بلوطهاي تلخ به روايت شهرام كرمي

حسن جوهرچي پس از «فاصلهها»
حسن جوهرچي كه سال گذشته سريال «فاصلهها» كار حسين سهيليزاده را روي آنتن داشت ،در
كار جديد اين كارگردان با عنوان «سراب» بازي كرده است .وي در همين باره به «ايران» گفت :در
سريال «سراب» بازي كردم و دو تلهفيلم آماده نمايش هم دارم .همچنين جوهرچي كه اجراي برنامه
اقتصادي «نگاه  »3را برعهده دارد ،درباره اجراي اين برنامه گفت :بين بخش صنعت و رسانه تعاملي
وجود دارد كه اين اواخر بيشتر شده است .من اين برنامه را طوري ديدم كه به عنوان نماينده رسانه
با صاحبان صنايع گفتوگو ميكنم .جوهرچي بازيگري است كه با سريال «در پناه تو» به چهرهاي شناخته
شده تبديل شد .از ديگر كارهاي تلويزيوني اين بازيگر «برگباد»« ،عشق گمشده»« ،جابربن حيان» و...
هستند .گفتني است« ،آبي»« ،دو زن»« ،ضيافت» و ...از كارهاي سينمايي اين هنرمند است.

روي خط خبر
بهشت روي اقيانوس در تاالر وحدت
نمايش «بهش��ت روي اقيانوس» به كارگرداني سيدجواد طاهري به مناسبت ايام
فاطميه از  31فروردين در تاالر وحدت روي صحنه ميرود.
«ايست جاده مسدود است» در انتظار پروانه ساخت
فيلم س��ينمايي «ايس��ت جاده مس��دود اس��ت» به كارگرداني علي احمدزاده و
تهيهكنندگي ولياهلل مدني در انتظار مجوز پروانه س��اخت از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي است.
انتشار اشكهاي سورن
نگارش رمان «اش��كهاي س��ورن» به اتمام رس��يده و هماكنون از س��وي
انتشارات قدياني در مرحله چاپ قرار گرفته كه بزودي منتشر و روانه بازار نشر
ميش��ود .مجيد مجيدي ،ابراهيم حاتميكي��ا ،مجتبي راعي ،رضا ميركريمي و
كمال تبريزي به عنوان داوران بخش نوعي نگاه جشنواره بينالمللي فيلم كيش
معرفي شدند.
محمدسعيد ميرزايي در نمايشگاه كتاب
محمدسعيد ميرزايي با  5كتاب شامل  3كتاب چاپ اول و دو كتاب چاپ سوم در
نمايشگاه كتاب تهران حضور دارد.
نمايش مستند مادرم بلوط
مس��تند «مادرم بلوط» ساخته محمود رحماني در جش��نواره بينالمللي مستند
مونيخ در آلمان به نمايش در ميآيد.
نقد «معجون عشق»
توگوهاي يوس��ف عليخاني با
كتاب «معجون عش��ق» ش��امل مجموعهاي از گف 
نويسندگان موسوم به عامهپسند و پرمخاطب در نشر آموت نقد ميشود.
راهاندازي چند شبكه راديويي
محمدحسين صوفي معاون صدا از راهاندازي راديوهاي كودك و نوجوان ،نمايش و
توگومحور ،علمي،
مهارت در امسال خبر داد و تأكيد كرد امسال برنامههاي طنز ،گف 
تاريخي ،مشاعره و مستند در شبكههاي راديويي افزايش مييابد.
جشن تكليف
تصويربرداري فيلم تلويزيوني «جشن تكليف» به كارگرداني اميرحسين عنايتي به
پايان رسيد و هماكنون تدوين و مراحل فني آن پشتسر گذاشته ميشود.
پالسما
برنامه «پالس��ما» امروز به بررس��ي موضوع طراحي نوعي سيس��تم ايمني راننده
خودرو ميپردازد .اين برنامه ساعت  14از راديو جوان روي آنتن ميرود.
انتشار خاطرات البرادعي
كتاب «عصر فريب :ديپلماس��ي هستهاي در عصر خيانت» نوشته محمد البرادعي
 11ارديبهشت با توزيع همزمان در سراسر دنيا منتشر ميشود.
توليد انيميشن شداد
انيميشن «شداد» به تهيهكنندگي و كارگرداني بهزاد مظاهري در مدت  70دقيقه
به سفارش صدا و سيماي مركز قم توليد ميشود.
من يك سرباز هستم در نگارخانه محسن
اجراي يك روزه «من يك سرباز هستم» در قالب هنر جديد در نگارخانه محسن برگزار
ميشود.

