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انتشار پوسترهای 5فیلم جدید 
تازه ترین پوس��ترهای فیلم های »چش��مان 
بزرگ«، »در دل دری��ا«، »تک تیرانداز آمریکایی«، 
»ش��ب در موزه: راز مقب��ره« و »هابیت:   نبرد پنج 

ارتش« منتشر شد. 
ب��زرگ«  »چش��مان 
تازه ترین ساخته تیم 
برتن 25 دسامبر روی 
پرده سینماها می رود.  
ای��ن فیل��م ب��ا بازی 
کریس��توف والتس و 
ایمی آدامز درباره زوج 
و  والت��ر  هن��ری 
مارگارت کین اس��ت 
ک��ه در دهه های 1950 و 1960 با نقاش��ی های 
محبوب خود ب��ا موضوع بچه هایی با چش��مان 
بزرگ در دنیای هنر اس��م و رسمی به هم زدند. 
والتر کین ادعا داش��ت اعتبار آثار همسرش به او 
تعل��ق دارد و همین درگیری تبدی��ل به یکی از 
دالیل این زوج برای طالق شد. آنها  سال 1965 از 

هم جدا شدند. 

درام »در دل دری��ا« را 
ران ه��وارد کارگردان 
اس��کار  برن��ده 
ک��رده  کارگردان��ی 
اس��ت. این فیلم 13 
م��ارس 2015 اکران 
می ش��ود. ران هوارد 
ای��ن  کارگ��ردان 
فیلم سال 2002 برای 
»یک ذهن زیبا« برنده اس��کار بهترین کارگردان 
شد. کریس همسورث، کیلیان مورفی، تام هالند، 
بنجامین واکر، برندن گلیسن و بن ویشاو در این 
فیلم بازی می کنند. داس��تان »در دل دریا«  سال 
1820 روی می دهد و درباره خدمه یک کشتی 
بزرگ ماهی گیری اس��ت که وقتی کشتی آنها 
مورد حمله یک نهنگ  عنبر قرار می گیرد، برای 
90 روز، هزاران مایل دور از خانه در دریا سرگردان 

می شوند. 

»تک تی���ران����داز 
فیل��م  آمریکای��ی« 
کلی�ن��ت  جدی���د 
 25 از  ایس��ت��وود 
به ط��ور  دس��امب��ر 
محدود و از 16 ژانویه 
2015 ب��ه ط�����ور 
اک��ران  گس��ت��رده 

می شود. 
تک تیرانداز آمریکایی»داستان زندگی کایل را از 
زمانی که یک کابوی رودیو بود تا وقتی که عضو   
یگان ویژه نیروی دریایی ایاالت متحده ش��د، به 
تصویر می کش��د. کایل با 160 قتل تأییدش��ده 
از 255 قتل ادعا ش��ده، مرگبارترین تک تیرانداز 
تاریخ ارتش ای��االت متحده اس��ت. او که متولد 
آوریل 1974 بود، فوریه 2013 در تگزاس مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. نقش اصلی 
فیلم را برادلی کوپر بازی کرده است. »تک تیرانداز 
آمریکای��ی« از روی کتاب خاطرات کریس کایل 
عضو یگان وی��ژه نیروی دریای��ی ایاالت متحده 
س��اخته ش��ده که 13 هفته در رده اول فهرست 
پرفروش ترین کتاب های نیوی��ورک تایمز قرار 

داشت.  فیلمنامه را جیسن هال نوشته است. 

رابین ویلیام��ز، اوئن 
ویلسن، استیو کوگان، 
ریک��ی جری��وز، دان 
رب��ل  اس��تیونس، 
ویلسن و بن کینگزلی 
دیگر بازیگران »شب 
در م��وزه: راز مقبره« 
 19 ک��ه  هس��تند 
دس��امبر روی پ��رده 
می رود.  ش��رکت فاکس قرن بیستم هم پوستر 
جدید فیلم کمدی »ش��ب در موزه: راز مقبره« به 
کارگردانی شان لوی را منتشر کرد.  بن استیلر بار 
دیگر به نقش لری دیلی یکی از معدود کس��انی 
ظاهر ش��ده اس��ت که راز م��وزه تاریخ طبیعی 
نیویورک را می دانند. این ب��ار وقتی جادوی لوح 
فرعون مصر کم کم رنگ می بازد، لری برای حفظ 
آن راهی سفری حماسی به سراسر دنیا می شود. 

