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فرهنگی

با «عروس تاریکی» به تلویزیون باز میگردم

مه��وش صبرکن بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزی��ون درباره آخرین
فعالیتهای خ��ود در عرصه بازیگری گفت :به تازگی در س��ریال
«ع��روس تاریکی» به کارگردانی محمود معظمی و تهیهکنندگی
محمدرضا تختکشیان به ایفای نقش پرداختهام که از  ۲۵خردادماه
از شبکه یک سیما روی آنتن سیما رفته است ،همچنین در سریال
تلویزیون��ی «آچم��ز» به ایفای نقش پرداختم که ق��رار بود در ماه
مبارک رمضان پخش ش��ود اما به دالیلی پخش نشد و احتماالً در
تابستان امسال روی آنتن رسانه ملی خواهد رفت .وی درباره نقش

خود در س��ریال عروس تاریکی اضافه کرد :ضبط این
سریال نزدیک به دو سال طول کشید و من هم چیزی
در حدود  ۴ماه درگیر پروژه بودم ،در این سریال نقش
یک مادر را ایفا میکنم که دارای یک فرزند پسر است
و پس��ر این مادر درگیر یک رابطه احساس��ی شده و
درجریان این رابطه دچار جریاناتی میشود که اتهام قتل دختری
که عاش��قش شده برگردنش میافتد .به گزارش میزان ،وی درباره
وضعیت تئاتر نیز افزود :وضعیت تئاتر خیلی عالی است و دستمزدها

نیز بس��یار افزایش پیدا کرده و کارهای فراوانی انجام
میش��ود اما به اعتقاد من این مقدار پیش��رفت هنوز
برای موفقیت عرصه نمایش ما کم اس��ت ،بهخصوص
در شهرس��تانها که اص ً
ال کار نمیش��ود .این بازیگر
ت خود برای انتخاب نقش
پیشکسوت مهمترین اولوی 
را اینگونه توصیف کرد :متن و نقش را باید دوس��ت داش��ته باشم
حتی اگر نویسنده و عوامل فیلم شناختهشده نباشند ،اما اگر متن
فیلمنامه یک اثر خوب باشد حضور در آن را قبول میکنم.

افتتاح یک رویداد هنری در دل سیاست

مائده طهماسبی:

هنوز با کمبود سالن مواجهایم اولینموزه فلسطینیدرآمریکا

مائده طهماس��بی بازیگر تئاتر و سینما درباره
عملکرد تماش��اخانه ایرانشهر به عنوان یکی از
سالنهای تئاتر پایتخت گفت :وقتی  ۱۰سال
پیش ساختمان تماش��اخانه ایرانشهر تأسیس
شد ،برای همه ما نویدبخش و خوشحالکننده
ب��ود .اهالی تئاتر میدانس��تند ک��ه مجموعه
تئاتر ش��هر به عنوان قلب ای��ران دیگر کفاف
نی��از جامع��ه تئات��ری را نمیدهد .تأس��یس
این تماش��اخانه با مدیریت عال��ی و اجراهای
حرفهای و پرمحتوا بس��یار مطل��وب بود .وی
اظهار کرد :افتتاح تماشاخانه ایرانشهر آغازگر
جریانی ش��د که بر مبنای آن سالنهای تئاتر
خصوصی در گوش��ه و کنار شهر به وجود آمد
و هماکنون س��النهای زیادی در س��طح شهر
ته��ران داریم؛ اگرچ��ه هنوز با کمبود س��الن
مواجهایم .در واقع ،تماشاخانه ایرانشهر شروع
و گس��ترش تفکر تئاتر خصوص��ی بود؛ با این
که ش��هرداری مجری و متولی این سالن است
ام��ا موجب قوت گرفتن تئاتر خصوصی ش��د.
ای��ن کارگردان و بازیگر تئات��ر عنوان کرد :در