زنوزي جاللي و خرمشهر
خرمش�هر ،خرمش�هر عنوان كتابي اس�ت كه
بزودي از فيروز زنوزي جاللي به چاپ ميرسد.
زنوزي جاللي در همين رابطه به «ايران» گفت« :اين
كت��اب اثري داس��تاني در رابطه با تالشه��ا و مبارزات
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران است .كتاب
داس��تاني «خرمشهر ،خرمشهر» س��ومين اپيزود از اين
مجموعه داستاني است».وي در ادامه گفت« :اپيزود اول
اين مجموعه با عنوان «توپ پاشنه ،سمن ،ساعت  »2و اپيزود دوم نيز با نام «سكان،
سمت ،ميانه اروند» حدود  2سال پيش به چاپ رسيدند».وي در ادامه گفت« :كتاب
«خرمش��هر ،خرمش��هر» در مرحله بازنگري قرار دارد و ن��گارش آن تقريباً به پايان
رس��يده است».گفتني اس��ت كه فيروز زنوزي جاللي از جمله داستاننويسان ايراني
اس��ت كه داوري جش��نوارههاي مختلفي همچون جايزه جالل ،كتاب س��ال ،پروين
اعتصامي و ...را برعهده داشته است.
سيروس همتي و بازي حسي
س�يروس همتي ،بازيگر تئات�ر در جديدترين
كارش با ايفاي نقشي حسي ،كيفيتهاي متفاوتي
از ابعاد شخصيت نمايشنامه ارائه ميدهد.
ب��ه گ��زارش «اي��ران» ،وي در نمايش «تماش��اچي
محك��وم به اعدام» كه اين روزها در تاالر س��ايه به روي
صحنه رفته اس��ت ،ايفاي نقش دارد .اين نمايش��نامه از
نوشتههاي ماتئي ويس��ني يك و درامي مدرن به شمار
ميرود كه در آن بازيگر و تماشاگر در يك وضعيت قرار گرفته و هر دو در جريان و
روال تعريف قصه س��هيم ميشوند .اين نمايش به كارگرداني روحاهلل جعفري به اجرا
درميآيد .يكي از مهمترين ويژگيهاي اين نمايش ،بازي بازيگران است و اين عنصر
بر عامل كارگرداني و حتي متن نمايش برتري دارد.
عياري و بحث فني تلويزيون
كيانوش عياري اميدوار است تلويزيون در دهه
 90از لحاظ فني رشد كند.
اين كارگردان سينما و تلويزيون در گفتوگو با ايسنا
با بيان اين كه براي تلويزيون در دهه  90بهترين آرزوها
را دارد ،اظه��ار كرد :آرزو ميكنم تلويزيون ايران در دهه
 90با رش��د خ��ود به قد و قوارههاي فني بااليي دس��ت
پيدا كند .وي در ادامه با اش��اره به برنامههاي تلويزيوني
در س��الهاي گذش��ته بر لزوم افزايش كيفي برنامههاي
تلويزيوني تأكيد و خاطرنشان كرد :مسئوالن صدا و سيما بايد تالش كنند كه در سال
جديد بيش از كميت برنامهها به رشد كيفي اين برنامهها توجه كنند .كيانوش عياري
در پايان تأكيد كرد :تلويزيون بايد به كيفيت برنامهها بيش از كميت اهميت دهد.
معجوني و چخوف
حس�ن معجوني اين روزها مش�غول اجراي  2نمايش «م�رغ دريايي» و
«دايي وانيا» از نوشتههاي آنتوان چخوف است.
معجوني در نشس��ت خبري اين دو نمايش كه شنبه
برگزار ش��د ،گفت :نمايش��نامه «مرغ دريايي» با وجود
تراژي��ك بودن��ش برايم بس��يار مضحك اس��ت .در اين
وضعيت تراژيك شخصيت «تريلف» ناديده گرفته ميشود
كه اين بشدت شبيه وضعيت خود ماس��ت .وي ادامه داد:
مهمترين كلي��دي كه در نمايش «مرغ درياي��ي» دارم ،از
طراحي ميآيد .بر مبناي اين ميتوانم همه چيز را توضيح
بدهم .سمبوليسم اثر به نوعي به طراحي ما آمده و همه عناصر با دكور ساخته ميشوند.
معجوني درباره طنز «معنا باخته» و برجست ه شدن وجوه كميك در نمايشاش توضيح
داد :هنوز نميتوانم بگويم اجرا كامل شده است.
بازي كردن در نمايشهاي چخوف اص ً
ال شوخي نيست با اين حال نميتوانيم تا آخر
عمرمان منتظر بمانيم ،بلكه آزمون و خطا ميكنيم.او با بيان اينكه فضاي نمايش��نامه
«مرغدريايي» در مقايسه با «دايي وانيا» كميكتر است ،ادامه داد :نگاه چخوف به انسان،
نگاه بسيار ويژهاي است .او از وضعيت تراژدي يا كمدي انسان جانبداري نميكند.
وي با اش��اره به برخي اظهارنظرها در ايران درباره كس��التآور بودن كارهاي چخوف
متذكر ش��د :چخوف اص ً
ال كسالتبار نيس��ت ،بلكه چخوف كسالتبار ناشي از تجربه
ماست كه از نگاه ما برميآيد .از سوي ديگر پرداختن به طبقات اجتماعي و فئوداليته
اص ً
ال روش درس��تي براي فهم چخوف نيس��ت ،چرا كه همينهاس��ت كه چخوف را
كسالتبار ميكند.