دو فیلم اول »هابیت: 
یک سفر غیرمنتظره« 
و »هابی��ت: ویران��ی 
اسماگ«  هستند. این 
روی  از  فیلم ه��ا 
مجموع��ه رمان های 
ج��ی آر.  آر.  تالکین 
ش��ده اند.  س��اخته 
»هابی��ت: نب��رد پنج 
ارتش« 17 دس��امبر اکران می ش��ود. مجموعه 
فیلم های »هابی��ت« پیش درآمدی بر س��ه گانه 
»ارباب حلقه ها« هستند که جکسون حدود یک 
دهه پی��ش از روی آنها س��ه فیلم برنده اس��کار 
ساخت. داستان »هابیت« 60 سال پیش از وقایع 
»ارباب حلقه ها« روی می ده��د. مارتین فریمن، 
سر ایان مکلن، ریچارد آرمیتیج، ایوانجلین لیلی، 
لی پیس، لوک ایوانز، بندیکت کامبریچ، استفن 
فرای، کیت بالنش��ت، ایان هولم، کریستوفر لی، 
هوگو ویوینگ، کن اس��کات، جیمز نس��بیت، 
اورالندو بلوم، جان بل، مان��و بنت و...  در »هابیت:  

نبرد پنج ارتش« بازی می کنند. 

چهره
فروش

رویداد
دیدار

حمایت دی کاپریو از محافظان 
گوریل در کنگو

جایزه دستاورد سینمایی تُرک ها 
برای عباس کیارستمی

 پاتریک مودیانو صدر فروش کتاب
 در ایران را گرفت

 وعده برگزاری بزرگداشت
 دوبلور »پینوکیو« 

|  دنيا عيوضي  |  ق��رن ما قرن همراهي هنرمندان با 
دردهاي بشري اس��ت؛ دردهایي که در هر گوشه اي از 
جهان به شکلي رخنه کرده و جهانیان را زخم مي زند؛ 
هنرمندان هم مرهمي بر این زخم ها بودن را سهمي از 
ارزش هنري خود مي شمارند. در تاریخ هنر، نام »ونسان 
ون گ��وگ«، »پابل��و پیکاس��و«، »ادگار ُدگا« و »لوترک« 
به عنوان هنرمنداني ثبت ش��ده که براي مبارزه با فقر و 
گرسنگي پیشگام بوده اند. حاال در ایران هم، گروهی از 
هنرمندان صاحب نام و جوان، با نقاش��ی ها، عکس ها، 
مجس��مه ها و طرح هایشان پیشگام ش��ده اند تا مرهم 
گرسنگان جهان باش��ند. صدهنرمند ایرانی به برنامه 
جهانی غذای س��ازمان  ملل  متحد پیوستند و آثار خود 
را به دیوار »نمایش��گاه هنردوس��تي« در فرهنگسرای 
نیاوران آویختند تا عواید حاصل از فروش این نمایشگاه 

صرف مبارزه با گرسنگی شود. 
فرهنگس��رای نیاوران ش��امگاه جمعه شاهد حضور 
جمعی از سفرای کشورهای مختلف، نمایندگان دفتر 
برنام��ه جهانی غذا، مس��ئوالن هنری وزارت ارش��اد و 
هنرمندانی بود که در مراس��م افتتاح نمایش��گاه »هنر 
انسان دوستی« حضور یافتند تا از نزدیک شاهد آثار 100 
هنرمندی باشند که دارایی های ارزشمند خود را برای 

