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فرهنگی

«کاتیوشا» در آمریکا
کمپانی فیلم  American Brightlight Film Productionsکه پخش جهانی فیلم
«کاتیوشا» به کارگردانی علی عطشانی را بر عهده دارد ،از راه یافتن این فیلم به بخش
نیمهنهایی جشنواره بینالمللی فیلم «الو» در کشور آمریکا راه پیدا کرده است.
به گزارش برنا؛ جشنواره بینالمللی فیلم «الو» طی چهار روز از  ۱۸تا  ۲۱سپتامبر ۲۰۱۹
برابر با  ۲۷تا  ۳۰شهریور در شهر لس آنجلس کشور آمریکا برگزار میشود.

مستند

«متولدسینما»آمادهنمایششد

فیل��م مس��تند س��ینمایی متولد س��ینما به
تهیهکنندگیوکارگردانیمهرشادکارخانیآماده
نمایش شد .مهرش��اد کارخانی با اشاره به روند
ساخت این فیلم گفت :مستند متولد سینما سه
اثر مستقل به هم مرتبط است که در سه قسمت
به سینمای ایران در دهه  60،70،80میپردازد
و فراز و فرودهای سینمای ایران در این سه دهه
را م��ورد توجه قرار میدهد و نقد و تحلیلی بر
س��ینمای ایران در س��ه دهه ،شصت ،هفتاد و
هشتاد اس��ت .وی ادامه داد :هر قسمت از این
فیلم حدود  80دقیقه است اما به دلیل نمایش
و دیده شدن فیلم یک نسخه سینمایی به مدت
 80دقیقه تدوین و آماده نمایش کردهایم.در این
مستند سینماگران مطرحی همچون مسعود
کیمیایی ،اصغر فرهادی ،رخش��ان بنیاعتماد،
اکبر عالمی ،فاطمه معتمدآریا ،علیرضا رئیسیان،
خسرو سینایی ،فرج حیدری ،حامد بهداد ،منیژه
حکمت ،کیانوش عی��اری ،کیومرث پوراحمد،
علیرضا داود ن��ژاد ،ابوالفضل پورعرب و ...مقابل
دوربین قرار گرفتهاند .به گزارش ایلنا ،نس��خه
س��ینمایی این اث��ر روز سهش��نبه 28خرداد
س��اعت  18در خانه هنرمندان برای اولین بار
به نمایش درمیآید.

کوتاه از هنر

موی«بتهوون»
به مزایده گذاشته میشود

حراجی بریتانیایی «س��اتبیز» ،طره مویی از
«لودویگ فان بتهوون» موسیقیدان برجسته
آلمان��ی که خودش آنرا در س��ال  ۱۸۲۶به
دوس��ت پیانیستش هدیه داده بود ،به مزایده
خواهد گذاش��ت .این تارهای مو در یک قاب
چوبی ق��رن نوزدهم ق��رار دارد و برای مدت
طوالنی به عنوان یک میراث گرانبها در خانه
«هالم»  -فردی که بتهوون طره مو خود را به
او هدیه داده بود  -نگهداری میشد .تخمین
زده میش��ود این طره مو به قیمت  ۱۵هزار
پوند به فروش برس��د ،اما «سایمون مگوایر»
یکی از مدیران حراجی ساتبیز بیان کرد این
طره مو به قیمت بیش��تری به فروش خواهد
رس��ید .به مزایده گذاشتن تارهای موی یک
فرد مش��هور بیسابقه نیس��ت .ساتبیز پیش
از ای��ن طرهی دیگ��ری از موهای «بتهوون»،
«فردری��ک ش��وپن» و «موت��زارت» را نیز به
مزایده گذاشته بود .طره مویی که ساتبیز در
س��ال  ۱۹۹۴به مزایده گذاشت از تختی که
بتهوون در لحظات آخر عمرش بر آن آرمیده
بود ،برداش��ته شده بود .به گزارش ایسنا و به
نق��ل از رویترز ،طره مویی از «مورتزارت» که
در س��ال  ۲۰۱۳در همین حراجی به مزایده
گذاشته ش��د در نهایت به قیمت باورنکردنی
 ۳۸هزار پوند به فروش رسید.

