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سرفراز باشي 
میهن من

لو رفتن فیلمنامه »دکتر هو« 
بی بی سی را به عذرخواهي واداشت

گ��روه هنر:بع��د از اینکه پن��ج فیلمنامه از 
فصل جدید »دکتر هو« با بازی پیتر کاپالدی به 
صورت آنالین منتشر ش��د، شبکه بی بی سی از 
مردم درخواس��ت کرده تا داس��تان آن را پخش 
نکنند.بی بی س��ی وورلدوای��د، ب��ازوی تجاری 
بریتانیا روز دوش��نبه اعالم کرد در حال بررسی 
مس��اله نشت امنیتی اس��ت که موجب شده پنج 
فیلمنامه از فصل هش��تم مجموعه شناخته ش��ده 
»دکت��ر ه��و« لو ب��رود. در س��ري جدید نقش 
ش��خصیت اول را پیتر کاپالدی ایفا کرده است.

ب��ه  گفته این کمپانی، س��اخته های ناتمام 
ب��ه صورت غیرعم��دي در اختی��ار عموم قرار 
گرفت��ه اس��ت. آنها اع��الم کردن��د می خواهند 
عمیق��ا افس��وس خ��ود را اع��الم کنن��د و از 
تمامی طرفداران س��ریال، ش��بکه بی بی س��ی و 
بازیگ��ران و دس��ت اندرکاران��ی که خس��تگی 
ناپذیر برای س��اخت این س��ریال تالش کردند 
معذرت خواهی کنند.در بیانیه آنها آمده اس��ت: 
ما می خواهیم از تمامی افرادی که ممکن است 
بخش��ی از ای��ن فیلمنامه ه��ا و یا داس��تان های 
پخش نش��ده مرتبط ب��ه آن را در اختیار دارند 
خواه��ش کنیم که آن ها را ب��ا دیگران در میان 
نگذارند تا همه بتوانند از این س��ریال زمانی که 
پخش می ش��ود لذت کامل ببرند. م��ا می دانیم 
که طرف��داران »دکتر هو« بهترین طرفداران دنیا 
هستند و از کمک آن ها به خاطر وفاداری ادامه 

دارش��ان تش��کر می کنیم.

»شرير« به رکوردشکنی 
»يخ زده« خاتمه داد

گ��روه هنر:با گذش��ت یک هفته پرس��ود 
دیگ��ر برای کمپانی دیس��نی، فیلم »لبه فردا« به 
فروش��ی 2.54 میلیون دالری دس��ت پیدا کرد 
و انیمیش��ن »ی��خ زده« ه��م در هفدهمین هفته 
اک��ران خود از مرز 240 میلیون دالر گذش��ت.
فیلم »ش��ریر« در اولین اکران آخ��ر هفته خود 
در ژاپن با فروش��ی 6.8 میلیون دالری در رتبه 
اول باک��س آفی��س جای گرف��ت و باالخره به 
16 هفته رکوردشکنی فیلم »یخ زده« پایان داد. 
»لب��ه فردا« هم با ف��روش 2.54 میلیون دالر در 

رتب��ه دوم ج��ای گرف��ت.
بعد از موفقیت عظیم انیمیش��ن »یخ زده« 
و اکنون قرار گرفت��ن فیلم جدید آنجلینا جولی 
در رتبه اول، به نظر می رسد که امسال هم قرار 
اس��ت س��الی پرمنفعت برای کمپانی دیسنی در 
کش��ور ژاپن باشد. »ش��ریر« که در 643 سینما 
روی پ��رده رفت��ه بود موفق ش��د بی��ش از نیم 
میلیون نفر را به س��ینماها بکش��اند و بزرگترین 
افتتاحیه اکران یک فیلم اکش��ن امسال را از آن 
خود کند. این فیلم همچنین بزرگترین افتتاحیه 
تمام��ی فیلم های خود آنجلین��ا جولی در ژاپن 
نی��ز بود.فیلم »لبه فردا« س��اخته داگ الیمن نیز 
با اکران در 632 پرده س��ینما حدود 172 هزار 
نفر را به س��ینماها کش��اند. ای��ن فیلم در ژاپن 
با عن��وان »تنها چی��زی که الزم داری کش��تن 
اس��ت« - نام رمان کوتاهی که توسط هیروشی 
ساکورازاکا نوشته شده و فیلم برپایه آن ساخته 
شده است – اکران شد. انتظار می رود با توجه 
ب��ه ارتباط ژاپنی این فیل��م و حضور تام کروز 
در آن که یکی از تنها س��تارگانی اس��ت که به 
ط��ور مداوم فروش فیلم ه��ا را تضمین می کند، 
»لبه ف��ردا« که با اقتباس از کتاب س��ال 2004 
س��اکورازاکا س��اخته شده اس��ت و از منتقدان 
هم نظرات مثبتی دریافت کرده اس��ت، فروش 

خوبی داش��ته باش��د.