کمک به گرسنگان جهان هدیه کرده اند.
شکوفه ملکیانی، مدیر هنری دفتر برنامه جهانی غذا 
در این مراسم س��خنراني کرد و درباره حضور پرتعداد 
جوان��ان در کنار پیشکس��وتان و بزرگان هن��ر در این 
نمایشگاه گفت: »حضور هنرمندان در این نمایشگاه در 
کنار بزرگترین آژانس بشردوس��تانه سازمان ملل مایه 
دلگرمی ماس��ت. جمع آوری این مجموعه ارزشمند از 
آثار هنری شامل نقاشی، مجسمه، عکس و خوشنویسی 
از هنرمندان پیشکسوت و جوان مایه مباهات ماست. 
روحیه انسان دوستی، س��خاوت و فروتنی هنرمندان و 
نوآوران این عرصه به راستی الهام بخش است. ما به همراه 
همه هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه که آثار 
نفیس و ارزشمند خود را در اختیار ما گذاشتند، به این 
کار مفتخریم.« او با بیان این که این پروژه را  سال گذشته 
ابتدا با آثاری از 33 هنرمند آغاز کردیم، ادامه داد: امسال 
آمار هنرمندان شرکت کننده در این پروژه به 100 نفر 

رسیده و این باعث افتخار ماست.
ملکیانی که خود از عکاسان جوان ایران است، گفت: 
»با توجه به اهمی��ت حقوق هنرمن��دان در این پروژه، 
انتخاب آثار و قیمت گذاری آنها توسط خود هنرمندان 
صورت گرفته است. این حرکت یک حرکت فراگالری 
است که آثار مس��تقیم از خود هنرمندان دریافت شده 
اس��ت. با توجه به این ک��ه هنرمندان ایران��ی به خاطر 
تعهدی که نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود حس 
می کنند شهرت بسیاری دارند، امیدواریم که  سال آینده 
شاهد حضور پرشورتر این هنرمندان در نمایشگاه باشیم 
و همچنین امیدواریم که برنام��ه جهانی غذا بتواند نام 
هنرمندان ایرانی را در س��طح دنیا بیش از پیش مطرح 

کند.« گری لوئیس، نماینده مقیم سازمان ملل در تهران 
هم در این مراسم حضور داشت و در سخنانش از بودن 
در این مراسم همزمان با روز جهاني غذا ابراز خوشحالي 
کرد و گف��ت: »موضوع گردهمایی امروز ما گرس��نگی 
و فقر غذایی اس��ت که بحث در این زمینه زیاد است اما 
مهم این اس��ت که خبرهای خوبی وجود ندارد. طبق 
اهداف توسعه هزاره که مهم ترین آن از بین بردن فقر و 
گرسنگی اس��ت، ما باید در این زمینه کارهای بسیاری 
انجام بدهیم. در میان چالش ه��ای بزرگ جهانی که با 
آن موجه ایم ش��اید بتوان گفت بزرگترین چالش قابل 
حلی که وجود دارد همین گرسنگی است چرا که مواد 
غذایی فراوان در سطح دنیا تولید می شود و اگر این مواد 
غذایی به ش��کل برابر برای همه توزیع شود، گرسنگی 
در جهان وجود نخواهد داشت، اما با این حال ما شاهد 
گرسنگی در دنیا هستیم نه تنها در میان کشورهای فقیر 
بلکه در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند هم گرسنگی 

را شاهدیم.«
گری لوییس با اشاره به نبود گرسنگی در ایران بیان 
کرد: »با توجه به گزارش��ی که دولت جمهوری اسالمی 
ایران ارایه داده اس��ت، ظاهراً ما به اهداف توسعه هزاره 
در این کش��ور برای مبارزه با گرسنگی رسیده ایم و این 
به دلیل تأمین اجتماعی فراگی��ر، بهره مندی از منابع 
مختلف و رشد اقتصادی است که ایران از آن برخوردار 
است، اما هنوز کار بسیار است و برای آن که به باقی این 
چالش ه��ا در ایران بپردازیم دولت ایران از ما خواس��ته 
است با هم همکاری کنیم. ما می خواهیم بجنگیم و با 
بحران کمبود آب و بیابان زایی مبارزه کنیم و برای یک 
کشاورزی پایدار و توسعه پایدار نیز تالش خواهیم کرد.« 
او در خاتمه از همه هنرمندانی که قلب و احساس خود را 

در آثارشان به نمایش گذاشته اند سپاسگزاری کرد.

