دارد اما امان از س��ینمای یتیم
مان��ده ما که هزار و یک پ��در و مادر دارد و هر
کسی سلیقه خودش را اعمال می کند.
حتی ب��رای اکران نش��دن یک فیلم پاس��خی
کتبی و مش��خص وجود ندارد  ،خیلی شفاهی
و از یک نمی دانم کجا اعمال قدرت می ش��ود
و هر بار هم یکی به پزش برخورده است و حاال
فیلم هایی که بعد از ش��ش ،هفت و ده سال از
توقیفش��ان می گذرد در آخر اکران محدودی
در هنر و تجربه را از آن خود می کنند که شده
اس��ت به نوعی یتیم خانه به جای مفهوم واقعی
هنر و تجربه و سینمای هنری و مخاطب خاص.
در آخر تنها امید من این است که این مطلب به
چاپ برسد و به سرنوشت فیلم هایی که درباره
حقشان صحبت به میان آمد دچار نشود .

کوتاه از هنر

بهنام صفوی در خاک آرمید  

پیکر بهنام صفوی خواننده جوان موس��یقی پاپ
روز چهارش��نبه با حضور خان��واده ،هنرمندان و
دوستداران وی از مقابل خانه هنرمندان اصفهان
تشییع ش��د .در این مراسم جمعی از هنرمندان
از جمله سیروان و زانیار خسروی ،مهدی مقدم،
حس��ین کش��تکار بوش��هری و دیگر هنرمندان
عرصه موسیقی حضور داشتند .سید محمد علی
صفوی پدر این هنرمند در این آیین گفت :بهنام
هنرمندی بود که ماه ه��ا رنج بیماری را تحمل
کرد و در نهایت تس��لیم خواست الهی شد .وی
ادامه داد :از همه دوستداران و هر فردی که این
هنرمند را می ش��ناخت درخواست می کنم که
ه��ر گونه ناراحتی از او را ح�لال کنند .پدر این
خواننده فقید خاطرنش��ان کرد :بهنام هنرمندی
مهربان و با احس��اس بود که دوس��ت نداش��ت
هیچ کس از وی ناراحت باش��د .به دلیل سکونت
والدین این خواننده در ش��اهین شهر ،پیکر او در
قطعه هنرمندان بهش��ت معصومه این ش��هر به
خاک سپرده شد .شاهین شهر در  20کیلومتری
شمال ش��هر اصفهان قرار دارد .به گزارش ایرنا،
بهنام صفوی خواننده جوان موسیقی پاپ متولد
 15تیر  ١٣6٢در شیراز و خواننده موسیقی پاپ
ایران��ی بود که صبح روز  23اردیبهش��ت پس از
س��الها مبارزه با بیماری س��رطان در بیمارستان
میالد اصفهان درگذشت.

«جنگل سکوت» در  کن  

نخستین فیلم بلند سینمایی سهیل عبدالهی با
نام «جنگل س��کوت» در ژانر وحش��ت در اولین
حضور بینالمللی خود در بازار جشنوار ه جهانی
فیلم ک��ن حاضر خواهد ش��د .فیلم س��ینمایی
جنگل س��کوت که محصول کمپانی فیلمسازی
عبدالهی در ترکیه اس��ت ،در سکوت خبری در
دو ش��هر در تایلند و کامبوج فیلمبرداری ش��ده
اس��ت .به گزارش ایلنا ،در خالص ه داستان فیلم
آمده :دکتر کیمیا مدنی ،روانش��ناس و درمانگر
بیماران مازوخیسم است و تصمیم میگیرد برای
تحقیقات عازم کشور ژاپن شود و درباره جنگلی
موس��وم به جنگل خودکشی تحقیق کند .او بعد

از ورود به جنگل با شرایط دور از انتظاری مواجه
میشود.

پاییز تم «هایالیت» می گیرد

ساس��ان س��الور تهیهکنن��ده فیلم س��ینمایی
«هایالیت» از تعویق اکران این فیلم س��ینمایی
ت��ا فصل پاییز خبر داد .به گزارش برنا؛ ساس��ان
س��الور تهیه کننده «هایالیت» درب��اره آخرین
وضعیت اک��ران این فیلم گفت :ق��رار بود اکران
دوم ن��وروز باش��یم ولی ب��ه دلیل رس��یدن به
فصل اک��ران رمض��ان از اک��ران در ای��ن زمان
منص��رف ش��دیم .بنابرای��ن تصمی��م گرفتی��م
در زم��ان دیگ��ری فیل��م را اکران کنی��م که به
احتم��ال زیاد مهر یا آبان س��ال ج��اری خواهد
بود.