کارگردان »سوار نیمه شب« 
متهم به قتل شد

گ��روه هنر:کارگ��ردان فیل��م بیوگرافیکی 
درباره گ��رگ آلمن خواننده، هم��راه دو نفر 
از تهیه کنن��دگان فیل��م با اتهام قت��ل غیرعمد 
مواج��ه  ش��ده اند.در حادثه ای که م��اه فوریه 
س��ر صحن��ه اولی��ن روز فیلمب��رداری فیل��م 
بیوگرافیک��ی درب��اره زندگ��ی گ��ِرگ آلم��ن 
خواننده رخ داد، سارا جونز یکی از دستیاران 
فیلمبرداری جان خ��ود را در برخورد با یک 
قطار از دس��ت داد. هیات منصفه دادگاه، روز 
پنجش��نبه رن��دال میلر کارگ��ردان فیلم و تهیه 
کنن��دگان جودی َس��وین و جی س��دریش را 

مته��م ب��ه قت��ل غیرعم��د ک��رد.
دس��ت اندرکاران فیلم برای فیلمبرداری 
ی��ک صحنه خ��واب و بیداری ی��ک تخت را 
روی ری��ل قطار قرار داده بودند. آن ها انتظار 
فرا رس��یدن دو قط��ار محلی را داش��تند، اما 
یک قطار س��وم نیز غیرمنتظره از راه رس��ید. 
س��وت اخطار قطار به ص��دا درآمد، اما آن ها 
تنه��ا کمتر از ی��ک دقیقه ب��رای جابجا کردن 
تخت، زمان داش��تند. در این حادثه تلخ سارا 
جونز 27 س��اله جان خود را از دس��ت داد و 
هفت تن از دس��ت اندرکاران دیگ��ر فیلم نیز 
زخمی ش��دند.با اس��تناد به بیانیه ای که توسط 
جک��ی جانس��ون وکیل محلی منتش��ر ش��ده 
اس��ت، میلر، َسوین و س��دریش هریک متهم 
به قت��ل غیرعم��د و ورود غیرقانونی به ملک 
خصوص��ی ش��ده اند. مس��ئول پیگ��رد قانونی 
ادعا می کند فیلمس��ازان اجازه ورود به محل 
خط��وط راه آهن را نداش��تند و قبل از آن هم 
به آن ها اخطار داده ش��ده ب��ود که نباید وارد 
آن منطقه ش��وند. هنوز دقیقا مش��خص نشده 
که آیا آن ه��ا واقعا اجازه ورود ب��ه منطقه را 
داش��تند ی��ا خیر، ام��ا ماموران پلی��س محلی 
می گوین��د ک��ه آن ها اجازه ورود ب��ه یکی از 
امالک نزدیک آنجا را داش��تند. اتهامات وارد 
ش��ده علی��ه این اف��راد می تواند تا 10 س��ال 

زندان برای آن ها در پی داش��ته باش��د.

گ��روه هنر:برای اولین ب��ار در ایام مبارک ماه 
رمض��ان ب��ه طور همزم��ان در تهران و 10 اس��تان 
نمایش های خیابانی و صحنه ای اجرا خواهند ش��د 
و همچنین نمایش��نامه هایی از بهرام بیضایی، محمد 
چرمش��یر و می��الد اکبرنژاد در تئاتر ش��هر خوانش 

می ش��وند.
نشس��ت خبری اجرای نمایش های خیابانی و 
صحن��ه ای ب��ا عنوان محف��ل »مهر و م��اه« در ایام 
م��اه مبارک رمضان و ش��ب های لیال��ی قدر دیروز 
سه ش��نبه 17 تیرماه با حض��ور داود فتحعلی بیگی 
مدی��ر کانون نمایش ه��ای آیینی و س��نتی، محمود 
فرهنگ مدیر کانون تئاتر دینی، رضا دادویی رییس 
ش��ورای نظ��ارت و ارزش��یابی اداره کل هنرهای 
نمایش��ی و عباس غفاری مدیر روابط عمومی مرکز 
هنرهای نمایش��ی در دفتر مرکز هنرهای نمایش��ی 

برگزار ش��د.
داود فتحعلی بیگی مدی��ر کانون نمایش های 
آیینی و س��نتی با اش��اره ب��ه اج��رای نمایش های 
خیابانی و نمایشنامه خوانی در شب های ماه مبارک 
رمضان گفت: از میان 270 اثر مرتبط با این ایام 20 
اثر انتخاب شد البته قرار بود این برنامه ها گسترده 
تر برگزار شو. بیشترین برنامه ما در این ماه تدارک 
برگزاری تعزیه اس��ت که در محوط��ه بیرونی تئاتر 
ش��هر برگزار خواهد ش��د. همچنین برای دو شب 
از م��اه رمضان که با میالد امام حس��ن)ع( مصادف 
اس��ت مجالس تاریخی برگزار خواهد ش��د. گروه 
نمای��ش برگزارکننده که حضرت سیدالش��هداء)ع( 
نام دارد گروهی حرفه ای است و سرپرستی آن را 

احم��د عزی��زی ب��ر عه��ده دارد.
محم��ود فرهنگ مدیر کانون نمایش های دینی 
نی��ز به تش��ریح برنامه های این کان��ون در ایام ماه 
مب��ارک رمضان پرداخت و گفت: پیرو فعالیت هایی 
که در سال گذش��ته داشتیم 20 نمایش انتخاب شد 
و م��ا تالش کردیم برای ایام ماه مبارک رمضان هم 
سهمی داشته باشیم. این برنامه در سال های گذشته 
نبود و حاال تدبیری اندیش��یده ش��ده تا 10 نمایش 
به طور همزمان در تهران و 10 اس��تان کشور اجرا 