نگار گرامی نماینده دفتر برنامه جهانی غذا در ایران 
نیز در س��خنان خود درباره دلیل انتخ��اب عنوان این 
نمایشگاه گفت: »زمانی که ما می خواستیم نامی برای 
نمایشگاه انتخاب کنیم بسیار فکر کردیم اسمی باشد 
که درخور هدیه 100 هنرمند و استاد هنری باشد و تنها 
اسمی که به ذهن ما خطور کرد »هنر انسان دوستی« بود 
چراکه این آثار حقیقتاً جنبه بشردوستانه دارند و هنر 
نزد ایرانیان است و بس.« در پایان این مراسم، نمایشگاه 
»هنر انسان دوستی« با حضور علی مرادخانی معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجید مالنوروزی 
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، عباس سجادی رئیس 
فرهنگس��رای نیاوران، مس��ئوالن دفتر برنامه جهانی 
غذا در ایران، هنرمندان و س��فرای کشورهای مختلف 

گشایش یافت و حاضران از آن بازدید کردند.
خسرو سینایی، گیزال واگاسینایی، حسین محجوبی، 
جالل شباهنگی، رضا بانگیز، مصطفی اسداللهی، محمد 
فرنود و سروش صحت ازجمله حاضران در مراسم بودند.

در نمایشگاه »هنر انسان دوستی« آثاری از هنرمندانی 
ازجمله آرمان استپانیان، مصطفي اسداللهي، سیمین 
اکرامي، فاطمه امدادیان، احمدامین نظر، ناصر اویسي، 
رضا بانگیز، مونا پاد، صادق تبریزي، محمدعلي ترقي جاه، 
پرویز تناولي، محمد ابراهیم جعفري، حسین چراغچي، 
ابراهیم حقیقي، واحد خاکدان، بهرام دبیري، حس��ین 
ذابح��ي، جلیل رس��ولي، علي رض��ا، ایرج زن��د، مریم 
زندي، مریم سالور، علیرضا سعادتمند، امیر سقراطي، 
محمد سلحشور، جالل ش��باهنگي، سعید شهالپور، 
کوروش شیشه گران، منصور طبیب زاده، کامران عدل، 
فخرالدین فخرالدیني، محمود فرشچیان، رعنا فرنود، 
نیکول فریدن��ي، گلناز قدیري، رض��ا قره باغي، نصراهلل 
کسراییان، پرویز کالنتري، عباس کیارستمي، فخري 

گلستان، پري یوش گنجي، رضا لواساني، فرشید مثقالي، 
حسین محجوبي، نصرت اهلل مسلمیان، سحر مسلمیان، 
منوچهر معتبر، علي نصیر و... به نمایش و فروش گذاشته 

شده است.
علی مرادخانی در مراس��م افتتاح نمایش��گاه »هنر 
انسان دوستی« در جمع خبرنگاران درباره این نمایشگاه 
گفت: در حوزه دیپلماسی فرهنگی یکی از کارهای ما 
این اس��ت که تبادل فکری کنیم و با هر ابعاد در دنیای 
مج��ازی و واقعی فعالی��ت کنیم. در فض��ای هنرهای 
تجس��می نیز در این مدت اتفاق های خوبی افتاده که 
با استقبال مواجه شده اس��ت. این فعالیت ها در زمینه 
هنرهای تجس��می آغازی اس��ت برای فعالیت بیشتر 
بین المللی که هنرمندان خود را به حضور بیشتر ترغیب 
کنیم و کسانی که می توانند این آثار را خریداری کنند 
نیز مشارکتشان افزایش یابد و با تعامل بیشتر به این فضا 