شهرام كرمي بزودي با يكي از نمايشنامههاي مطرح ادبيات مقاومت به تاالر قشقايي تئاتر شهر ميآيد .به گزارش «ايران» نمايش
جديد اين كارگردان با عنوان «بلوطهاي تلخ» با رويكردي مدرن و تكنيكي به اجرا درميآيد و فضاپردازي و عناصر ساختاري
نمايش به شكلي موجز و زيرساختي در خدمت تم و درونمايه قرار ميگيرند .متن بلوطهاي تلخ كه پيش از اين در جشنوارههاي
دفاع مقدس مورد تقدير قرار گرفته است ،رويكردي فردي و انسانشناختي دارد .داستان اين نمايش به مادري از خانوادههاي
ت شناختي براي
مرزنشين كشور ميپردازد كه هنگام جنگ تحميلي عراق عليه ايران گونهاي دفاع از ميهن را به شيوه معرف 
مخاطب به تصوير ميكشد .اهالي دهكده ،از آن منطقه ميروند ،اما اين مادر و فرزندانش در دهكد ه ميمانند و سرانجام فرزندان
وي شهيد ميشوند .اين نمايش با ايفاي نقش حميد رضا نعيمي ،سيروس همتي ،رؤيا افشار ،مهدي صباغي ،آيدا صادقي و مهدي
زمينپرداز به اجرا درميآيد .شنيدهها حاكي از اين است كه بلوطهاي تلخ از هفته اول ارديبهشت به روي صحنه ميآيد.