ش��وند.
برنام��ه  ای��ن  از  ادام��ه داد: در بخش��ی  وی 
نمایش های خیابان��ی را داریم. نمایش های خیابانی 
در تهران ساعت 19:45 آغاز می شود و همزمان در 

دیگر استان های کش��ور نیز در مکان های مشخص 
و زمان مش��خص ش��ده اجراه��ای خیابانی برگزار 

خواهند ش��د.
مدی��ر کانون تئاتر دینی ب��ه همکاری با کانون 
نمایش های آیینی و سنتی اشاره و بیان کرد: ما یک 
اجرای محیطی با نام »نفر دوم« داریم که نمایش��ی 
اس��ت که ب��ه موضوع یکی از صحاب��ه پیامبر)ص( 
می پردازد و هر روز س��اعت 21:30 در تئاتر شهر 
اجرا خواهد ش��د. همچنین امسال دو نقالی مرتبط 
با ایام ماه رمضان پیش بینی ش��ده است که در ایام 
شهادت و لیالی قدر به دلیل تناسب موضوعی اجرا 
می ش��ود. این اجراها از روز 22 تیرماه متناسب با 
موضوع همان ایام آغاز ش��ده و به تدریج که وارد 
ایام شهادت می ش��ویم مجموع این آثار با تناسب 

ای��ام تغیی��ر م��ی کن��د.
وی با اش��اره ب��ه گروه ه��ای اجرایی در این 
ای��ام گفت: این گ��روه ها حدود یک س��ال منتظر 
اجرای آثار خ��ود بودند. موضوعات این آثار دینی 
اس��ت و این نشانگر این اس��ت که هنر نمایش این 
ظرفی��ت را دارند که در همه ای��ام آثار قابل عرضه 

ای ارای��ه کن��د.
المع��ارف  دای��ره  رونمای��ی  از  فرهن��گ 
»نمایش ه��ای ایمان��ی جه��ان« بعد از م��اه مبارک 
رمض��ان خبر داد و گفت: امیدواریم بعد از رمضان 

بتوانیم از کتاب دایره المعارف »نمایش های ایمانی 
جه��ان« اثر ناظ��رزاده کرمان��ی رونمای��ی کنیم که 

حاصل 20 س��ال تالش وی اس��ت.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت رضا دادوی��ی رئیس 
ش��ورای نظارت و ارزش��یابی عنوان کرد: مهمترین 
نکت��ه برای برنامه ریزی اجرای این آثار در ایام ماه 
مب��ارک رمضان این بود که نش��ان داده ش��ود تئاتر 
در ح��وزه فعالیت های دین��ی و مذهبی حرف های 
ج��دی برای گفتن دارد. تالش های هنرمندان که به 
ش��کل شخصی و عالقه های فردی بوده نشان داده 
که تئاتر م��ی تواند در ایام مناس��بت های خاص و 
همچنین دفاع مق��دس و دیگر ایام حرفهای جدی 
را بیان کند به ش��کلی که نیاز به تعطیلی سالن های 

تئاتر در ایام خاص نباش��د.
وی با اش��اره به جدول اج��رای نمایش ها در 
م��اه رمض��ان گفت: ای��ن جدول مقدمه ای اس��ت 
که در مناس��بت های بع��دی فعالیت های جدی تری 
صورت بگی��رد. ما برای هفته دف��اع مقدس و ایام 
محرم برنامه های دیگری در نظر خواهیم گرفت و 
ب��رای این هدف این همکاری با کانون نمایش های 
دین��ی و کانون نمایش های آیینی و س��نتی به عمل 

آم��د.
رئیس ش��ورای نظارت و ارزش��یابی همچنین 
با اش��اره به اجرای نمایش��نامه خوانی سه گروه در 

ش��ب های لیال��ی قدر در س��الن اصلی تئاتر ش��هر 
عنوان کرد: در ایامی که تئاتر ش��هر همیش��ه تعطیل 
بوده است قرار شده چند نمایش که متناسب با این 
زمان اس��ت یعنی در ش��ب های لیالی قدر خوانش 
ش��ود. یکی از ای��ن نمایش ها نمایش��نامه »مجلس 
ضربت  زدن« به نویس��ندگی بهرام بیضایی است که 
در روزهای 30 و 31 تیرماه توسط محمد رحمانیان 

و گروهش برای اولین بار خوانش می ش��ود.
در ادام��ه عباس غفاری مدی��ر روابط عمومی 
»مرک��ز هنرهای نمایش��ی« به دع��وت از 5 هنرمند 
برای این ش��ب ها اش��اره ک��رد و گفت: م��ا برای 
اج��رای ای��ن نمایش��نامه خوانی ها از حمید امجد، 
محم��د رحمانیان، محمد چرمش��یر، امیر دژاکام و 
میالد اکبرنژاد دعوت کردی��م که در آخرین دقایق 
حمی��د امجد و دژاکام ب��ا تمام عالقه ای که به این 
برنامه داش��تند به دلیل مش��کالتی از جدول برنامه 