اکثر شهرهای جهان همچون لندن ،پاریس و
نیویورک نیز تمرکز تئاترها در مناطق خاصی
از ش��هر است .من وقتی میشنوم که هر شب
در محدوده خیاب��ان ولیعصر و خیابان انقالب
حدود  ۹۰تا  ۱۰۰نمایش روی صحنه میرود
خوش��حال میشوم؛ هر چند برخی با توجه به
تعداد نمایشه��ا و کاهش کیفیت تئاترها نقد
دارند اما من خوشبین هس��تم .وقتی جوانان
این امکان را داشته باشند تا تئاترهای متعددی
کمی��ت باالخره در
روی صحن��ه ببرن��د ،این ّ
بلندمدت مقدمه رش��د کیفیت میشود چون
ت��ا اجرا نباش��د تمرین هم اتف��اق نمیافتد و
در نتیجه کیفی��ت بازیها و کارگردانی تغییر
نمیکن��د .ای��ن بازیگر پیشکس��وت در ادامه
اظهارات خود خاطرنش��ان کرد :ب��ا این حال
آنچه تا اندازهای باعث نگرانی اس��ت این است
که گروههای کمتر شناخته شده و هنرمندان
ج��وان ب��رای س��النهای خصوص��ی هزین��ه
میکنن��د و چ��ون گاهی کارهایش��ان فروش
زیادی ندارد موجب ضرر آنها میشود.

موزه مردم فلس��طین ،نمایش اس��ناد فرهنگی
تاریخ��ی و آث��ار هنری هنرمندان فلس��طینی
سراس��ر جهان را در قلب ای��االت متحده آغاز
کرد .اولین موزه فلس��طینی واقع در واشنگتن
روز ش��نبه (پانزدهم ژوئن) افتتاح ش��د .موزه
مردم فلس��طین( )MPPبا ش��عار «بیش��مار
روایت ،یک قلب» ش��امل دو بخش میش��ود.
نمایش��گاه موقت این موزه ،آث��ار پنج هنرمند
ب��ا تم «تفس��یر جدیدی از آین��ده» به نمایش
میگ��ذارد و در بخش دیگر ،نمایش��گاه دائمی
این م��وزه تاریخ و فرهنگ مردم فلس��طین را
درچه��ار بخش متفاوت به نمای��ش میگذارد.
موزه مردم فلس��طین حدودا ً یک س��ال پس از
افتتاح اولین موزه فلسطینی در ایاالت متحده
(در ایالت «کنتیکت») روز ش��نبه درهایش را
به روی عالقهمندان گش��ود .طرح اولیه ساخت
این موزه در س��ال  ۲۰۱۵مطرح ش��د« .بشری
ناص��ر» بنیانگذار و مدیر ای��ن موزه بیان کرد:
«وقت��ی ب��رای اولین ب��ار در س��ال  ۲۰۱۱به
واشنگتن آمدم ،تحت تأثیر یادبودها و موزههای

این ش��هر قرار گرفتم .در همان زمان به دنبال
مکانی بودم که داس��تان فلس��طینیها را بازگو
کن��د اما چیزی نیافتم« ».ناصر» با کمک گروه
کوچکی نمایش��گاه متحرکی را در سال ۲۰۱۵
تأس��یس کرد و به همراه آثار هنری هنرمندان
فلسطینی به دانشگاهها ،کلیساها و دیگر مراکز
فرهنگی س��فر کرد .اکنون موزه دائمی «مردم
فلسطین» اسناد تاریخی فلسطین را به نمایش
میگ��ذارد .یک��ی از متصدیان این م��وزه بیان
کرد« :قصد داریم تمرک��ز این موزه بر نمایش
آثار روایت مردم فلسطینی و شرایط گذشته و
حال این کش��ور باشد و این کار را نه از دیدگاه
سیاس��ی بلکه از دیدگاه م��ردم انجام خواهیم
داد » .یکی از آثار نمایش��ی مهم ین نمایشگاه،
تابلوه��ای نقاش��ی خلق ش��ده با اس��تفاده از
ورقههای طالست که توسط «الشربینی» خلق
ش��دهاند .به گزارش ایسنا و به نقل از الجزیره،
این موزه از بیستم ژوئن از پنجشنبه تا شنبه از
ساعت  ۱۲ظهر تا  ۶عصر به فعالیت خود ادامه
خواهد داد.
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«آوای ایران» به آمل میرسد

پروژه «آوای ایران» سیامک آقایی نوازنده سنتور ،پژوهشگر و آهنگساز مطرح موسیقی
ایران در شهر آمل اجراهای خود را از سرخواهد گرفت .به گزارش مهر ،در این کنسرت که
س�اعت  ۲۱روز پنجشنبه  ۳۰خرداد ماه در مجتمع ولیعصر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهر آمل برگزار میشود ،سیامک آقایی ،محمود صالحی ،مهرزاد اعظمی کیا ،پیام جوانی
و کامران منتظری گروه اجرایی را تشکیل میدهند.
رویدادهایهنری