وزير ارشاد در گفتوگو با روزنامه االهرام:

ايران براي توسعه روابط فرهنگي با مصر محدوديتي ندارد

وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اسلامي در
گفتوگو با روزنام�ه مصري االهرام گفت:
جمهوري اسلامي ايران و مصر دو كشور
مهم و تأثيرگذار دنياي اسلام هستند كه
يقين ًا گس�ترش روابط دو كش�ور ميتواند
جايگاه دنياي اسالم را در معادالت جهاني
ارتقا بخشد.
دكترس��يدمحمد حس��يني با بي��ان اينكه
فصل جديدي در رواب��ط فرهنگي ايران و مصر
آغاز ش��ده درباره ميزان توسعه روابط فرهنگي
دو كش��ور گفت :جمهوري اس�لامي ايران براي

توسعه روابط فرهنگي با مردم مصر محدوديتي
قائل نيست.
وزير ارش��اد اظهار داشت :عملكرد جمهوري
اس�لامي از ابتداي پيروزي انقالب اس�لامي در
دفاع از آرمانهاي فلس��طين و حمايت همزمان
از م��ردم مظلوم لبنان و فلس��طين نش��ان داده
اس��ت كه ايران در دفاع از كيان اسالمي ترديد
نميكند.
دكتر حس��يني گفت :اختالفات مذهبي كه
عمدتاً از سوي بيگانگان دامن زده ميشود براي
جلوگيري از ش��كلگيري وحدت امت اسالمي

دور جديد اكران
و پخش فيلمهاي
انيميشن و كوتاه

با اجراي «دستان گويا»

فيلمهاي انيميشن و كوتاه در
پي ارتباط گستردهتر با مخاطبان
هستند.
ب��ه گ��زارش «اي��ران» ،از روز
گذش��ته اك��ران  4فيل��م كوت��اه
انيميش��ن در س��الن ش��ماره 2
سينما س��پيده آغاز ش��ده است.
فيلمهاي «لبخندها»« ،مخصوصاً
موس��يقي»« ،ناله س��نگ» و «اثر
انگشت» روزهاي يكشنبه ،دوشنبه
و سهش��نبه در چهار سانس ،13
 17 ،15و  19به نمايش درميآيد.
همچني��ن فيل��م مس��تند بلن��د
«قصهها» نيز روزهاي چهارشنبه
و جمعه در س��ينما سپيده اكران
عمومي ميشود.
از س��وي ديگ��ر ،محمدرض��ا
عباس��يان مديرعام��ل مؤسس��ه
رس��انههاي تصويري در مراس��م
نمايش آثار انجمن سينماي جوانان
ايران از توزيع ديويدي مراس��م
افتتاحي��ه و اختتامي��ه بيس��ت و
هفتمين جشنواره بينالمللي فيلم
كوتاه تهران خبر داد .همچنين به
گفته هاشم ميرزاخاني مديرعامل
انجمن سينماي جوانان ،فيلمهاي
كوت��اه در ش��بكه خانگ��ي توزيع
ميشود.

گروه فرهنگ و هنر
آذين آقاجاني

اس��ت اما تحوالت اخير دنياي اسالم نشان داده
است كه مردم مسلمان منطقه به خوبي به حيله
دشمنان اس�لام براي ايجاد و تشديد اختالفات
مذهبي پي بردهاند.
وي تأكيد كرد :وحدت دنياي اس�لام بهرغم
تالش بيگانگان در حال شكلگيري و گسترش
است.
دكت��ر حس��يني اضافه كرد :تح��والت امروز
دنياي اس�لام حاك��ي از موفقيت پي��ام انقالب
اسالمي و انديشههاي امام خميني(ره) است.
وي در ادامه همچنين با اشاره به صدور پيام

رهبر معظم انقالب اسالمي خطاب به مردم مصر
نيز گفت :مطالبات مردم مصر اس�لامي است و
مردم مصر خواهان تحقق ارزشهاي اس�لام در
كشورش��ان هستند اما غرب كه تا ديروز به طور
گس��ترده از رژيم مبارك حمايت ميكرد اكنون
تالش ميكند خود را در كنار مردم اين كش��ور
نش��ان دهد و ب��ه نوعي تحوالت منطق��ه را در
راستاي منافع خود مديريت كند.
گفتني است وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و
هيأت همراه براي حضور در مراس��م اعالم شهر
تلمسان الجزاير در اين كشور بسر ميبرند.