المپیک ژاپن۲۰۲۰
ساختهمیشود

رویدادهای هنری

جایزه برای
کودکان نقاش ایران

آفتاب ی�زد :هفت کودک و نوج��وان ایرانی
موفق به کس��ب جایزه(نشان) و دیپلم افتخار
سیزدهمین مسابقه بینالمللی هنر و گرافیک
«س��رزمین مادری» کش��ور بالروس شدند و
 56عضو دیگر مراکز فرهنگی  -هنری کانون
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان نیز دیپلم
ت آوردند .این
افتخار این رویداد هنری را بهدس 
63عضو کانون در حالی این موفقیت را بهدست
آورند که در این رقابت هنری در سال ،2018
تعداد  10615اثر از  32کش��ور ش��رکت داده
ش��ده بود .برگزار کنندگان این مسابقه عالوه
بر ای��ن تعداد ک��ودک و نوج��وان ایرانی ،آثار
106عضو دیگر کانون را نیز در نمایشگاه مسابقه
در معرض دید عالقهمندان قرار دادند و به آنها
نیز گواهی شرکت اهداء کردند.

اس��تودیو پوناک که یوشیاکی نیشیمورا تهیه
کننده پیشین اس��تودیو جیبلی مدیریت آن
را ب��ر عهده دارد با همکاری کمیته بینالمللی
المپیک ،انیمیشنی کوتاه برای نمایش پیش از
ش��روع بازیهای المپیک توکیو میسازد .این
خبر روز دوش��نبه در روز افتتاحیه جش��نواره
بینالمللی انیمیشن انسی مطرح شد .این در
حالی اس��ت که ژاپن امس��ال به عنوان کشور
مهمان در این رویداد حضور دارد و نیش��یمورا
از اعض��ای هیئت داوران فیلم بلند آن اس��ت.
نیشیمورا تهیه کننده «داستان شاهزاده خانم
کاگویا» و «وقتی مارنی آنجا بود» برای استودیو
جیبلی است .او سال  ۲۰۱۵جیبلی را ترک و
استودیو پوناک را راهاندازی کرد .به گزارش مهر
به نقل از ورایتی ،وی در این باره گفت :انیمیشن
رس��انهای جادویی برای قصهگویی و در همه
فرهنگها قابل درک است .امسال در جشنواره
انس��ی اولین نمایش «قهرمان��ان فروتن» که
مجموعهای از سه فیلم کوتاه از تولیدات پوناک
است دیده خواهد شد .هیروماسا یونیبایاشی،
یوش��ییوکی موموس��ه و آکیک��و یاماش��یتا
سهانیماتوربرجستهایکهقب ً
الدراستودیوجیبلی
کار میکردند و اکنون در اس��تودیو پوناک کار
میکنند ،این فیلم را ساختهاند.

بهمن 2تعطیل میشود

مدیر عامل موسس��ه بهمن س��بز از بازسازی
س��الن دو س��ینما بهمن تهران در ماه محرم
و آغاز ساخت س��الن دو سینما سپهر ساری
خب��ر داد .به گ��زارش خبرآنالی��ن ،محمود
کاظمی ادامه داد :با وجود ش��رایط اقتصادی
و اجتماعی ،تالش میکنیم بازسازی ،نوسازی
و تجهیز س��ینماهای حوزه هنری را متوقف
نکنی��م ،اگرچه در این ش��رایط س��ینماداری
به حرفهای با هزینه باال تبدیل ش��ده اس��ت.
انش��اءاهلل محرم امسال( ،ش��هریورماه) سالن
دوم س��ینما بهمن تهران را تعطیل و نوسازی
و تجهیز میکنیم .تجربه بازسازی سالن یک
سینما بهمن با افزایش مخاطب و فروش ثابت
کرد که این سینما همچنان یکی از سالنهای
پرمخاطب پایتخت است و میتواند حضوری
موثر در چرخه اکران تهران داشته باشد.

جوایز ارغوان اهدا میشود

مراس��م اهدای جوای��ز دومین جای��زه ارغوان
پنجش��نبه  ۲۳خرداد در خانه هنرمندان ایران
برگزارمیشود.دومیندورهجایزهداستاننویسی
ارغوان ،به موضوع «ش��ب» اختصاص داش��ت.
احمد پوری ،حسین س��ناپور و لیلی گلستان
هیئت داوران دومین دوره جایزه داستاننویسی
ارغوان را تش��کیل میدهند .ب��ه گزارش ایلنا،
مراس��م اهدای جوایز دومین جایزهی ارغوان با
سخنرانی محمود دولتآبادی ،آیدین آغداشلو و
لیلیگلستانپنجشنبه ۲۳خردادساعت۱۸:۳۰
در س��الن استاد ش��هناز خانه هنرمندان ایران
برگزار میشود.