«آپاندیس»دراسپانیا

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

فیلم سینمایی «آپاندیس» به کارگردانی حسین
نمازی در هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی
ایمجی��ن ایندیا مادرید در اس��پانیا نمایش داده
خواهد ش��د .ای��ن فیلم برن��ده جای��زه بهترین
فیلمنامه از چهل و هفتمین جش��نواره مونترال
کانادا شده است.
«آپاندی��س» اثری اجتماعی اس��ت و وقایع روز
اجتماع در آن روایت میشود .فیلم در بیمارستان
میگ��ذرد و از ای��ن لوکیش��ن خاص ک��ه پر از
اضطراب و نگرانی اس��ت به مسایل جامعه اشاره
دارد .به گزارش مهر ،هجدهمین دوره جشنواره
بینالملل��ی ایمجی��ن ایندیا در ش��هر مادرید از
 ۲۷اردیبهشتتا ۱۰خردادبرابربا ۱۷تا ۳۱میبرگزار
میشود.

  دقیقه  ۹۰یاد موسیقی تیتراژ میافتند

«دعوت» ویژه برنامه افطار ش��بکه اول سیما است
که در س��ی و دو قس��مت در شب های ماه مبارک
رمضان روی آنتن می رود .فریدون آسرایی خواننده
تیتراژ ای��ن برنامه برای دومین بار اس��ت که برای
یک برنامه مناس��بتی ماه مبارک رمضان میخواند.
وی در این مورد گفت :چند س��ال پی��ش در تیتراژ برنامه ای
مناس��بتی برای م��اه مبارک رمضان به تهی��ه کنندگی محمد
صالح عال که از ش��بکه چهار پخش می ش��د ،قطعه ای به نام

«رویا» را خواندم .وی به یادماندنی نش��دن برخی
موس��یقی های برنامه های رسانه ملی را به دلیل
ضعف تیتراژ دانس��ت و عنوان ک��رد :تیتراژ ،یک
آهنگ سفارش��ی اس��ت و خیلی از خواننده های
ما از همین تیتراژ ها به ش��هرت رسیدند ولی اگر
می بینید که این سال ها کمتر تیتراژ برنامه یا سریالی ماندگار
می شود به دلیل این است که تیتراژ خوبی ساخته نمی شود.
وی اف��زود :گاهی اوقات تهی��ه کنندگان دقیق��ه  ۹۰تصمیم

افشین زینوری:

شرایط دوبله بهتر شده است

افش��ین ذینوری گوینده و دوبل��ور تلویزیون و
سینما درباره ویژگیهایی که برای مدیر دوبالژ
هر فیلمی اهمیت دارد ،گفت :در وهله اول نوع
کاری که دس��ت مدیر دوبالژ میرس��د بسیار
مهم اس��ت ،اینکه فیلم زیبایی باشد و داستان
خوبی داشته باشد .وی ادامه داد :جدا از ترجمه
خوبی که به یک مدیر دوبالژ محول میش��ود،
انتخاب دوبلور خوب برای تک تک شخصیتها
اس��ت .یعنی اینجا هم مثل س��ینما است و هر
چقدر بتوانی به آن ش��خصیت نزدیک باش��ی
کار موفقتری انجام خواهی داد .این دوبلور در
ب دوبلورهای
ادامه در پاسخ به اینکه برای انتخا 
خ��وب باید چه ویژگیهای��ی را در نظر گرفت،
گفت :همه اینها با تجربه به دس��ت میآید .من
مدیری��ت دوبالژ را از اس��تاد محمود قنبری و
زنده یاد بهرام زند آموختم .آقای قنبری که در
نظ��م و ترتیب و در س��ینک زدن حرف اول را
میزدند .همینط��ور مرحوم بهرام زند نیز دقت
بسیار باالیی در انتخاب گویندههای کارهایشان
داش��تند .وی در ادامه افزود :نظر این دو استاد
این بود که شما هر چقدر تالش کنید ،ترجمه
درجه یکی داش��ته باش��ید ،بهترین سینک را
بزنید و در نهایت بهترین اتفاق را رقم بزنید ،اگر
دوبلوری که انتخاب کردید به شخصیتی که در
سریال یا فیلم هست ،نخورد و با هم هماهنگ
نباش��ند ،قاعده را باختید .ذینوری با اشاره به
اینکه در انتخابهایم به ویژه در انیمیشنها به
یک��ی از مع��دود تابلوهای نقاش��ی از مجموعه
تابلوه��ای «کومههای علف خش��ک» اثر «کلود
مون��ه » که توس��ط یک مجموع��هدار خصوصی
نگه��داری میش��د ،روز سهش��نبه در جری��ان
ی��ک حراجی ب��ه قیم��ت  110/7میلیون دالر
فروخت��ه ش��د و یک رک��ورد را در ف��روش آثار
هن��ری امپرسیونیس��م ثب��ت ک��رد .ب��ه گفته
حراجی «س��اتبیز» این نقاش��ی رنگ روغن که
«کومههای علف خش��ک» نام دارد و در س��ال
 ۱۸۹۰توس��ط «کلود مونه» خلق ش��د ،اولین
تابلو نقاش��ی سبک امپرسیونیس��م است که به
قیمتی بیش از  ۱۰۰میلیون دالر فروخته ش��ده
اس��ت .این تابلو نقاشی گرانقیمتترین نقاشی