سوگنامه نمايشي«عروس آسمان» به روي صحنه ميآيد
سوگنامه نمايشي «عروس
آس�مان» ب�ه مناس�بت ايام
فاطميه از فردا س�ه شنبه 30
فروردي�ن ماه ب�ه روي صحنه
مي رود.
پوران اصدقي سرپرس��ت گروه
ناش��نوايان دس��تان گويا ب��ا بيان
اي��ن مطل��ب به«ايران»گفت :كار
نمايش «عروس آسمان» را بعد از
نمايش آئيني عاش��ورايي «تاوان»
توس��ط گروه ناش��نوايان دستان
گوي��ا آغاز كرديم ك��ه آن نمايش
بسيار موفقيت آميز بود و به مدت
 20ش��ب اجرا داشت و با استقبال
مخاطبان روبه رو شد.
اصدقي افزود :داستان نمايش
«ع��روس آس��مان»حكايت از
زندگي حضرت زهرا (س) دارد .ايش��ان با وجود اينكه
كودكي خردس��ال بودند ،براي پدر بزرگوارش��ان نقش
مادري ايفا ميكردند.
وي درباره داس��تان «ع��روس آس��مان» ادامه داد:
محوريت اصلي داس��تان به ازدواج و زندگي مش��ترك
حض��رت زه��را (س) و حضرت عل��ي (ع) ميپردازد و
نصايحي كه حضرت رس��ول (ع) به حضرت زهرا (س)

آثار بزرگان سينما در جشنواره بينالمللي فيلم کيش
عباس کيارستمي ،چن کايگه و ساتيا جيت راي در بخش اساتيد
سينماي شرق جشنواره بينالمللي فيلم کيش حضور دارند.
در اين بخش نمايش آثار س��ه فيلمساز مطرح و اساتيد سينماي شرق در
جشنواره پيشبيني ش��ده که از عباس کيارستمي فيلم سينمايي «زندگي و
ديگ��ر هيچ» ،از چ��ن کايگه فيلم «قول» از چين و از س��اتيا جيت راي فيلم
«غريبه» از کش��ور هند در بخش اس��اتيد سينماي شرق جشنواره بينالمللي
فيلم کيش به نمايش گذاشته ميشود.
کيارستمي فيلم سينمايي «زندگي و ديگر هيچ» را قبل از فيلم زير درختان
زيتون س��اخت و اين فيلم برنده جايزه بخش نوعي نگاه در چهل و پنجمين
جش��نواره فيلم کن ،فرانسه  ۱۹۹۲و برنده جايزه ويژه منتقدان در هفدهمين
جشنواره بينالمللي فيلم سائوپولو ،برزيل  ۱۹۹۳شد.
معاون هنري وزير ارشاد در نشست مطبوعاتي عنوان كرد

سند راهبردي آموزش هنري در مراحل نهايي
حميدشاهآباديگفت:نشستهاي
تخصصي در راس�تاي ترس�يم سند
راهب�ردي به اتمام رس�يده و كار به
ويرايش نهايي رسيده و به وزير ارشاد
ارائه شده ،در حال حاضر نيز مراحل
نهايي را طي ميكند.
به گ��زارش «ايران» ،مع��اون هنري
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي صبح ديروز
در نشس��ت خبري تئاتر شهر به بررسي
اقدامات معاونت هنري در سال گذشته
و برنامهه��اي آن در س��ال  90معاونت
پرداخت.
وي با بيان اينكه س��الي كه گذشت
ممل��و از تالشها و فراز و نش��يبها در
عرصه هنر بود ،تصريح كرد :در سال 89
بزرگترين اتفاق آغاز فاصله گرفتن انجام
فعاليتهاي هنري توسط دولت بود و به
آن س��مت حركت كرديم كه هنرمندان
وارد عرصه كار شوند.
مع��اون هنري وزي��ر ارش��اد گفت:
برگزاري نشستهاي تخصصي و واگذاري
 69مرك��ز آموزش علمي كاربردي عالي
حوزه فرهنگ و هنر با  61هزار دانشجو و
ساماندهي آموزشگاههاي سراسر كشور،
راهان��دازي مرك��ز آزمون ،ص��دور كارت
صالحيت تدريس از اقدامات اين معاونت
هنري به شمار ميرود.
شاهآبادي افزود :آموزشگاهها كدهاي
شناس��ايي درياف��ت كردند و براس��اس
برنامهريزيها در سالجاري با ارائه كارت
صالحيت تدري��س و برنامهريزي جامع
و مدون در اي��ن زمينه فعاليت خواهند

