مهناز افشار و فيلمهاي جديد

اميني و درام تكنيكي
رحمت اميني ،در نمايش اساطيري «كا» با دو شيوه تركيبي و استفاده از متن نمادين و تكنيكهاي مدرن كارگرداني در پي اجرايي
متفاوت است .به گزارش «ايران» رحمت اميني ،نويسنده و كارگردان و منتقد تئاتر كه اين روزها در كارگاه نمايش تئاتر شهر
نمايش «كا» را براساس يكي از باورهاي كهن مصر اجرا ميكند ،با شيوهاي از اجراي تلفيقي نمايش خود را به روي صحنه ميآورد؛
اين شيوه تلفيقي همواره سعي دارد كه بين نمادهاي كهن و قديمي با بيان امروزين تئاتري ارتباطي خوب و باورپذير براي تماشاگر
ايجاد كند .اميني كه طي اين چند سال اخير به عنوان مدير گروه تئاتر دانشكده هنر و معماري فعاليت داشته است ،پس از
مدتها به روي صحنه آمده و با حساسيت خاصي كار خود را دنبال كرده است .اين تئاتر همچنين به لحاظ عنصر بازيگري هم حائز
اهميت است و شبنم قليخاني پس از مدتها براي ايفاي نقش در اين تئاتر به روي صحنه آمده است.

روي خط خبر

مراسم سالگرد آقاسي

چاپ دوم «عروس بيد»

مجموع��ه داس��تان «ع��روس بي��د» يوس��ف عليخاني به چ��اپ دوم
رسيد«.عروس بيد» سومين مجموعه داستان عليخاني است.
نقاشيهاي جشنواره «هدي»

داوري آثار نقاش��ي ارسال شده به دبيرخانه جش��نواره هنري معرفتي
«ه��دي» در مركز هنرهاي تجس��مي حوزه هنري انجام ش��د.داوران بخش
نقاشي حبيباهلل صادقي و عبدالحميد قديريان بودند.
اجراي اركستر فيالرمونيك تهران

اركستر فيالرمونيك تهران «سمفوني شهر بيدار» را شامگاه  3خردادماه
در تاالر ايوان شمس (حركت) اجرا كرد.اركستر فيالرمونيك تهران به رهبري
محمدحسين حميدي اجرا داشت.
جايزه فيلم «اويان» از ايتاليا

جايزه بهترين فيلم كوتاه جش��نواره تهرنتو به فيلم داس��تاني «اويان»
س��اخته اس��ماعيل منصف تعلق گرفت.پنجاه و هش��تمين دوره جش��نواره
فيلمهاي طبيعت و كوهستان تهرنتو طي روزهاي نهم تا نوزدهم ارديبهشت
ماه  89در كشور ايتاليا برگزار شد.
بررسي طنز مديري

نشس��ت بررس��ي ويژگيهاي طنز در آثار مهران مدي��ري با حضور دو
نويس��نده طنز و يك روزنامهنگار در تاالر س��وره برگزار ميش��ود.اين برنامه
س��اعت  16/30روز دهم خرداد در تاالر س��وره واق��ع در تقاطع خيابانهاي
حافظ و سميه برگزار ميشود.
پيش درآمد «جكي براون»

كوئنتين تارانتينو پيش درآمد «جكي براون» را ميسازد.تارانتينو نسخه قبلي
اين فيلم را در سال  1997با عنوان سومين فيلم بلندش مقابل دوربين برد.
جايزههاي موسائيان در موزه

وحيد موس��ائيان اوايل اين هفته  47جايزه س��ينمايي خود را به موزه
س��ينما هديه كرد.اين كارگردان س��ينما س��ه ل��وح تقدير ،پن��ج تنديس از
جش��نوارههاي مختلف داخلي و خارج��ي و دو ديپلم افتخار براي كارگرداني
فيلم به موزه سينما اهدا كرد.
نخستين تاكسيران رماننويس

از نخستين تاكسيران رماننويس در دومين همايش فرهنگي رانندگان
تاكسي تقدير ميشود .اين مراسم شنبه برگزار ميشود.