درخشنده در هندوستان

آفتاب یزد :بررس��ی و مروری ب��ر آثار پوران
درخش��نده کارگردان سرش��ناس س��ینمای
ایران در بخش س��ینمای جه��ان در دهمین
دوره جش��نواره بینالمللی فیلم «جگران» در
کشور هندوستان برگزار میشود .دهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم «جگران» Jagran
در بخش س��ینمای جهان به بررس��ی و مرور
آث��ار پوران درخش��نده کارگردان سرش��ناس
ایرانی در شرق دور میپردازد؛ این بزرگترین
جشنوارهای اس��ت که فیلمها را به  ۸۵کشور
جهان به جهت آشنا کردن مخاطبین جهانی
با فیلمس��ازان مط��رح میدل ایس��ت ،معرفی
و در  ۱۸ش��هر هندوس��تان همزم��ان اکران
میکن��د .م��روری بر آث��ار پوران درخش��نده
کارگ��ردان ،فیلمنامهنوی��س ،تهیهکنن��ده و
پژوهش��گر ایرانی؛ با حضور منتقد سرشناس
هندی «راجیو مس��ند» Rajeev Masand
روز  28تیر ماه مس��ال ( 19ج��والی )2019
در بخش بزرگداش��ت یک فیلمس��از جهانی
 World Retrospectiveدر دهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم «جگران» در سالن
«س��یریفورت»  Sirifortدر شهر دهلی نو در
کشور هندوستان برگزار میشود.

هنرمندانجهان

«جیمز باند» مصدومیت را
دور میزند؟

بهنظرمیرسدجیمزبانددوبارهدرحالآمادهسازی
برای رس��یدن ب��ه فیلمبرداری پ��روژه جدید
اکشن خود است .صفحه رسمی فیلم سینمایی
جیمز باند ،تصویری منتش��ر ک��رد که در آن
دنیل کریگ س��تاره این مجموعه س��ینمایی
در حال تمرین کردن است .این در حالی است
که او از ناحیه پا آس��یب ج��دی دیده و تحت
درمان اس��ت .متنی که زیر پس��ت نوشته شد
بود ،نشان از آن دارد که دنیل کریگ به مرحله
آمادگی برای فیلمبرداری نزدیک شده است و
از هفته آینده برای ش��روع دوباره فیلمبرداری
حاض��ر میش��ود .این خبر برای پ��روژهای که
دو حادثه در کمتر از ی��ک ماه را تجربه کرده
اس��ت ،خبر خوبی محسوب میشود .در اوایل
ماه م��ی (خرداد) دنی��ل کریگ ب��رای انجام
یکی از صحنههای اکش��ن ای��ن فیلم از ناحیه
پای چپ مصدوم ش��ده بود و زیر تیغ جراحی
رفت ،اما ساخت فیلم همچنان ادامه داشت تا
زمانی که بعد از جراحی گفته شد ،او دو هفته
برای به دست آوردن دوباره توانایی اش مهلت
میخواهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل
از ایندی وایر ،فیلم س��ینمایی جیمز باند ۲۵
هنوز نام مش��خصی ندارد ،اما تاریخ اکران آن
 ۸آوریل  ۲۰( ۲۰۲۰فروردین  )۹۹اعالم شده
است.

جداییتارخاز«مارلونبراندو»

مدیر کل میراث تهران به شهرداری منطقه  12اعالم کرد:

مدی��ر کل میراثفرهنگ��ی اس��تان ته��ران در
نامهای به ش��هردار منطقه  ،۱۲هر گونه تخریب
و ساختوس��از در ملک واج��د ارزش قرار گرفته
در کوچه زوارئیان (کاخ) خیابان اللهزار موسوم به
«مدرسه کاخ» را ممنوع اعالم کرد.
در تنها بنبست ضلع جنوبی کوچه شهید زوارئیان
ی��ا همان «کاخ س��ابق» حدفاص��ل خیابانهای
سعدی ش��مالی و اللهزار نو ،مجموعهای قدیمی
ب��ا دو بنای ش��مالی و جنوب��ی در دو ضلع یک
حیاط بزرگ قرار گرفتهاند که بنای شمالیاش در
دو طبقه ساخته شده اما سالهاست کل ساختمان
به عنوان انبار استفاده میشود و سرانجام خبرهایی
مبنی بر احتمال تخریب بنا به دنبال تخلیهی آن
مطرح ش��دند ،یعنی یکی از قدیمیترین بناهای
مدارس تهران قاجار که هر چند در فهرست آثار
ملی به ثبت نرس��یده بود اما ج��زو بناهای واجد
ارزش شناخته میشد ،به راحتی مجوز تخریب و
نوسازی میگرفت!به همین دلیل پرهام جانفشان
 مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در نامهایبه علی محمد سعادتی  -شهردار منطقه  ۱۲تهران،
نسبت به ارزشمند بودن این بنای تاریخی تاکید