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

تئاتر

«مثبت فکر کن» روی صحنه

عل��ی دهبان مرداد ماه س��ال ج��اری نمایش
«مثبت فکر کن» را روی صحنه میبرد .دهبان
فارغ التحصیل رش��ته کارگردان��ی و بازیگری
در مقطع کارشناس��ی است .او فعالیت خود را
ب��ا بازیگری در تئاترهای خیابان��ی آغاز کرد و
در چند فیلم و س��ریال نیز ایفای نقش داشته
است که از این میان میتوان به فیلم سینمایی
«جشن دلتنگی»« ،یک روز دیرتر» و «از فردا
میترس��م» اش��اره کرد .دهبان در س��الهای
اخیر به عنوان خبرن��گار و روزنامهنگا ِر عرصه
تئاتر و س��ینما نیز فعالیت داشته است .خیام
وقارکاشانی که به عنوان بازیگر سینما ،تلویزیون
و تئاتر ش��ناخته شده اس��ت در این پروژه به
عنوان مجری طرح حضور دارد .وقار کاش��انی
همچنین تا چندی پیش مدیریت تماشاخانه
ب��اران را عهده دار بود که ج��زو اولین فعالین
عرصه خصوصی س��ازی در تئاتر نیز محسوب
میش��ود .به گزارش مهر ،احمد ش��یرزایمهر
تهیهکننده نمایش «مثبت فکر کن» است.

بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر با انتقاد
از تحریمه��ای ظالمان��ه علیه ایران ک��ه ارتباطات
فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت ،گفت:
قرار بود ما خرداد ماه در جش��نواره رومانی نمایش
«خی��ام» را اجرا کنیم .هم��ه مکاتبات و موافقتها
نیز انجام شده بود اما متاسفانه جشنواره قادر نبود هزینههایی
که مترتب بر این س��فر بود مثل خرید بلیت هواپیما ،اس��کان،
پذیرای��ی و حم��ل و نقل گروه را به م��ا پرداخت کند چون به

تحریمه ا باعث لغو سفرمان به رومانی شد

دلیل تحریمها من نمیتوانستم چنین حسابی باز
کنم .این پژوهش��گر موس��یقی که سابقه طوالنی
در عرص��ه نمایشهای صحن��های دارد در بخش
دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد :ماهها دنبال
این بودیم این اتفاق بیفتد و راه حلهای مختلفی
به نظرمان رس��ید ولی سرانجام بر اساس اس��تانداردهایی که
خود جش��نواره داش��ت ،نتوانس��تیم به یک راه حل برس��یم
و س��فری که یک س��ال برایش برنامه ریزی ک��رده بودیم لغو

محمد معتمدی با اشاره به برگزاری کنسرت ارزان:

کاری که میکنم
شکست مطلقاست

نشست خبری کنس��رت محمد معتمدی به نفع
س��یلزدگان لرستان روز گذش��ته  ۲۱خرداد ماه
برگزار شد .محمد معتمدی در این نشست اظهار
کرد :مدتها بود دغدغهای داشتم؛ چرا که بخش
زیادی از جامعه ما مخاطب هیچ کنسرتی نبودند،
دلیلش هم وضعیت اقتصادی اس��ت .عید امسال
طرحی را که مدتها رویش کار کردم به نام «هنر
برای همه» آغاز کردیم و استقبال بسیار خوبی شد.
این خواننده ادامه داد :برنامه من بود برای تابستان
این کنس��رت را تمدید کنم اما دست تنها بودم تا
اینکه از س��وی «انجمن دیدهبان آزادی و توسعه»
به ما پیشنهاد ش��د که به نفع سیلزدگان استان
لرستان کنسرت خیریه برگزار کنیم .هدفهایمان
در راس��تای همدیگر بود .افتخار داشتیم در کنار
ای��ن انجمن این کار را ش��روع کردی��م .در نهایت
تصمیم گرفتم ارکستر بسیار بزرگی جمع کنیم و
قطعاتی را آماده و تنظیم کردیم .امیدوارم اجرایی
برگزار شود که به اهداف هنری و معنوی خودش
برس��د .معتمدی اظهار کرد :آنچه دولت نمیتواند
انجام بدهد آن چیزی اس��ت ک��ه هنرمندان باید
انجام بدهند .همه ما یک پیکر واحد هس��تیم به
نام ایران و هرچه بتوانیم وحدت و همدلی را حفظ
کنیم استحکاممان هم بیش��تر میشود .او درباره
اینک��ه قانون اخذ  ۱۰درصد بهای کنس��رتها در
این کنس��رت نیز اجرا شده است؟ بیان کرد :هنوز
به قان��ون  ۱۰درصد برخورد نک��ردهام؛ این قانون
خیلی خام اس��ت .معتمدی درباره رهبر ارکس��تر
اجرا گفت :رهبر ارکستر آقای زندی است .کارهای
او خصوصیتی داشت که آثار ربع پرده اجرا میشد