 400شعبه قرآني در كشور
فعال است

ادارات ارشاد حمايت از آثار را
جايگزين توليد هنري ميكنند

معاون امور هنري وزير فرهنگ
و ارشاد اسلامي مشاركت واقعي،
حض�ور و دخال�ت م�ردم را در
برنامههاي هنري رويكرد اصلي اين
معاونت در دوره جديد دانست.
به گزارش «ايران» ،حميد شاهآبادي
ك��ه صبح ديروز در نخس��تين نشس��ت
رسانهاي خود سخن ميگفت ،درخصوص
سياستها ،راهكارها و استراتژي معاونت
هنري تأكيد كرد :توجه كارشناس��انه به
بحث پژوهش ،توجه ب��ه مردم به عنوان

تابلوي اهدايي
فرشچيان
محمود فرشچيان ـ
نقاش و مينياتوريست
نامدار ايراني ـ تابلوي
«ضام��ن آه��و» را به
م��وزه آس��تان قدس
رضوي اهدا ميكند.
معصوم��ه مبيني،
مس��ئول موزه اس��تاد
فرش��چيان با اعالم اين خبر به ايس��نا،
گفت :اخيراً اس��تاد فرش��چيان تابلويي
را پس از يك س��ال كار مداوم با عنوان
«ضامن آهو» آماده كرده است.
به گفته وي ،تابلوي «ضامن آهو» به
آستان قدس رضوي اهدا ميشود.
بنا بر اين گزارش ،محمود فرشچيان
پي��ش از اين تابلوي ديگ��ر را نيز درباره
امام رض��ا(ع) با موض��وع «ضامن آهو»
كش��يده ب��ود ك��ه از بهترين آث��ار او به
ش��مار ميرود .به گفته مبيني ،محمود
فرشچيان افتخار طراحي و نظارت عالي
بر س��اخت ضري��ح مطهر حض��رت امام
حسين(ع) را در ش��هر قم برعهده دارد.
اي��ن روزها س��اخت اين ضري��ح مراحل
ابتدايي را سپري ميكند.

مخاطبان اصلي در توليد آثار هنري ،توجه
به جوانان و استعدادهاي جديد ،پرهيز از
جشنوارهزدگي و ساماندهي جشنوارههاي
موج��ود ،تمركززداي��ي از پايتخ��ت در
رويدادهاي هنري ،توجه به آموزش هنر،
اهميت دادن به وظيفه حمايت و نظارت
ب��ر آثار هنري به جاي تولي��د اين آثار از
س��وي ادارات كل ،توجه به صادرات آثار
هن��ري و اهميت دادن ب��ه حوزه كودك
و نوجوان به عنوان نس��ل آينده از جمله
دستورالعملهاي ما خواهد بود .شاهآبادي

درخص��وص فعاليتهاي انجام ش��ده در
س��ال جدي��د و بويژه درخص��وص تئاتر
گفت :ب��ا وجود كمب��ود امكان��ات ،بايد
امكانات موجود را مديريت كنيم .س��ال
گذش��ته  72ميليارد ريال به حوزه تئاتر
اختصاص داده ش��ده بود كه امس��ال به
 100ميليارد ري��ال افزايش پيدا خواهد
كرد .در همين باره توجه به گروههاي غير
حرفهاي و نيمه حرفهاي در شهرستانها،
اس��تقرار گروهها در مكانه��اي تئاتري،
پرداخ��ت يارانه به بليته��اي خريداري

ش��ده به جاي اختصاص ياران��ه به آثار،
ضبط آثار نمايش��ي و ارائه آنها به شبكه
نمايش خانگي ،رونق در تبليغ و معرفي
نمايشه��ا به م��ردم ،تولي��د تلهتئاتر در
مراكز صدا و سيماي استانها و ...از جمله
برنامههاي م��ا خواهد بود .مع��اون امور
هنري وزير ارش��اد درباره حوزه موسيقي
اظهار داش��ت :توليد چند سمفوني ويژه،