مخاطبم توجه زی��ادی دارم ،گفت :همه کاری
که ما انجام میدهیم فقط برای مخاطب است و
قرار نیست که خودمان با دیدن آن لذت ببریم.
به خص��وص در کارهای انیمیش��ن ،مخاطبان
برایم اهمیت ویژهای دارند که کودک و نوجوان
و آینده س��از این کش��ور هس��تند .این دوبلور
درب��اره وضعیت فعلی دوبله ب��رای دوبلورهای
کش��ور نیز گفت :از سال گذشته تا االن از نظر
مالی و کیفی شرایط خوبی برایمان رقم خورده
است .سال گذش��ته آقای شهریاری مدیر امور
مالی سازمان صداوسیما درصدی را به دستمزد
دوبلورها اضافه کردند و امیدوارم که این اتفاق
در س��الهای بعدی هم ادامه داشته باشد .اگر
واقع��ا بحث اقتصادی و دس��تمزد حل ش��ود،
بچهه��ای دوبله با توان و ان��رژی مضاعفی کار
میکنند و هیچگاه دلسرد نمیشوند .ذینوری
درباره اینکه آیا تنها راه امرار معاش شما دوبله
است،گفت :عالوه بر دوبله ،کار اجرای تلویزیونی
و بازیگ��ری را در تئات��ر و در صحنه هم انجام
میده��م ،اما دوس��تانی دارم ک��ه فقط و فقط
کارش��ان دوبله اس��ت و به حمایت مس��ئولین
امیدوارن��د .ب��ه گ��زارش ف��ارس ،ای��ن دوبلور
باسابقه در پایان اظهاراتش با اشاره به برگزاری
کالسهای دوبله توس��ط برخی از هنرمندان و
ع��دم نظارت روی دریاف��ت رقمهای نجومی از
هنرجوها گفت :چیزی درباره دریافت رقمهای
نجومی نشنیدم.

می گیرند که برنامه ش��ان تیتراژ داش��ته باش��د یا نه و همین
باعث می ش��ود زمان کمی برای تولید ب��ه آن اختصاص پیدا
کن��د .به گ��زارش صبا ،آس��رایی برخی تیتراژهای��ی را که در
تلویزیون کار کرده اس��ت از این دس��ته برش��مرد و ادامه داد:
معموالً شخص من زمان بسیار کوتاهی برای خواندن تیتراژ در
اختیار داش��تم ،حتی یادم هس��ت که یک بار برای تیتراژ یک
برنامه به مش��کل خورده بودند و ساعت  ۱۰صبح با من تماس
گرفتند که اگر می توانم بعد از ظهر آن را بخوانم!