سریال "خانواده دکتر ماهان" این شبها از شبکه
دو س��یما روی آنتن میرود .امیر سفیری بازیگر
س��ینما ،تئاتر و تلویزیون در این سریال در نقش
"حمیدرضا" مهمان خانهها میشود .او درباره این
سریال و نقش��ی که در آن ایفا میکند بیان کرد:
قصه س��ریال درباره خانواده دکتر ماهان است که
در تهران دچار مش��کالتی میشوند و به روستایی
میروند ت��ا به لحاظ محیط زیس��تی آن را رو به
راه کنند .من نقش حمیدرضا تحصیلکرده رشته
جامعهشناسی را دارم که مجبور میشود به جای
معلم روستا به مدرسه برود و در آنجا مشغول به کار
شود .بخشی از این نقش طنز است و بخشی دیگر
از سرگذشت او درام است .کنار هم قرار گرفتن این
محمودقنبری:

بیشتر خارج از صداوسیما
دوبلهمیکنیم

محمود قنبری دوبلور پیشکسوت درباره شرایط
این روزهای فعالیت در حوزه دوبله و تازهترین
کارهایخودتوضیحاتیارائهکرد.محمودقنبری
درب��اره فعالیت این روزهای خ��ود و اینکه چه
کارهایی را برای دوبله در دست دارد ،بیان کرد:
این روزها بیشتر سریالهایی برای سایتهای
اینترنتی که فیلم و سریال عرضه میکنند ،دوبله
میکن��م .وی ادام��ه داد :در حال حاضر فیلم و
س��ریالهای زیادی برای دوبله وجود ندارد و ما
هم بیش��تر در خارج از سازمان مشغول به کار
میشویم .این مدیر دوبالژ سریالهای خارجی
عنوان کرد :البته کاری هم در تلویزیون دارم که
اگر وضعیت جس��مانی من کمی بهتر شود آن
را پیگی��ری میکنم فع ً
ال کمی درگیر کمردرد
هس��تم و منتظرم وضعیت جس��مانی ام بهتر
ش��ود .بعد از آن سراغ دوبله فیلم «دره انتقام»
خواه��م رفت که بازیگری چون جان تراولتا در
آن ب��ازی میکند .به گزارش مهر ،وی در پایان
درباره دوبله دیگر سریالها در تلویزیون عنوان
کرد :فع ً
ال چند کار توسط واحد دوبالژ سیما در
حال دوبله است و سریالهای جدیدی در آینده
برای مخاطب دوبله و پخش خواهد شد .با این
حال باید دی��د در آینده چه آثار دیگری وجود
دارد که بتوانیم دوبله کنیم.