خارج ش��دند.
وی با اش��اره به دیگر نمایشنامه ها عنوان کرد: 
همچنین نمایش��نامه »ناگهان هذا جنون العاش��قی« 
نوش��ته و کارگردانی میالد اکبرنژاد 26 و 27 تیرماه 
و نمایش��نامه »زمان س��کوت برای زندگان« نوشته 
محم��د چرمش��یر و کارگردانی عب��اس غفاری در 

تاریخ 28 و 29 تیرماه خوانش خواهند ش��د.
غفاری با بیان این که تالش ش��ده که خوانش 
این نمایش��نامه ها به ش��کلی کاماًل حرفه ای انجام 
ش��ود گفت: هدف این اس��ت تا زیبایی کار از بین 
نرود و همچنین ما جذب مخاطب داش��ته باش��یم. 
م��ن فکر می کنم م��ا بعد از انق��الب چنین تجربه 
ای برای اجرای نمایش ویژه ش��بهای قدر نداشتیم 
اما خواس��تیم بگوییم که تئات��ر این قدرت را دارد 
که در این ش��بها نیز چراغ خود را روشن نگه دارد 
و همچنی��ن ای��ن کار نوعی ع��زاداری و ادای دین 

هنرمندان به حضرت علی)ع( بوده اس��ت.
وی از محف��ل »مه��ر و م��اه« و اج��رای این 
نمایش ه��ا در ای��م م��اه مبارک رمضان ی��اد کرد و 
گفت: این برای اولین بار اس��ت که در تهران و 10 
شهرستان همزمان هم نماش های خیابانی و نمایش 
های دینی و هم تعزیه اجرا خواهد ش��د. همچنین 
این برای اولین بار اس��ت که در ش��ب های قدر در 
س��الن اصلی تئاتر ش��هر اجرای نمایش��نامه خوانی 

خواهیم داش��ت.

تئاتر رنگ و بوی رمضان گرفت؛

خوانش »مجلس ضربت  زدن« بهرام بیضایی
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میترا حجار جايزه بازيگری زن 
جشنواره فیلیپین را برد

گ��روه هنر:»دلتنگ��ی ه��ای عاش��قانه« به 
کارگردان��ی رضا اعظمیان در نخس��تین نمایش 
بین المللی در بخش مسابقه اصلی در »جشنواره 
نمایش های افتتاحیه جهانی فیلم« جایزه بهترین 

بازیگر زن را برای میترا حجار به ارمغان آورد.
بنژامین ایبو )عضو هیات انتخاب دو هفته 
کارگردان های کن(، راجر گارسیا )مدیر اجرایی 
جش��نواره فیلم هنگ کنگ( و جان بادالو )تهیه 
کننده اندونزیایی( داوران بخش اصلی جشنواره 

بین المللی فیلم فیلیپین را تشکیل می دادند.
جوایز این جش��نواره به ش��رح زیر به این 
فیلم ها رس��ید:جایزه بزرگ جش��نواره و جایزه 
بهترین گروه بازیگران به فیلم »از آنچه گذش��ته 

است« به کارگردانی الو دیاز )فیلیپین(
جای��زه بهتری��ن انتخ��اب داوران و جایزه 
بهتری��ن بازیگر م��رد برای رنه پاس��تور به فیلم 
»زخم س��ر ب��از« ب��ه کارگردانی آلف��ردو لئون 
لئ��ون )اکوادور(جایزه بهتری��ن بازیگر زن برای 
میت��را حجار به فیلم »دلتنگی های عاش��قانه« به 
کارگردانی رضا اعظمی��ان )ایران(جایزه بهترین 
مشارکت هنری برای فیلم برداری فیلم »سخت 

پوستان« )اسپانیا(

انارهای سرامیکی به نمايش 
درمی آيند

گ��روه هنر:محمدمه��دی انوش��فر هنرمند 
سرامیس��ت، پایی��ز امس��ال آثار س��رامیکی اش 
را ب��ه گالری هور می برد.محمدمهدی انوش��فر 
در گفتگو با خبرنگار مه��ر درباره جزئیات این 
نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه آثار سرامیکی 
ت��ازه ای را با اس��تفاده از لعاب فی��روزه ای کار 
ک��رده ام که تصمیم دارم پاییز امس��ال آنها را به 
نمایش بگذارم.او با اشاره به ویژگی های لعاب 
فی��روزه ای از آن ب��ه عنوان یک��ی از زیباترین 
لعاب ه��ای ایرانی یاد کرد و افزود: لعاب فیروزه 
ای بارزترین ویژگی آثار این نمایشگاه است که 
سعی کرده ام در این آثار زیبایی آن را به نمایش 
بگذارم.انوشفر تعداد آثار این نمایشگاه را حدود 
35 اث��ر عن��وان کرد و یادآور ش��د: هنوز عنوان 
خاصی برای این نمایشگاه انتخاب نکرده ام اما 
با توج��ه به اهمیت لعاب فی��روزه ای و زیبایی 
آن، احتماالً اس��می بر اساس این لعاب انتخاب 
خواهم کرد.این هنرمند مجموعه ای از انارهای 
س��رامیکی خود را نیز در قالب این نمایش��گاه 
ارائ��ه خواهد کرد که ای��ن انارها در ابعاد بزرگ 
به همراه پرندگانی روی آن به نمایش درخواهد 
آمد.محمدمهدی انوش��فر متولد اسفندماه 1324 
در تهران و فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی از 

دانشکده هنرهای زیبا تهران است.