اعالم ممنوعیت تخریب مدرسه قاجاری «کاخ» در اللهزار

و اعالم ک��رد :با توجه به
انتش��ار اخباری مبنی بر
تخریب و نوس��ازی ِ
ملک
خیابان س��عدی شمالی،
خیابان زوارئیان پالک ،۶
در رس��انههای اجتماعی،
موک��دا ضم��ن تاکید بر
ارزشمندی تاریخی بنای
مذک��ور ،ب��ا عنای��ت به
ش��اخصهای معم��اری و تاریخی و همچنین به
عنوان اولین مدارس تاریخی شهر تهران در دوره
قاجار و به جهت حفظ و صیانت از هویت تاریخی
شهر تهران ،تخریب و نوسازی ملک مذکور ممنوع
اعالم میشود».
رونوشت این نامه نیز به شادمهری  -مدیر بناها و
بافتهای تاریخی شهر تهران  -ارسال شد.
عل��ی ش��هیدی  -م��درس دانش��گاه ته��ران و
دانشآموخته ایرانشناسی که در طول سالهای
گذش��ته ب��ه واس��طهی عالق��هاش روی این بنا
پژوهشه��ای میدان��ی انج��ام داده -همزمان با
روز جهانی موزه و آغ��از هفته میراثفرهنگی از

احتم��ال تخری��ب ای��ن
خان��ه خب��ر داده و بن��ر
نصب ش��ده روی دیوارها
را آخ�� ِر کار ای��ن بن��ای
قدیم��ی و ارزش��مند در
تنها بخش باقی مانده از
بافت اللهزار دانسته بود.او
با بیان اینکه متأسفانه از
شیوه ساخت مدرسه در
دورههای گذش��ته چی ِز زیادی نمیدانیم ،افزود:
«با س��رنخی که کار میدانی از این مدرسه به ما
داد ،وقتی وارد آن ساختمان میشویم یا از بیرون
بنا به نما نگاه میکنیم ،مطمئن میش��ویم که با
یک س��اختمان اداری و دولتی روبهرو هس��تیم.
از یک س��و نوع س��اخت پنجرهها متفاوت است،
معم��والً ابعاد پنجرهی خانهه��ا در طبقات باال و
پایین متفاوتاند اما در این س��اختمان یکس��ان
هس��تند .آن پنجرهها و نردههای زی��ادی دارد و
چی��زی که امروز به عنوان هنر «فرفورژه» مطرح
میشود ،پیش از آن ،در گذشته توسط آهنگرها
ساخته میشد.

وعده هایی که به صنعتگر دادند
غالمرضا صنعتگر خواننده
ارزشی کش��ور همچنان با
مش��کل نوسان شدید فشار
خون مواجه اس��ت .او بارها
در بیمارستان بستری شده
و حتی تحت عمل جراحی
قرار گرفته اس��ت .صنعتگر
درباره آخرین وضعیت خود
گفت :متاس��فانه سه روز است که مجدد بیماری
سراغ من آمده است .فشار بسیار باال که سالمتی
بدنم را تحت تاثیر قرار داده است .او با بیان اینکه
البته در حال حاضر بیمارس��تان نیس��تم،گفت:
االن بندر عباس هس��تم و پزشکم اجازه برگشتم
با هواپیما را نداده اس��ت .بای��د منتظر بمانم تا
بدن��م به حال��ت عادی خ��ود برگردد .ق��رار بود
یک عمل در خارج از کشور انجام دهم که متاسفانه
آرش معیری��ان کارگ��ردان س��ینما دربار ه علت
افزای��ش س��ریالهایی با محتوای خش��ونت در
تلویزیون ،اظهار کرد :شما در سینما با مخاطبی
طرف هستید که بلیت میخرد و خودش برنامهای
را انتخ��اب میکند و میبیند .اینج��ا میتوانیم
تلخترین و حادترین مسائل را در پرده به نمایش
بگذاریم ام��ا در عرصه تلویزی��ون از یک کودک
دو سه س��اله تا فرد  ۸۰ ،۷۰ساله پای تلویزیون
مینش��ینند که محتوای س��ریال باید تلفیقی از
همه اینها باش��د تا بتواند با آنه��ا ارتباط برقرار
کند .این کارگردان با بیان اینکه تاکنون تصمیمی
برای س��اخت کار تلخ نداش��ته است ،گفت :من
هیچ وقت کار تلخ نس��اختهام و با خش��ونت هم
میانهای ندارم و همیش��ه احس��اس کردم که هر
کاری چه در حوزه سینما و چه در حوزه تلویزیون