خسرومعصومی:

را یکهفتهاکرانکنید
«خرس» 

خس��رو معصومی کارگردان سینما در پاسخ به
اینکه آیا با توجه به اعمال رده بندی س��نی در
فیلمها و این گمانهزنی که شاید برخی فیلمهای
مسئلهدار با اکران محدودتر شرایط نمایش پیدا
کنند ،تمایل به اکران فیلم «خرس» دارد؟ بیان
کرد :واقعیت این است که به نظر من رده بندی
س��نی برای فیلمهای زرد و سخیف است تا اگر
فیلمی از نظر مدیران به درد مخاطب نمیخورد
کنترل ش��ود .البته این رده بندی سنی موضوع
تازهای در س��ینما نیس��ت و من هم موافقم که
تماش��ای یک فیلم به خاطر یکسری حرفهای
رکی��ک و نامناس��ب برای بچهها محدود ش��ود
ام��ا اگر فیلمی که ب��ار اجتماعی دارد مجبور به
محدودیت در اکران باش��د اتفاق خوبی نیست.
او با اش��اره به اینکه هشت سال از ساخت فیلم
«خرس» گذش��ته و هنوز نمای��ش پیدا نکرده
است ،درباره اینکه آیا با اعمال محدودیت سنی
امکان نمایش «خرس» فراهم میشود همانطور
که درب��اره «خانه پدری» گمانهزنی میش��ود؟
ادام��ه داد :من حاضرم فیلم «خرس»  ۲هفته یا
حتی یک هفته اکران ش��ود اما آی��ا واقعاً آن را
اکران میکنند؟ چون در این س��الها به دالیل
واهی جلو نمایش فیلم را گرفتهاند .اص ً
ال حاال که
خودشان صاحب فیلم هستند و آن را خریدهاند
حاضرند فیلم را محدود اک��ران کنند و یک بار
هم خودشان ضرر کنند؟ معصومی گفت :بعضی
وقتها در س��ینما اتفاقاتی میافتد که بنبست

سرگیجی است و برای من سوال است که چطور
فیلمی مثل «خرس» که پروانه س��اخت داشته،
در جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفته و در چند
جشنواره خارجی برگزیده جایزه بهترین فیلم یا
کارگردانی شده امکان اکران پیدا نکرده است؟ او
افزود :من حاضرم اگر فیلم زرد ساختم که در آن
فقط منافع مالی در نظر گرفته شده بود ،جلویش
گرفته شود اما به عنوان کارگردان برای فیلمهای
اجتماعی که باعث اعتبار سینمای ایران هستند
چنین وضعی را نمیپذیرم .االن ببینید جایگاه
فیل��م «طعم گی�لاس» عب��اس کیارس��تمی
کجاس��ت؟ در حالی که ی��ادم میآید وقتی در
سینماها اکران شد بسیاری از تماشاگران راضی
نبودند ولی این از سلیقه تماشاچی است که فقط
میخواهد بخندد و ما هستیم که باید آن را تغییر
دهیم تا هم تماش��اگر از فیل��م لذت ببرد و هم
دچار فکر و دگرگونی ش��ود .وظیفه سینما فقط
تفریح نیست بلکه نقش مهمی در فکر و اندیشه
مخاطب هم دارد .به گزارش ایس��نا ،او در پایان
تاکید کرد :ما تماش��اچیانی داریم که نگاهشان
به س��ینما خوب است و منتظر دیدن فیلمهای
خوب هس��تند ،اما اتفاقاً همینها با سینما قهر
کردهاند چون احساس میکنند سینما زیر چرخ
یکس��ری فیلم زرد رفته که تالشی برای ساخت
آنها نش��ده اس��ت در واقع برای تماشاگری که
مث ً
ال یک روز فیلم «گبه» میدیده سخت است
که «رحمان  »۱۴۰۰تماشا کند.

فروش تابلو نقاشی «مونه» رکورد زد
فروخته ش��ده «کلود مونه» در حراجی ساتبیز
نیز محسوب میشود .این تابلو نقاشی تنها یکی
از  ۲۵مجموعه تابلو نقاشی این هنرمند است که
پشتههای علف همسایه «مونه» را در فضایی باز
به تصویر میکشد .این مجموعه تابلوها همواره
ب��ه دلیل به نحوه به تصویر کش��یدن تابش نور
و تأثیرگذاری در جنبش هنری امپرسیونیس��م
مورد تحس��ین قرار گرفتهاند .بیش��تر تابلوهای
نقاش��ی این مجموعه در موزههای معتبر جهان
از جمل��ه موزه هنر «متروپولیت��ن» نیویورک و
«گتی سنتر» به نمایش گذاش��ته شدهاند .این