1700 کیلو آهن هر شب در دکور 
»ماه عسل« باال و پايین می رود

گ��روه هنر:پیم��ان قانع ط��راح دکور ویژه 
برنامه »ماه عسل« تأکید کرد که این دکور 1700 
کیلو آهن اس��ت که هر شب باال و پایین می رود 
اما امنیت آن برای مهمانانی که داخل دکور قرار 

دارند، تضمین شده است.
پیمان قانع طراح دک��ور برنامه تلویزیونی 
»ماه عس��ل« دکور امس��ال این برنامه را به جعبه 
جواهری تشبیه کرد و گفت: دکور امسال برنامه 
مانند یک جعبه جواهر است که مهمانان به مثابه 

جواهرهایی ارزشمند درون آن قرار می گیرند.
وی ادامه داد: بخش��ی از زیبایی و جذابیت 
دکور به ساخت و ساز آن برمی گردد. »ماه عسل« 
برنامه ای خاص و مورد توجه است، از مهمانانی 
خاص به��ره می برد و مانند همه ویژگی های آن 
دکور آن هم باید ش��کل و شمایلی خاص داشته 
باشد. به نظر من همین که دکور برنامه مکانیکی 
است و باز و بس��ته می شود، خود نوعی چالش 
ب��رای م��ا به دنب��ال دارد که از آن اس��تقبال هم 
می کنیم.ای��ن دکوراتور یادآور ش��د: تصور کنید 
1700 کیلوگرم آهن هر روز باال می رود و پایین 
می آید. در حالی که ما بسیار راحت می توانستیم 
یک تیرآهن را آورده، خم کرده و جوش دهیم و 

دکور به این ترتیب شکل داده می شد.
قانع با تاکید بر نکات ایمنی رعایت ش��ده 
در اجرای دکور افزود: حرکت س��قف به پایین، 
ممکن است برای مهمانان جالب و کمی برایشان 
عجیب به نظر برسد،  اما همه نکات ایمنی برای 

دکور در نظر گرفته شده است. 

فیلمبرداری »گاهی به پشت سر 
نگاه کن« ادامه دارد

گروه هنر:تصویربرداری »گاهی به پش��ت 
س��ر نگاه ک��ن« ب��ه کارگردانی مازی��ار میری و 
تهیه کنندگ��ی رضا انصاری��ان در خیابان ویالی 
ش��مالی تهران ادام��ه دارد و همزمان محمدرضا 

موئینی مشغول تدوین این سریال است.
رضا انصاریان تهیه کننده »گاهی به پش��ت 
س��ر نگاه کن« در ای��ن زمینه ب��ه خبرنگار مهر 
گف��ت: گروه ب��ه تازگی به رس��تورانی واقع در 
خیاب��ان ویالی ش��مالی نقل م��کان کرده اند و 
ضبط س��کانس های باقی مانده س��ریال با بازی 
حمیدرضا مالکی، آس��یه ضیای��ی و کاوه توکلی 
در حال پیگری است.وی افزود: در سکانسی که 
ضبط آن آغاز شده، هادی یکی از شخصیت های 
اصلی س��ریال خودرویی را از دوستش احسان 
خری��داری می کند، غافل از اینک��ه این خودرو 
را ن��وذر و مجی��د از ش��خصی به ن��ام مهتاب 
دزدیده اند، در این بخش ش��اهد مواجهه مجید، 

نوذر و مهتاب در رستوران خواهیم بود.
ای��ن تهیه کنن��ده ادام��ه داد: در س��کانس 
رس��توران حمیدرضا مالکی در نقش نوذر، آسیه 
ضیایی در نق��ش مهتاب و کاوه توکلی در نقش 

مجید جلوی دوربین می روند. 

گروه هنر:دبیر س��مپوزیوم مجس��مه س��ازی 
معاص��ر پدی��ده این روی��داد را یک روی��داد غیر 
متعارف وگس��ترش یافته نخستین س��مپوزیوم بین 
المللی مجس��مه س��ازی تهران عنوان کرد و اعالم 
کرد که حضور بس��یاری از مجس��مه سازان در این 
رویداد در اعتراض به سایر سمپوزیوم های دولتی 

اس��ت.
نشس��ت خبری سمپوزیوم بین المللی مجسمه 
س��ازی معاص��ر پدیده، 16 تیرماه ب��ا حضور جواد 
براتی رئیس س��مپوزیوم و به��داد الهوتی دبیر این 

س��مپوزیوم برگزار ش��د.
براتی در آغاز این نشست از تصمیم مسئوالن 
ش��هر پدیده برای نصب 140 مجس��مه در س��ایت 
ش��هر پدیده خبر داد و گف��ت: با توجه به این نیاز، 
تصمیم گرفته ش��د که با برگزاری یک س��مپوزیوم 
مجس��مه سازی، بخشی از نیازهای این شهر به آثار 