از س��وی دیگر این بنا ،دارای یک راهپله بس��یار
عریض است که طبقه اول را به طبقه دوم متصل
میکند ،در حالی که یک خانهی مس��کونی نیاز
ب��ه چنین راه پل��های ندارد ام��ا در فضایی مانند
مدرس��ه و برای تردد دانشآموزان بین کالس و
طبقات معموالً آن ایجاد میشود .همچنین اتاق
تاالر مانن��د در طبقه اول بنا و کمدهای بس��یار
نفیس چوبی ،احتمال اینکه این اتاق ،دفتر مدیر
مدرسه بوده را زیاد میکند ».او همچنین با اشاره
به احتمال مصادرهای ب��ودن این بنا ،اضافه کرد:
«ت��ا جایی ک��ه میدانم در اوایل انق�لاب ،آن بنا
ی��ک ملک مصادرهای بوده که مانند دیگر امالک
مص��ادرهای بع��د از انقالب ،مدت��ی خانوادههای
نیازمن��د در آنها زندگی میکردن��د و به دولت
اجارهی مختصری میدادند و سرانجام چند سال
قبل ظاه��را ً این بنا در مزایده به فروش میرود و
یکی از تجار منطقه با خرید آن ،فضا را به انباری
تبدیل میکند اما از مدتی قبل نیز ،انباری تخلیه
ش��ده و ب��ه نظ��ر میرس��د ب��رای تخری��ب و
س��اخت احتماالً یک مجتمع تج��اری و اداری
در حال آماده شدن است».

الهامشعبانیکارگردانیمیکند

این اتف��اق نیفتاد و فعال به
همین داروها بسنده کردم
و منتظرم ببینم چه اتفاقی
میافتد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران ،این هنرمند با
گالی��ه از مس��ئوالن گفت:
مس��ئوالن همان ابتدا فقط
ی��ک وعده دادن��د و رفتند؛
من هم خیلی پیگیر وعدهها نشدم .از کلمه کمک
بدم میآید .این افراد قرار بود یک همکاری کنند
که ای��ن همکاری را نکردند و به بدترین ش��کل
ممکن من را در تنگنا قرار دادند .اگر به من وعده
وعید نمیدادند تا االن مشکلم را خودم حل کردم.
من به دلیل وعده و عیدهای افرادی که نمیدانم
اسمش��ان را مسئول بگذارم یا چیز دیگر ،منتظر
ماندم؛ این افراد با جان هنرمندان بازی میکنند.

الهام ش��عبانی طراح لباس
و بازیگ��ر تئات��ر ،قصد دارد
به عنوان نخس��تین تجربه
کارگردانی خود ،اثر نمایشی
نوش��ته عل��ی اصغ��ری را
روی صحن��ه آورد .ای��ن
هنرمند گفت :در نظر دارم
متن نوشته علی اصغری را که
حدود یکسال است به کمک نویسنده اثر مشغول
کار بر روی آن هس��تم را اواس��ط شهریورماه به
صحنه آورم و نخستین تجربه کارگردانی خود را
با این نمایش پش��ت سر بگذارم .او که با بازی در
نمایش��ی از داوود فتحعلی بیگی به عرصه تئاتر
وارد ش��ده و پس از آن ب��ه عنوان بازیگر و طراح
لباس در تئاتر حضور داش��ته ،درباره نخس��تین
تجرب��ه کارگردانی خود خاطرنش��ان کرد :مدتی

آرش معیریان:

تلویزیون دچار افراط و تفریط است

باید بعد از تمام شدنش حال
مردم و مخاطب را خوب کند
و مخاطب از دیدن سریالها
امیدواران��ه بی��رون بیای��د و
احساس کند که چقدر زندگی
در دنی��ا زیباس��ت ت��ا اینکه
بیشتر نسبت به ناهنجاریها
احساس ترس کند .معیریان
در بخ��ش دیگری از گفتوگوی خ��ود دربارهی
علت پخش سریالهای درام با محتوای خشونت
نی��ز با بیان اینکه در تلویزیون همیش��ه افراط و
تفریط وجود دارد ،گفت :تلویزیون وقتی به سمت

کارهای طنز میرود آنچنان
به س��مت لودگی کش��یده
میش��ود ک��ه آن مفهوم به
معن��ای طن��ز تلویزیونی را
زی��ر س��وال میب��رد .وقتی
هم به س��مت خش��ونت یا
نقد اجتماعی میرود آنقدر
شیفته و فریفته و شگفتزده
میش��ود که از آن طرف بوم میافت��د .او افزود:
تلویزیون هیچ وقت یک تعادل معقول متناس��ب
در طراحی برنامههایش نداشته است که مخاطب
احساس کند با سریالی طرف است که پکیجی از

اس��ت که ذهنم درگیر این
است که به عنوان کارگردان
نمایشی را روی صحنه آورم
و این حیطه از هنر تئاتر را
نیز تجربه کنم .درخصوص
اج��رای ای��ن نمای��ش ب��ا
ی��ک س��الن خصوص��ی
مذاکراتی داش��تهایم که به
زودی نام این تاالر نمایشی را عنوان خواهم کرد.
این نمایش را قصد دارم اواسط شهریور ماه در این
تماشاخانه به صحنه آورم .به گزارش هنرآنالین،
بازیگر نمایش "کمیته نان" با بیان اینکه این اثر
 9ش��خصیت دارد ،در ادامه فزود :اکنون در حال
پی��ش تولید نمایش هس��تیم و  4 -3بازیگر آن
مش��خص هستند .این نمایش��نامه "خشت خام
خانه" نام دارد اما نامش تغییر خواهد کرد.
ش��ادی ،غم ،اکش��ن ،جنگ و … در دلش دارد؛
البته این کار ساده نیس��ت و نوشتن درام صرف
خیلی س��ادهتر از نوش��تن یک سریالی است که
به لحاظ لح��ن و ژانر بتواند تلفیقی از همه اینها
را داشته باشد .به گزارش ایسنا ،معیریان سپس
درباره کمبود س��ریالهای طنز و علت آن که آیا
به نبود نویس��نده طنز برمیگردد ،اظهار کرد :ما
نویس��ندگان طنز خوب داریم اما ش��رایطی که
یک متن به خوبی نوش��ته شود شرایطی نیست
که نویس��نده را ترغیب کند؛ یعنی ممیزها یک
ط��رف ،نگاههایی که از زوایای مختلف به یک اثر
تلویزیونی میشود یک طرف و بودجه و امکانات
و زمانبن��دی یک پروژه نی��ز از طرف دیگر همه
دست به دست هم میدهند که اتفاقی که باید و
شاید به درستی نمیافتد.

مدت��ی پیش بود که خبر حض��ور دوباره امین
تارخ بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون روی
صحنه تئاتر در رس��انه ها منتشر شد و به نظر
می رسید که تارخ قرار است در نمایش «مارلون
براندو» به کارگردانی مهران رنجبر بازیگر تئاتر
و تلویزیون که مدتی است به کارگردانی تئاتر
روی آورده است ،به ایفای نقش بپردازد .رنجبر
حتی با انتشار تصاویری از تارخ در اینستاگرام
خبر از بازگش��ت این هنرمند به صحنه تئاتر
داده بود ،اما به یکباره انتش��ار خبری توس��ط
روابط عمومی این نمایش همه را در شوک فرو
برد ،در فهرس��ت اسامی بازیگران نمایش هیچ
نامی از تارخ به چشم نمیخورد و گویا بازیگر
جدیدی جایگزین او ش��ده است ،امین میری.
رنجبر هم تصاوی��ری را که درباره حضور تارخ
به «مارلون براندو» مربوط بود را از اینستاگرام
خ��ود پاک کرد تا به حض��ور او در این نمایش
پایان دهد .ب��ه گزارش خبرآنالین ،البته هنوز
هیچ واکنش و نظری توسط عوامل گروه و تارخ
درباره این جدایی رخ نداده است.