به او پیش��نهاد دادم ارکس��تری در تهران تشکیل
میدهم ک��ه او رهب��ری آن ارکس��تر را بر عهده
بگیرد .این خواننده در بخش دیگری از س��خنان
خود اظهار کرد :اگ��ر واقعبینانه نگاه کنیم از نظر
اقتص��ادی کاری که من میکنم شکس��ت مطلق
اس��ت ،یک فصل کاری و کنس��رتی اجرا میکنی
ب��دون اینکه به حق خودت برس��ی دوم اینکه بار
دوم بخواه��ی کنس��رت برگزار کن��ی همه انتظار
دارن��د ب��ا همان قیمت کم باش��د .ای��ن کار هیچ
مزیت اقتصادی ندارد مزیت اجتماعی خاصی هم
ندارد کما اینکه ما دچار مش��کل هم میشویم .او
درب��اره طرح هنر برای هم��ه در عید نوروز گفت:
من پیشنهاد دادم و سازمان فرهنگی هنری سالن
در اختیار ما گذاش��ت .اگر بشود در درازمدت این
کار (برگزاری کنسرت با قیمت بلیت کم یا رایگان)
به یک رویداد سالیانه و فستیوال تبدیل شود .این
خواننده درباره بهای س��الن اجرا و قیمت بلیتها
نیز گفت :اجاره سالن با انجمن بوده و تخفیف در
این زمینه گرفته شده است .قیمت بلیتها  ۲۵تا
 ۸۰هزار تومان است .معتمدی اظهار کرد :سیاست
من ضدانحصار اس��ت و با اینکه کل بلیتفروشی
کنس��رتها در اختیار فرد خاصی باش��د ،مشکل
دارم .ب��ه گزارش ایس��نا ،او درباره هدف و نتیجه
برگزاری چنین کنس��رتهایی گفت :کارکرد اول
متمرکز کردن اذهان عمومی نس��بت به آن اتفاق
است .کارکرد دوم نیز این است که در حاشیه این
کنسرت از افرادی که میتوانند کمک کنند دعوت
میشود .این کنسرت ۲۹خردادماه در سالن میالد
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.

ش��د .کارگردان اپرای عروس��کی عاش��ورا در پایان اظهاراتش
عنوان کرد :ممکن اس��ت بعضیها فکر کنند که تحریمها فقط
روی دارو ،تس��لیحات و روابط تج��اری متقابل تاثیر میگذارد
در حال��ی که همین نمونه ما نش��ان میده��د که این موضوع
چقدر میتواند روی روابط فرهنگی اثرگذار باشد .ما دعوتهای
زیادی از کشورهای مختلف داریم و دنبال این هستیم که یک
راهحل برای از سر راه برداشتن این مشکالت پیدا کنیم.

مونا زندی حقیقی:

از دیدن «یه وا»
هیجان زده شدم

اولین س��اخته بلند س��ینمایی آناهید آباد«یه وا»
ای��ن روزها در س��ینماهای گ��روه هنروتجربه در
ح��ال اکران اس��ت.مونا زندی حقیقی ،فیلمس��از
که دومین فیل��م بلند او «بنفش��ه آفریقایی» در
س��یوهفتمین جش��نواره فیلم فجر ب��ه نمایش
درآمد ،در گفتوگوی��ی «یهوا» را یکی از بهترین
فیلمهای س��الهای اخی��ر توصی��ف کرد«:یه وا
فیلمی ساختارمند و صاحب ایده است که دکوپاژ
و کارگردانی آن هوشمندانه و طراحی شدهاست.
«یه وا» همان س��ینمایی اس��ت که رفته رفته در
ح��ال از یاد رفتن اس��ت به این دلیل که بس��یار
پرصبر و حوصله است و این در حالی است که در
جهان امروز و س��ینمای امروز ما نشستن و دیدن
یک فیلم در فضای آرام برای مردم ما دشوار شده
است و این فیلم به ما یادآوری میکند که سینما
چه بوده و حاال به کجا میرود ».این فیلمس��از با
اش��اره به موضوع فیلم عنوان کرد« :موضوع فیلم
موضوعی درس��ت ،انس��انی و واقعی است و بدون
آن که تالش کند روی احس��اس تماشاگر انگشت
بگذارد ،تأثیرگذاری خود را دارد و از این بابت فیلم
بسیار قابل تأملی اس��ت ».او در صحبتهایش به
ط��رح موضوع جنگ در فیلم نیز اش��اره داش��ت:
«موضوع فیلم درباره جنگ و بازماندگان از جنگ
اس��ت و در این فیلم ش��اهدیم که همچنان پس
ماندههای جن��گ در زندگی ما حض��ور دارد .در
جهان امروز که شکل جنگها تغییر کرده است،
احساس میکنیم ،چون جنگ فیزیکی تمام شده
بنابرای��ن از پ��س ماندههای جن��گ چیزی باقی
نمانده اس��ت ،در حالی که بسیاری از کشورهایی

روایت امیر سفیری از «خانواده دکتر ماهان»

بازی در نقشی که طنز و درام را با هم دارد

دو برای خود م��ن در مقام بازیگر جالب و جذاب
بود .این بازیگر ادامه داد :این ش��خصیت بسیار از
من دور است .نقشهایی که تاکنون بازی کردم نیز
هیچ یک طنز نبودند و دستمایه طنز هم نداشتند،
اما ب��ا کار کردن و صحبتهایی ک��ه با کارگردان
داش��تیم به این نتیجه رسیدیم تا این شخصیت
کمی شیرینعقل باشد و موقعیتهای طنز ایجاد
کند .در این سریال من به همراه آقای داود فتحعلی
بیگی که نقش پدر من را بازی میکنند و اسماعیل