حجمی از دل این س��مپوزیوم خارج ش��ود.
الهوت��ی دبی��ر س��مپوزیوم نی��ز با اش��اره به 
برگ��زاری این س��مپوزیوم مجس��مه س��ازی برای 
نخس��تین بار از س��وی بخ��ش خصوص��ی از این 
سمپوزیوم به عنوان رویدادی غیر متعارف یاد کرد 
و گفت: در این س��مپوزیوم برنام��ه ریزی متفاوتی 
از دیگر س��مپوزیوم های دولتی را خواهیم داشت 
که ن��ه تنها جذاب و ارزش��مند خواه��د بود بلکه 
هنرمن��دان ط��راز اول��ی را نیز در ای��ن گردهمایی 
خواهیم داش��ت که بدون محدودیت دست به خلق 

آثارش��ان خواهند زد.

وی اضاف��ه ک��رد: این س��مپوزیوم یک اتفاق 
هن��ری خواهد ب��ود، همان ط��ور که بس��یاری از 
مجس��مه س��ازان کش��ور از اولین دوره سمپوزیوم 
مجس��مه س��ازی تهران به عنوان یک اتفاق خوب 
و جذاب یاد می کنند، س��مپوزیوم مجس��مه سازی 
معاصر پدیده را می توان گسترش یافته سمپوزیوم 
اول مجسمه سازی تهران دانست.او زمان برگزاری 
این س��مپوزیوم را 25 مردادماه تا 14 ش��هریورماه 
اع��الم کرد و تأکی��د کرد: با توجه ب��ه مدت زمان 
اندک برای فراخوان، قرار شد که در دو بخش این 
سمپوزیوم را برگزار کنیم، بخشی از آن به صورت 
دعوت از هنرمندان ش��ناخته شده و مطرح ایرانی و 
خارجی است که سوابق و تجارب اجرایی بسیاری 
در س��طح بین المللی دارند و بخش��ی دیگر نیز به 
صورت فراخوان و کشف استعدادهای جوان است 
که مهل��ت ثبت نام در بخش فراخوان از 26 تیرماه 

ت��ا یک��م مردادم��اه خواه��د ب��ود.
این هنرمند مجس��مه ساز هدف از برپایی این 
س��مپوزیوم را ساخت و نصب تعدادی آثار حجمی 
در شهر پدیده عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که 
نهادهای دولتی همچون وزارت ارش��اد، شهرداری 
ته��ران و موزه هنرهای معاصر تهران با این رویداد 

هم��کاری کنن��د.
الهوتی ب��ا تأکید بر این که مهلت ثبت نام در 
این س��مپوزیوم تمدید نخواهد ش��د، ادامه داد: در 
فاز اول ای��ن رویداد، با برگزاری این س��مپوزیوم 
ح��دود 30 تا 35 اثر حجمی را خواهیم داش��ت و 
ب��رای مابقی آثار حجمی در فازه��ای بعدی برنامه 

ریزی خواهد ش��د.
براتی رئیس س��مپوزیوم نیز در ادامه س��خنان 
الهوت��ی گفت: پروژه س��اخت مجس��مه های این 
ش��هر، از 6 ماه قبل آغاز ش��ده اس��ت و مجس��مه 
سازان حرفه ای کشور در حال ساخت آثاری برای 
ش��هر پدیده شاندیز هس��تند که در زمان برگزاری 

این س��مپوزیوم، مجس��مه های آماده این هنرمندان 
را نصب خواهیم کرد و بخش دیگری از آثار مورد 
نیاز این ش��هر را نیز از درون این سمپوزیوم تأمین 

خواهی��م ک��رد.
او تع��داد آثاری که از این س��مپوزیوم خارج 
خواهد ش��د را حدود 30 اثر عن��وان کرد و گفت: 
همیش��ه در جریان چنی��ن رویدادهایی، ریزش هم 
خواهیم داش��ت و ممکن اس��ت برخ��ی هنرمندان 
موفق به اتمام آثارش��ان نش��وند که با توجه به این 
مس��ائل، در مجم��وع تعداد 30 اثر ب��ا حضور 25 
هنرمن��د ایرانی و 12 هنرمن��د خارجی مورد انتظار 
ماس��ت.بهداد الهوتی موضوع آثار این س��مپوزیوم 
را آزاد اع��الم کرد و یادآور ش��د: زم��ان یک ماهه 
برای اعالم موضوع به مجسمه سازان، بسیار اندک 
اس��ت و با توجه به نیاز این ش��هر به همه نوع آثار 
حجم��ی، موضوع و نوع متری��ال آن را آزاد اعالم 

ک��رده ای��م.
در بخش دیگری از این نشس��ت، مسئوالن به 

س��واالت خبرنگاران پاس��خ دادند.
براتی در پاسخ به سوالی درباره سود اقتصادی 
ش��رکت پدیده از خالل برگزاری این س��مپوزیوم 
توضیح داد: نگاه ما اقتصادی نیس��ت، اما این نکته 
می تواند برای س��ایر مجموعه های اقتصادی مورد 
توجه ق��رار گیرد که با برگزاری چنین رویدادهایی 
هم به س��ود اقتصادی برسند و هم فضایی را برای 