گشايش نمايشگاه هنرمندان جانباز سراسر كشور
اين روزه�ا تهران ميزبان نمايش�گاهي از
تابلوهاي جانبازان سراسر كشور است.
به گزارش «ايران» ،نمايش��گاه هنرمندان جانباز
كه همزمان با س��الروز آزادسازي خرمشهر گشايش
ياف��ت از حال و هواي خاص خود برخوردار اس��ت،
اس��تفاده از رنگهاي گ��رم و القاي مفاهيم معنوي
در عين سادگي و بيان رسا و گويا از ويژگي آثار ياد
ش��ده است .همچنين شور و حال و صداقتي خاص
در بيان هنري و نش��انه شناختي آثار ديده ميشود
كه همواره تأملبرانگيز و پرمعناست.
بر پايه اين گزارش ،نمايش��گاه ياد ش��ده س��وم
خردادماه طي مراس��مي گش��ايش يافت .مس��عود
زريبافان ،رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين
مراسم با تبريك سالروز آزادي خرمشهر گفت :فتح
خرمشهر عرصهاي از هنرمندي ايثارگران ما بود .ما
بايد در زمينههاي ديگر هم هنر ايثارگران را نش��ان
بدهيم و نشان بدهيم آنچه باعث ايثارگريشان شد،
استعداد سرشار و توانمنديهاي اين عزيزان بود.
وي ادام��ه داد :ما بايد پيش��ي گرفتن ايثارگران
را در زمين��ه عل��م ،هنر ،كار ،ت�لاش ،خدمت و در
هم��ه زمينهها نش��ان بدهيم .يك��ي از زمينههايي
كه رزمن��دگان و ايثارگران اس��تعدادهاي زيادي را
داشتند ،بحث هنر است كه نمايشگاهي مشابه اين،
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مؤسس و مدير جامعهالقرآن كشور
از فعاليت  400شعبه قرآني در نقاط
مختلف كشور خبر داد .حجتاالسالم
مهدي طباطبايي دوشنبه شب در
مراسم كلنگزني پنج طرح فرهنگي
قرآني در زنجان گفت :اين تعداد
شعبه قرآني در زمينه ترويج و توسعه
فرهنگ قرآني در كشور فعاليت
ميكنند .وي گفت :ساالنه  40شعبه
قرآني در كشور ايجاد ميشود و مراكز
جامعهالقرآن در سطوح مختلف از
پيش دبستاني تا دانشگاه و همچنين
طالب برنامههاي مختلفي دارد.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه مقام
معظمرهبري در فرمايشات خود
نسبت به گسترش مراكز قرآني تأكيد
فراوان داشتهاند ،افزود :در اين راستا
توسعه و گسترش مراكز قرآني در
كشور مورد توجه قرار گرفته است.

نمايانگر ذوق ،هنر و ظرفيت و اس��تعداد رزمندگان
است.
وي ب��ا بيان اينكه با تش��كيل نمايش��گاهها در
داخل و خارج از كش��ور ،ظرفيتها و استعدادها را
شناس��ايي ميكنيم و به معرض تماشا ميگذاريم،
گف��ت :در درجه اول وظيفه شناس��ايي هنرمندان
را داريم كه تاكن��ون پنج هزار هنرمند رزمنده را با
آثارشان شناس��ايي كرديم و در نتيجه براي برخي
از آنها نمايش��گاه داخلي گذاشته شده است .برخي
از هنرمندان را كه خودش��ان آمادگي دارند ،كمك
ميكنيم تا در نمايش��گاههاي بينالمللي ش��ركت
بكنند و هن��ر ايراني و هنر رزمن��دگان ايراني را به
نمايش بگذارند.

عكس :علي حسنپور «ايران»

حمايت از گروههاي موسيقي شهرستاني
كه آلبوم يا اجرا داش��ته باشند ،حمايت
از گروهه��اي س��نتي و مقام��ي ،اصالح
شبكه توزيع آلبومهاي موسيقي ،اجراي
اركسترهاي ملي ،س��مفونيك و سنتي،
اعزام گروهها به خارج از كش��ور براساس
اصول و روش مناسب و ...از سياستهاي
ما خواهد بود.

پرويز :هنر دولتی
و سفارشی از بین میرود

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت :برخی
نگاهها س��عی میکنند بگویند مسئوالن با
حمایت از بعضی نویس��ندگان ،محصوالت
سفارش��ی را در ح��وزه دف��اع مقدس پدید
آوردهاند ،در حالی که اینطور نیست چرا که
در این صورت نمیتوانستیم هنر ماندگاری
داش��ته باش��یم؛ جایی ک��ه هن��ر دولتی و
سفارشی شود ،از بین میرود؛ از این رو هیچ
کس طبق دس��تور نمینویسد و این نگاهها
غلط اس��ت .محس��ن پرویز در گفتوگوی
وی��ژه خبری ش��بکه  2س��یمای جمهوری
اس�لامی ایران عنوان کرد :نویس��ندهای که
رمان مینویسد ،نیاز دارد با فراغ بال و بدون
دغدغه معیشت به کار خود ادامه دهد.