اثر یکی از چهار تابلو نقاشی این مجموعه است
ک��ه در قرن بیس��ت و یکم به مزایده گذاش��ته
شده اس��ت .به گفته «ساتبیز» این تابلو نقاشی
در ابتدا توسط خاندان ثروتمند اهل «شیکاگو»
به طور مستقیم از مس��ئول فروش آثار «مونه»
در س��ال  ۱۸۹۰خری��داری ش��د و ت��ا زمان��ی
ک��ه در س��ال  ۱۹۸۶در مزای��دهای ب��ه قیمت
 2/53میلیون دالر به فروش گذاش��ته ش��ود و
توسط فروشنده فعلی آن خریداری شود ،توسط
هم��ان خانواده نگهداری میش��د .خانه حراجی
«ساتبیز» هویت خریدار فعلی این تابلو نقاشی را

که ظرف هشت دقیقه پنج رقیب خود را شکست
داد ،مش��خص نکرده اس��ت .به گزارش ایسنا و
به نقل از رویترز« ،کلود مونه» بنیانگذار س��بک
امپرسیونیسم فرانسوی و استاد نقاشی فضای باز
بود که در س��ال  ۱۹۲۶و در س��ن  ۸۶س��الگی
درگذشت.

«زمستان» به مهرگان رسید

َ
«ردماند» در گالری «نگر»

«شبی که ماه کامل شد» می آید  

نمایش «زمستان» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی محمد
نژاد اردیبهشت و خرداد در تماشاخانه مهرگان به صحنه میرود.
اجرای این اثر نمایش��ی از  ۲۲اردیبهش��ت آغاز ش��ده است .این
نمایش توانس��ته بود در دی م��اه  ۹۶تندیس بهترین کارگردانی،
بهتری��ن بازیگری مرد و بهترین طراحی نور را از جش��نواره تئاتر
ش��هر به خود اختص��اص دهد .در خالصه داس��تان این اثر آمده
اس��ت :در زندگی عظیم و ش��یرین خیانتی رخ داده و شیرین از
این موضوع باخبر میشود و به دنبال انتقام است .به گزارش مهر،
این اثر نمایشی تا  ۲۲خرداد ساعت  ۲۱در خانه نمایش مهرگان
روی صحنه میرود.

«ردماند» در گالری نگ��ر در روز جمعه
نمایش��گاه آثار تجس��می َ
 ۲۷اردیبهش��ت م��اه با ش��رکت گروهی از هنرمندان به ش��کل
کیوریتوری��ال افتت��اح و تا  ۱۰خرداد و به م��دت دو هفته برقرار
خواه��د بود .ب��ه گزارش مه��ر ،فاطمه افش��اری ،علیرضا چمک،
هدی��ه خانعلی ،خاط��ره خرمخواه ،مینا درویش ،مهدی س��یفی،
مژده علیپور ،س��عید محمودی و حامد نورایی از هنرمندان حوزه
هنرهای تجسمی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به معرض
دید تماشاگران در میآید .این نمایشگاه در روز افتتاحیه از ساعت
 ۱۶ال��ی  ۲۲و در روزهای دیگر از س��اعت  ۱۵تا  ۲۰برای بازدید
عموم برقرار خواهد بود.

فیلم «ش��بی که ماه کامل ش��د» نرگس آبیار از  ۱۵خردادماه در
سینماها اکران میش��ود .آخرین س��اخته آبیار به تهیهکنندگی
محمدحس��ین قاس��می در س��یوهفتمین جش��نواره فیلم فجر
رونمای��ی و در بخشه��ای زیادی هم نامزد دریافت جایزه ش��د.
«ش��بی که ماه کامل ش��د» با ب��ازی الناز شاکردوس��ت و هوتن
ش��کیبا یک داس��تان واقعی را به تصویر میکشد که به جنایتی
تروریستی مربوط میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این فیلم
در جش��نواره فجر سال قبل سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن
و م��رد ،بهترین نقش مکمل زن ،بهتری��ن چهرهپردازی ،بهترین
کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود کرد.