کار هنرمن��دان فراه��م کنن��د.
او افزود: بسیاری از مجس��مه سازان نیز نگاه 
اقتصادی به این س��مپوزیوم ندارند و بس��یاری از 
آنها مایلند که فضایی برای اجرای آثارش��ان داشته 

باش��ند و به این ترتیب دیده ش��وند.
الهوت��ی هم اضافه ک��رد: کاش به ارگان های 
دیگ��ر ه��م اعالم ش��ود ک��ه هزینه برگ��زاری این 
س��مپوزیوم تنها هزین��ه یکی از این آث��ار حجمی 
اس��ت و حتی جای��زه اول این س��مپوزیوم نیز که 

12 هزار دالر اس��ت برای هزینه های س��اخت یک 
اث��ر حجمی بزرگ مثل یک ش��وخی اس��ت با این 
حال هنرمندان بس��یاری هس��تند که مایلند در این 
رویدادها حاضر ش��وند و آثارش��ان را خلق کنند و 
خارجی ها هم از این فرصت برای گردش��گری و 
آش��نایی با ایران و هنرمندان آن اس��تفاده می کنند.
این هنرمند مجس��مه س��از همچنین با اشاره به این 
که س��مپوزیوم های مجسمه س��ازی تهران غیر از 
س��مپوزیوم س��نگ، مابقی فاجعه اس��ت ادامه داد: 
بسیاری از هنرمندان مطرحی که در این سمپوزیوم 
حضور دارند، در واقع حضورشان به معنی اعتراض 
به سایر س��مپوزیوم های دولتی است و تلنگری به 

اجرایی نش��دن اصل 44 قانون اساس��ی اس��ت.
او از حمید شانس، س��هند حسامیان و محمد 
س��االریان به عن��وان س��ه هنرمند حاض��ر در این 

س��مپوزیوم نام برد.
دبیر سمپوزیوم مجس��مه سازی معاصر پدیده 
ای��ن روی��داد را اتفاقی بین بی ینال و س��مپوزیوم 
دانس��ت و گف��ت: عنوان س��مپوزیوم نزدیک ترین 

عن��وان ب��ه ای��ن روی��داد ب��ود.
او همچنین متریال این سمپوزیوم را از جنس 
ماندگار و ابعاد آثار را بیش��تر از 2 و نیم متر عنوان 
ک��رد و ابعاد آث��ار مدعوین را بیش��تر از این اعالم 

ک��رد.
ج��واد براتی هدف از برپایی این س��مپوزیوم 
را ارتفای س��واد بصری مردم و زائران شهر مشهد 
عنوان کرد و در پاس��خ به س��والی برای تداوم این 
سمپوزیوم بیان کرد: در حال حاضر برنامه ای برای 
ادامه آن نداریم.وی درباره س��وال دیگری مبنی بر 
گزین��ش آث��ار این س��مپوزیوم برای ش��هر مذهبی 
مش��هد توضی��ح داد: معاون��ت فرهنگ��ی مجموعه 
پدیده ش��امل ب��زرگان حوزوی و اس��تادان الهیات 
اس��ت که طرح ها و آثار این سمپوزیوم را گزینش 

خواهند کرد تا مغایر با ارزش ها نباش��د.

برپايی يک رويداد هنری غیرمتعارف؛

140 مجسمه در مشهد نصب می شود

در  ارجمن��د  داری��وش  هنر:حض��ور  گ��روه 
برنامه »ش��هر باران« با اظهارنظر او درباره انتخاب 
ش��عار س��ال 93 توس��ط مقام معظم رهبری گرفته 
ت��ا خاط��ره اش از حض��ور در یک مرک��ز کودکان 
معلول ذهنی و آرزویش برای ایفای نقش حضرت 

ابوالفض��ل )ع( هم��راه ب��ود.
داریوش ارجمند ش��ب گذشته دوشنبه 16 تیر 
با حضور در برنامه »ش��هر ب��اران« در گفتگویی با 

داریوش کاردان ش��رکت کرد.
در اين روزگار آدم ها به خاطر 

می شوند تکريم  کمیت  
وی در پاس��خ به س��والی در این باره که چه 
چیزی ای��ن روزها ش��ما را اذیت می کن��د، اظهار 
کرد: حقیقت این اس��ت که اکنون روزگار ما کمی 
اس��ت نه کیفی. اگ��ر آدم ه��ا در روزگار ما تکریم 
می شوند به خاطر کمیت ها است. هر کسی حساب 
بانکی اش بیش��تر است، ماش��ینش گران تر است یا 

خانه  بهتری دارد مورد توجه اس��ت.