اجراي موسيقي ژاپن
در تاالر وحدت

كنس��رت موس��يقي كالس��يك ژاپن به
سرپرستي و نوازندگي «سايتو تاداميتسو» با
ش��عر و دكلمه «كي كو كما»  7و  8خرداد
س��اعت  21در تاالر وحدت اجرا ميشود .به
گزارش ف��ارس ،اجراي اي��ن برنامه طي دو
ش��ب متفاوت است .تاداميتسو در شب اول
قطعاتي را با پيانو و در شب دوم با سازهاي
گوناگون به بداهه نوازي ميپردازد.

:

مراس��م پنجمين سالگرد درگذش��ت محمدرضا آقاسي برگزار ميشود.
مراسم بزرگداشت پنجمين سالگرد درگذشت اين شاعر اهل بيت(ع) ساعت
 17روز پنجش��نبه (شش��م خردادماه) در جوار مدف��ن او واقع در قطعه 25
ش��هداي بهش��ت زهرا(س) با سخنراني يوسفعلي ميرش��كاك برگزار خواهد
شد.

معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در تشريح برنامهها:

چهارشنبه

:

شوراهاي جامع فناوري و استانداردسازي

ش��وراي جامع فناوري س��ينمايي براي بررس��ي و كارشناس��ي موارد
سختافزاري و نرمافزاري سينماي كشور در معاونت سينمايي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي تأسيس ميشود .آئيننامه حمايت از فيلمهاي سينمايي كه
از فناوري نوين در توليد آن استفاده ميشود نيز تدوين خواهد شد.

مهناز افشار كه چهار فيلم آماده نمايش دارد ،از اواخر تيرماه در فيلم «سعادتآباد» به ايفاي نقش
خواهد پرداخت .به گزارش «ايران» ،اين بازيگر  33ساله سينما در فيلم «سعادتآباد» به كارگرداني
مازيار ميري حضور خواهد داشت .ديگر بازيگران فيلم هم ليال حاتمي و حامد بهداد هستند .مهناز
افشار اخيرًا در فيلم «پازل» به كارگرداني فريدون جيراني بازي كرد كه در مراحل فني قرار دارد.
او اين روزها «پوپك و مشماشااهلل» را روي پرده دارد .اين بازيگر فيلمهاي «طبقهسوم» ساخته
بيژن ميرباقري« ،پسر آدم دختر حوا» را از رامبد جوان« ،خاطره» را به كارگرداني نادر طريقت و
«شبانهروز» را به كارگرداني اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي آماده نمايش دارد.

فرهنگ و هنر

سال شانزدهم
شماره 4511
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 6پروانه ساخت فيلم

از سوي اداره نظارت و ارزشيابي
معاونت سينمايي ،پروانه ساخت شش
پروژه سينمايي و پروانه نمايش يك
فيلم صادر شد .بنابراين گزارش،
«من مادر هستم» به تهيهكنندگي
غالمرضا موسوي و كارگرداني فريدون
جيراني (ژانر خانوادگي)« ،اينجا
غبار روشن است» به تهيهكنندگي
محمد خزايي و كارگرداني ابوالقاسم
طالبي (ژانر سياسي /جنگ نرم)،
«دروغ ممنوع» به تهيهكنندگي
محمدعلي نجفي و كارگرداني رضا
قهرماني (ژانر ملودرام خانوادگي)،
«باغ ميمون (قصههاي فرشته)» به
تهيهكنندگي فاطمه ابوالقاسمي و
كارگرداني بهاره رضايي (كار اول)
(ژانر نوجوان)« ،پدربزرگ ده ساله
و نوه هفتاد ساله» به تهيهكنندگي
فرهاد گلي و كارگرداني علي
عبدالعليزاده (ژانر كودك و نوجوان)
و «هوش مصنوعي» به تهيهكنندگي
رضا آشتياني و كارگرداني شهاب
ملتخواه (ژانر طنز اجتماعي) عناوين
پروژههايي است كه از اين شورا پروانه
ساخت دريافت كردهاند.