شهرام ناظری چرا به سمت شاهنام ه رفت؟
ش��هرام ناظری که در کارنامه هنری خود توجه
ویژهای به ش��اهنامه فردوس��ی داش��ته اس��ت،
میگوی��د :از اواس��ط دوران صفوی��ه لحنه��ا،
ریتمه��ای متن��وع و فرمه��ای آوازی از جمله
شاهنامهخوانی دچار تغییر شدند و در موسیقی
سنتی به تدریج رو به فراموشی رفتند .این استاد
آواز ایرانی به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی
گف��ت :پایتخت چون پایگاه موس��یقی س��نتی
بوده ،ش��اهنامهخوانی در آن کمرنگتر میشود
اما خوش��بختانه در موس��یقی نواحی و اقوام که
میت��وان گف��ت اصل موس��یقی ایرانی اس��ت،
شاهنامهخوانی برقرار میماند .ناظری میگوید:
بررس��ی آثار آوازی یک صد سال گذشته نشان
میده��د هیچ نمونه خاصی از اجرای ش��اهنامه
فردوس��ی وجود ندارد و این مش��کلی است که
صرفاً در موس��یقی س��نتی اتفاق افتاده اس��ت.
در ابت��دای فعالی��ت م��ن در زمینه ش��اهنامه
فردوس��ی نگرشهای مثبتی وجود نداش��ت و
محدودیتهای��ی بود اما به م��رور زمان برطرف
ش��د .او درب��اره فعالیتهای موس��یقاییاش در

حوزه ش��اهنامه بیان میکن��د :چند عامل مهم
موجب انگیزه و کش��ش من نس��بت به اجرای
ش��اهنامه فردوسی بوده اس��ت .اول طرز بیان و
لحن حماسی که به ش��کل ارثی در صدای من
وجود دارد ،دوم اصالت و فرهنگ کردی که با آن
زندگی کردهام و سوم نگاهم به موسیقی مقامی
و آشنایی با مقامهای باستانی موسیقی کرد ،من
را به شاهنامه فردوسی نزدیک و نزدیکتر کرده
است .البته عالقه شخصیام به ادبیات فارسی و
متون ادبی فارسی مانند شاهنامه از نوجوانی نیز
در این امر مؤثر بوده است.

داستان موزه ایران درودی به سرانجام رسید
ش��هریورماه س��ال  ۹۵و پ��س از ش��ش س��ال
پیگی��ری کلنگ موزه ای��ران درودی در خیابان
س��یدجمالالدین اس��دآبادی (یوس��فآباد) به
زمین زده ش��د و  ۲۱آذرماه سال  ۹۷نیز برخی
از اعضای شورای ش��هر تهران به همراه اعضای
هیئت امنای مؤسسه درودی و مدیرکل موزهها
و اموال منقول تاریخی ،در دیدار با ایران درودی
قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری از زمین «موزه
ای��ران درودی» را به او ابالغ کردند .حاال پس از
گذش��ت حدود پنج ماه از این صدور این ابالغیه
قرار اس��ت س��اعت  ۱۰صب��ح روز جمعه (۲۷
اردیبهشت ماه) با حضور پیروز حناچی (شهردار
تهران) از سند واگذاری زمین موزه ایران درودی
رونمایی و پروژه عمرانی ساخت موزه آغاز شود.
ای��ن هنرمند که به عنوان نخس��تین زن نقاش
ایرانی ش��ناخته میشود ،بیش از  ۱۰سال پیش
اعالم کرده بود که خانهاش را در فرانسه فروخته
و پ��ول حاص��ل از آن را به توم��ان تبدیل کرده
و ب��ه ایران فرس��تاده تا برای س��اخت موزهاش
هزینه ش��ود .اما در این سالها ساخت موزه به

دالیل مختلفی همچون جابهجایی مس��ئوالن،
بروکراس��ی اداری و تغیی��ر ش��هردار تهران به
تعویق افتاده ب��ود .ایران درودی تجربه برگزاری
 ۶۴نمایش��گاه انفرادی در موزهها و گالریهای
معتب��ر دنی��ا را دارد و  ۸۰فیل��م مس��تند برای
تلویزیون ملی س��ابق ایران س��اخته اس��ت .به
گزارش ایسنا ،قرار است  ۱۹۵تابلو این هنرمند
که به صورت محضری به ملت ایران بخش��یده
شده ،بعد از ساخت موزه که نقشه آن را جهانگیر
درویش  -معمار ورزش��گاه تختی  -هدیه کرده،
به نمایش گذاشته شود.