ك��رد .وي با اش��اره به برنامههاي س��ال
 90در حوزه تجس��مي گفت :توجه ويژه
معاونت هنري به گالريها و شناس��ايي
ظرفيته��اي موج��ود ،داش��تن ن��گاه
بينالملل��ي و توجه به كميت و كيفيت
گالريه��ا س��ه مح��ور مه��م در زمينه
هنرهاي تجس��مي اس��ت كه براي سال
 90در دستور كار قرار گرفته است.
وي اف��زود :همچني��ن در س��ال 90
تأس��يس پاويون دائمي هن��ر ،برگزاري
دو دوره اكس��پوي مج��ازي ،برگ��زاري
نمايش��گاه عرض��ه تولي��دات هنري به
صورت بينالمللي دركش��ور و برگزاري
كنگ��ره ب��زرگ ش��هداي هن��ر از ديگر
برنامههاي اين معاونت است.
ش��اهآبادي افزود :در سالجاري تمام
گروههاي تئاتري كه داراي پروانه موقت
هس��تند ،وارد يك عرصه سالم و تحت
برنامه ميش��وند و مكلف هس��تند براي
گرفتن پروانه دائم ،اقدامات الزم را انجام
دهند.ش��اهآبادي با بيان اينكه موسيقي
در س��ال  89بس��يار پربار بوده اس��ت،
خاطرنش��ان كرد :خوش��بختانه اركستر
موس��يقي ملي بعد از خاموشي دوساله
فعال ش��د و فعاليت خ��ود را به مرحله
اجراي صحنه رساند ،امسال نيز با هشت
رپرتوار خاص به روي صحنه ميرود.
معاون امور هنري وزير ارش��اد گفت:
صيانت از حوزه موسيقي نيازمند تدبير
و ايجاد س��ند جامعي است كه به عنوان
مهمتري��ن اولويت امس��ال معاونت امور
هنري در نظر گرفته شده است.

فيالدلفي در مراحل فني
فيلم س�ينمايي «فيالدلفي» به كارگرداني مش�ترك س�يدمجتبي
اس�ديپور و اس�ماعيل رحي�مزاده و تهيهكنندگ�ي مركز گس�ترش
سينماي مستند و عزتاهلل جامعي در آخرين مراحل فني قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،فیلم س��ینمایی «فیالدلفی» که فیلمبرداری آن
در روزهای پایانی سال گذشته به پایان رسیده هم اکنون در آخرین مراحل فنی
قرار دارد .در حال حاضر داریوش آشوری حدود  80درصد از تدوین فیلم را به
پایان رسانده و آرش قاسمی صداگذاری را آغاز کرده است .اسماعيل رحيمزاده
نيز نويس��ندگي كار را بر عهده دارد .بنابراين گزارش ،احمد نجفی ،محمدرضا
جامعی ،هدا آهنگر ،علی اوسیوند ،فلور نظری ،محمد عمرانی ،فخرالدین صدیق
ش��ریف ،رامسین کبریتی ،محمدصادق یزدانی ،ش��ایان جاللی ،آرمان فروغی،
مریم شهبازپور و چنگیز وثوقی بازیگران اصلی «فیالدلفی» هستند.