کوتاه از هنر

«همیشهگمشدهایهست»
آغاز شد

انیمیش��ن «همیش��ه گمش��دهای هست» از
تولیدات مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند
و تجرب��ی ب��ه کارگردانی مس��عود صفری به
موضوع داستان آب میپردازد .پس از طراحی
کاراکتره��ا و اس��توریبورد و س��اخت دک��ور
«همیشه گمش��دهای هست» ،مراحل ساخت
ای��ن انیمیش��ن کوتاه آغاز ش��د .ب��ه گزارش
سینماپرس ،در خالصه داستان این انیمیشن
 ۸دقیقهای آمده است« :آب نیاز حیاتی ساکنان
صخره اس��ت و تنها منبع آب در تسخیر مرد
لجنی است .با کشته شدن سنجاقک به دست
مرد لجنی که تنها واسطه بین مرد درختی با
آب و حیات است ،مرد درختی از خود بی خود
میشود و خود را به مخاطره میاندازد .او مرد
لجن��ی را از بی��ن میبرد تا راه آب باز ش��ده و
آب دوب��اره در جوی و روی صخره جریان پیدا
کند» ...

«سرزمینآبی»درشمالکشور

فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی «س��رزمین
آب��ی» ب��ه کارگردانی عل��ی فخرموس��وی و
تهیهکنندگی س��یدرضا محق��ق که از چندی
پیش وارد مرحله پیشتولید شده بود ،در شهر
سوادکوه استان مازندران آغاز شد .به گزارش
خبرآنالین،فیلمبرداری «سرزمین آبی» که به
ک پروژه مش��ترک میان ایران و اروپا
صورت ی 
س��اخته میش��ود به طور کامل داخ��ل ایران
خواهد ب��ود و مراح��ل پس از تولی��د آن .در
کشورهای مختلف اروپایی انجام میشود.

جیرانیدرشورایپروانهساخت

ابراهیم داروغهزاده معاون نظارت و ارزش��یابی
س��ازمان س��ینمایی ب��ا انتش��ار عکس��ی در
اینس��تاگرام از جایگزین شدن فریدون جیرانی
ب��ه جای مازی��ار میری به عن��وان عضو جدید
این شورای پروانه س��اخت خبر داد .به گزارش
خبرآنالی��ن ،او در ای��ن باره نوش��ت« :جلس��ه
ش��ورای پروان��ه س��اخت ،یکش��نبه  ٢٦خرداد
 ،٩٨خداحافظ��ی با آقای مازی��ار میری عزیز و
خوش آمدگویی به آقای فریدون جیرانی نازنین».

«براتیسالوا» در قم

آثار منتخب تصویرگری دوس��االنه براتیسالوا
پس از نمایش در ش��هرهای سنندج ،کرمان،
اهواز و مش��هد از  30خرداد تا  19تیر 1398
در گالری اشراق شهر قم به نمایش درمیآید.
در این نمایشگاه  42اثر از تصویرگران ایرانی و
اسلواک که موفق به دریافت جایزه این مسابقه
ش��دهاند در معرض دی��د بازدیدکنندگان قرار
میگی��رد که در این می��ان  29تصویرگری از
اس��لواک و  13اثر از ایران است .این نمایشگاه
از تاری��خ  31خرداد تا  19تی��ر  1398برگزار
می شود.

کتابخانه ملی در «ایکوم»

رئیس کمیت��ه ملی موزههای ایران از عضویت
س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران در نهاد
جهانی ایکوم به عنوان اتفاقی نوین در موزهداری
ایران خبر داد .احمد محیط طباطبایی  -رئیس
کمیته مل��ی موزههای ایران (ایکوم)  -با اعالم
این خبر اظهار کرد :بنا بر تعریف جدید موزه از
منظر و دیدگاه شورای بینالمللی موزهها ،موزه
به نهادهای غیرانتفاعی که به شناخت ،حفاظت
و معرفی بخش��ی از میراث فرهنگی ،تاریخی،
طبیعی و هنری بشر میپردازند و ورود و خروج
به این اماکن آزاد بوده و افراد و مردم میتوانند
از ای��ن آثار بازدی��د و اس��تفاده کنند ،اطالق
میش��ود .به گزارش ایسنا ،او افزود :با توجه به
این تعاریف ،کتابخانههای ملی ،آرشیوهای ملی
و  ....موزه تلقی میشوند.