ارجمن��د یادآور ش��د: کیفیت فراموش ش��ده 
اس��ت. در حالی که س��قف ما آس��مان ب��ا میلیارد 
میلیارد س��تاره اس��ت. مه��م حرفی اس��ت که فرد 
می زند. جایش مهم نیس��ت. شرف المکان بالمکین. 
چی��زی که م��را اذیت می کن��د این اس��ت که چرا 

روزگار این چنین ش��ده اس��ت.
نظر ارجمند درباره شعارسال رهبری

ای��ن بازیگر پیشکس��وت ب��ا بیان اینک��ه بهتر 
اس��ت هم به کیفی��ت اهمیت دهی��م و هم کمیت، 
تصریح کرد: شعار امسال رهبری خیلی هوشمندانه 
است. من بس��یار درباره اش فکر کردم. اقتصاد یک 
پدیده کمی اس��ت و در مقابل آن فرهنگ پدیده ای 

کیفی اس��ت.
ایفاگ��ر نق��ش حش��مت فردوس در س��ریال 
»س��تایش« اظه��ار ک��رد: فرهن��گ قابل ش��مارش 
نیس��ت. کیفیت را نمی توانی بشماری بلکه باید آن 
را احس��اس و درک کن��ی و از آن ل��ذت ببری. اما 

متاس��فانه اقتصاد و فرهنگ از هم دور ش��ده اند.

فرهنگ و اقتصاد تعادل انسانی است
 که روی دو پايش راه می رود

ارجمن��د ادام��ه داد: برخ��ی می خواهن��د کار 
فرهنگ��ی کنند اما با تخیل و آرم��ان و توهم صرفا 
پول بیت الم��ال را دور می ریزند. عده ای دیگر هم 
ک��ه آثار ن��ازل تولید می کنن��د. فرهن��گ و اقتصاد 
تعادل انس��انی که روی دو پایش راه می رود است. 
در یکی از تابلوهای پیکاس��و چهره انس��انی است 
که یک چشم روی پیش��انی دارد. این انسان مادی 

یک بین این روزگار اس��ت.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و اقتصاد مثل دو 
بال یک کبوتر هس��تند. نباید پول بیت المال را دور 
بریزیم. آثار نازل و در حد جوک می س��ازند تا پول 
دربیاورن��د و به هم فخر می فروش��ند ک��ه فیلم من 
این میزان فروخته است. در حالی که این چیزهای 

کمی ارزش نیس��ت.
معلول ذهنی تا مرا ديد گفت: افتاد؟!

بازیگر نقش مالک اش��تر در سریال »امام علی 

)ع(« در ذکر ی��ک خاطره گفت: به مرکز نگهداری 
بچه ه��ای معلول ذهن��ی رفته ب��ودم. بچه هایی که 
ادراک چندان��ی ندارند. تا وارد محل نگهداری آنها 
شدم، دو نفرش��ان مرا نگاه کردند و با لحن خاص 
خودش��ان به من گفتند: افتاد؟! آن روز خیلی حالم 

بد ش��د.
آرزو داشتم نقش حضرت ابوالفضل )ع( 

را بازی کنم
ارجمن��د در پاس��خ ب��ه اینکه چ��ه فرصت از 
دس��ت رفته ای در زندگ��ی اش داش��ته، تأکید کرد: 
آرزو داش��تم نقش حضرت ابوالفضل )ع( را بازی 

کن��م. 
م��ن مدت ه��ا کار مذهب��ی قبول نک��ردم اما 
در کارنام��ه ای ایف��ای نقش حضرت مالک اش��تر و 
حض��رت عبدالعظی��م حس��نی را دارم. ائمه که نیز 
قابل نشان دادن نیس��تند اما حضرت ابوالفضل )ع( 
بس��یار مرا به خود جذب کرده اس��ت. اما دیگر از 

من گذش��ت.

ارجمند در برنامه »شهر باران«:

آرزو داشتم نقش حضرت ابوالفضل )ع( را بازی کنم

اخبار اخبار

نگارستان

»طبقه حساس« هنوز مورد استقبال است
گروه هنر:مدیر سینما استقالل معتقد است که فیلم »طبقه حساس« به کارگردانی کمال تبریزی بعد از گذشت پنج 

ماه از اکرانش هنوز مخاطب دارد و این فیلم در سانس های فوق العاده در سینما استقالل مورد توجه قرار می گیرد.
محمد پاسبانیان مدیر سینما استقالل درباره استقبال مردم از فیلم های در حال اکران گفت: فیلم »تجریش، ناتمام« 
به کارگردانی پوریا آذربایجانی که این روزها در حال اکران است در سانس های قبل از افطار میانگین هر سانس پنج تا 
ده نفر فروش بلیت دارد و نسبت به فیلم های دیگر مورد استقبال واقع نشده است.وی ادامه داد: فیلم »طبقه حساس« 
به کارگردانی کمال تبریزی بعد از گذشت پنج ماه از اکرانش هنوز مورد اقبال عمومی مردم است و این فیلم در شب 
های ماه مبارک رمضان فروش قابل توجه ای دارد. این فیلم در سینما استقالل در سانس های فوق العاده اکران می شود 
و مخاطب خود را دارد.   مدیر س��ینما اس��تقالل درباره فروش دیگر فیلم ها و اس��تقبال مردم گفت: این روزها فیلم 

»ردکارپت« به کارگردانی رضا عطاران فروش قابل توجه ای دارد و مردم هم از این فیلم استقبال کردند.