موحدی بار طنز س��ریال را برعهده داریم .سفیری
درباره سایر فعالیتهایش عنوان کرد :سال پیش
در سریال "زندگی از نو" به کارگردانی علی محمد
قاسمی در مقام بازیگردان حضور داشتم که مهرداد
یزدانی و ستاره اسکندری به من لطف داشتند و من
را به آقای قاسمی معرفی کردند .پس از آن تئاتری
را که کارگردانی کرده بودم به بروکس��ل بردم و به
دلیل مشکالت مالی ،نمایشی را که در فستیوال
لندن پذیرفته شده بود نتوانستیم به روی صحنه

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

که در گذش��ته درگیر جنگ بودهاند ،همچنان در
حال تجربه کردن پس ماندههای جنگ هستند و
«یه وا» این موضوع را به خوبی و به دور از هرگونه
ش��عارزدگی و غلو ش��دگی به نمایش گذاش��ته
اس��ت ».زندی در بخش دیگری از س��خنانش در
م��ورد موضوع عش��ق در این فیل��م گفت «:فیلم
«یه وا» عش��ق و ماندگاری عشق را نیز به نمایش
میگذارد؛ یعنی تمامی خصوصیتهای انسانی که
این روزها دیدن و حرف زدن از آن دیگر از حوصله
مردم خارج ش��دهاست ،در فیلم «یه وا» به دور از
شعارزدگی با س��اختار بسیار حرفهای و فکر شده
جدی به نمایش گذاشته شده است ».او همچنین
درب��اره ویژگی محصول مش��ترک بودن این فیلم
بیان کرد«:محصول مش��ترک سینمایی ،همیشه
با خودش تعام��ل فرهنگی را به هم��راه میآورد
و ای��ن اتفاق مثبتی برای یک فیلم اس��ت .گاهی
وقتی بحث محصول مش��ترک سینمایی به میان
میآید نگاهها کامال توریستی میشود اما خانم آباد
کش��وری را انتخاب کرده که به آن تس��لط کامل
داش��ته و این خودش اتفاق خوبی است چرا که با
خودش موضوعات مثبتی را به همراه میآورد ».به
گزارش هنروتجربه ،این کارگردان در پایان تاکید
کرد« :یه وا فیلمی است که قاعدتاً نباید مخاطب
را هیجان زده کند چون تعریفهای رایج یک فیلم
هیجانی را ندارد ولی وقتی «یه وا» را دیدم ،هیجان
زده از سینما بیرون آمدم و روزها فکرم درگیر قصه
آن بود که باعث ش��د یک بار دیگ��ر هم آن را در
سینما ببینم و به هر کسی که میشناختم توصیه
کردم ،حتما این فیلم را ببیند».

ببریم .متاسفانه امروز در تئاتر شرایط کمی سخت
ش��ده است و هر تهیه کنندهای حاضر به پذیرش
ریسک و س��رمایه گذاری نیست و به تنهایی نیز
نمیتوان از پس مس��ائل مالی برآم��د .به گزارش
هنرآنالین ،وی افزود :فیلم "دویدن در میان ابرها"
ب��ه کارگردانی امیر فرج پور را هم در انتظار اکران
داریم .این فیلم در جش��نواره بیست و هفتم فیلم
فجر برگزیده ش��د و از چند جشنواره خارجی نیز
جایزه گرفت ،اما متاس��فانه تاکنون توقیف مانده
است .همچنین س��ریال "سرزمین کهن" ساخته
کم��ال تبریزی و اپیزودی از س��ریال "یک لحظه
دیرتر" به کارگردانی راما قویدل را در نوبت پخش از
تلویزیون دارم که از زمان آن اطالعی ندارم.

Ava Dental Clinic
دکرت فالح سابق

طرف قرارداد بابيمه بانكهای تجارت،ملت و صادرات

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي
 -١خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه
 -٢ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت
 -٣درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي
ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي
 -٤انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )

 -٥درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها پالك ها
جهت فضاهاي بي دنداني
 -٦درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
 -٧درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته
 -٨جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و ،،،،
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