درباره آيين ازدواج ،روش همس��رداري ،ساده زيستن و
حريم واليت ميكردند .اين كارشناس گفتار درماني به
بازي بازيگران ناشنوا اشاره كرد و گفت :اين اثر نمايشي
 20بازيگ��ر دارد ك��ه همگي آن ها دختران و پس��ران
جوان هستند و صحنههاي حمايت حضرت زهرا (س)
از حضرت علي (ع) را پس از فوت حضرت رسول (ص)
به نمايش ميگذارند.
اصدق��ي افزود :اين بازيگران ناش��نوا ،ب��دون اينكه

كالم و صداي راوي و خواننده را
بشنوند با تمام وجود ،حس خود
را منتق��ل كرده و بازي ميكنند.
يعني طبق گفتار راوي و واژههاي
خواننده و القاي حركات به آنها،
قابهاي نمايش به تصوير كشيده
مي شود.
ب��ر پايه اين گ��زارش ،مجري
نمايش كه در ش��روع قاب هاي
سوگنامه ،توضيحاتي در ارتباط با
همان قاب ارائه ميدهد ،غالمرضا
احمدي است.
راوي نمايش نامه سيد محمد
حس��يني و همانند كار «تاوان»
خوانندگي و كارگرداني «عروس
آسمان» نيز بر عهده اميد معنوي
است.
بازيگردان��ي كار را ني��ز
پ��وران اصدقي بر عهده دارد.
اولي��ن اج��راي اي��ن نمايش ،ف��ردا  30فروردين
ماه از س��اعت  17در س��اختمان پژوهش��كده هنر
_ جه��اد دانش��گاهي _ واق��ع در خياب��ان انقالب،
نرس��يده به چهار راه وليعص��ر «عج» ،نبش خيابان
ب��رادرانمظف��رب��هرويصحن��هم��يرود.
گفتني است عالقهمندان به اجراي اين نمايش آئيني
در نهادها و ادارات م��ي توانند با تلفن  88959183يا
 09122346617تماس حاصل فرمايند.

فرهنگ و هنر

سال هفدهم
شماره 4769
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دوشنبه
 29فروردين ماه 1390
 14جمادي االول1432
18آوريل2011

تذهیبهای قرآنی
در موزه هنر امام علی(ع)

نمایشگاه منتخب آثار دومین
دوساالنه تذهیبهای قرآنی در
هشت بخش تذهیب ،تشعیر ،گل و
مرغ ،گرایشهای نوین ،تذهیبهای
قرآنی با تکیه بر سنتها ،طراحی
کاشی ،مقاالت پژوهشی و بخش
جنبی در موزه هنر امام علی(ع)
برگزار میشود.
این نمایشگاه قرار است
ساعت 16روز پنج شنبه ،اول
اردیبهشتماه با حضور هنرمندان و
برگزارکنندگان طی آئینی گشایش
یابد.
همچنین به منظور انتقال تجربیات
حرفهای و تعامل بین هنرمندان
کارگاه آموزشی با عنوان «کاربرد
گره در هنرهای سنتی» در روز سه
شنبه 6 ،اردیبهشتماه ساعت 16
برگزار میشود.

 200نشست در سراهاي
نمايشگاه كتاب تهران

مدير كميته جنبي نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران از برگزاري
دستكم  200نشست در سراهاي
سهگانه بخش جنبي خبر داد.
علي شجاعي صائين در گفتوگو
با مهر ،درباره برنامههاي اين
بخش در نمايشگاه کتاب تهران
گفت :کليت برنامههاي ما مانند
سال گذشته است؛ ما امسال
عالوه بر سراهاي سهگانه (سراي
اصلي ،سراي کارنامه نشر و سراي
کودک و نوجوان) غرفهاي با
عنوان «ديدار» داريم که در آن
 33نشست نقد و بررسي کتاب با
حضور پديدآورندگان اين کتابها و
منتقدان برگزار ميشود.
به گفته وي آثاري که در غرفه
«ديدار» نقد و بررسي ميشود ،در
جشنوارههاي مختلف اعم از کتاب
سال و جايزه جالل آلاحمد و ساير
جوايز ملي به عنوان برگزيده يا
شايسته تقدير دست يافتهاند.