رونق   بخشیم.
 مرادخان��ی در ادام��ه درباره خرید مرک��ز هنرهای 
تجسمی وزارت ارشاد از نمایشگاه »هنر انسان دوستی« 
بیان کرد: ما ممکن است آثاری را که برای گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران مناس��ب باش��د انتخاب کرده و 
بخریم اما بیشتر به جریان سازی و حرکت در این عرصه 
فکر می کنیم و به این منظور فکر می کنم اگر موسساتی 
چون موسسه توسعه هنرهای تجسمی با بررسی این 
آثار بتواند از این نمایش��گاه خرید کند بهتر است و این 
به جریان س��ازی چرخه اقتصادی هنر و حرکت در این 
فضا بیشتر کمک می کند که از دوستان خود خواهیم 
خواست وارد این عرصه شده و فعالیت کنند. او همچنین 
از مذاکره با چند هنرمند برای خرید آثارشان و افزودن 
آن به گنجینه موزه هنرهای معاصر ته��ران خبر داد و 

اسامی آنها را اعالم نکرد. 

افتتاح نمايشگاه »هنر انسان دوستي« با ميزباني برنامه جهانی غذای »سازمان  ملل« در تهران 

اتحاد 100 هنرمند ایراني در »مبارزه با گرسنگي«

علی جنت��ی، وزیر فرهنگ و ارش��اد چند روزی 
است که برای شرکت در نخستین هفته »فرهنگی 
ایران« به تونس رفته و در طی این س��فر با مقامات 
تونس دیدارهای مختلفی داشته است. او به تازگی با 
»محمد المنصف المرزوقی«، رئیس جمهوری این 
کشور دیداری داشته که طی آن توافقات فرهنگی 

هم بین دو کشور امضا شده  است.
به گ��زارش وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
جنت��ی و المرزوق��ی در این دیدار ک��ه در »کارتاژ« 
قصر ریاس��ت جمهوری تونس برگزار شد، راه های 
گس��ترش روابط و همکاری های دو کش��ور را در 
زمینه های مختلف بررس��ی کردن��د. دو طرف در 
این دیدار که »مراد الصکل��ی« وزیر فرهنگ تونس 
نیز حضور داش��ت، به ویژه بر ضرورت گس��ترش 
مناس��بات و همکاری های فرهنگ��ی و هنری دو 
کش��ور تأکید کردند. نخس��تین هفت��ه فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران در تونس از روز سه شنبه 
گذشته در پایتخت این کشور آغاز شد و در همان 

روز اول وزرای فرهن��گ دو کش��ور، دو توافقنام��ه 
همکاری در حوزه های ترجمه و نش��ر و موسیقی 
امض��ا کردند. براس��اس توافقنام��ه اول تألیفات و 
کتاب های نویسندگان تونس��ی به زبان فارسی و 
کتاب های فارس��ی به زبان عربی ترجمه و زمینه 
تبادل هیأت های دانشجویی بین دو کشور تسهیل 
می شود. توافقنامه دوم که بین مرکز موسیقی عربی 
و مدیترانه ای تونس و مرکز ملی موسیقی جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت، بر تقوی��ت همکاری های 
دوجانبه در زمینه موس��یقی و علم آن تأکید دارد. 
هفته فرهنگی ایران در تونس که تا 27 مهرماه ادامه 
خواهد داشت، به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و حمایت و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، وزارت فرهنگ تونس و رایزنی فرهنگی 
ای��ران در تون��س و در چارچ��وب همکاری ه��ای 
دوجانبه فرهنگی، برگزار شده است. گفتنی است؛ 
دومین هفته فرهنگی تونس نیز قرار اس��ت  سال 

آینده در تهران برگزار شود.

انتشار کتاب های نویسندگان تونسی در ایران
ای��ران درودی هنرمند نقاش که حدود سه س��ال 
اس��ت آثارش را به بنیاد ایران درودی واگذار کرده از 
غیرممکن شدن خرید زمین و احداث موزه ای برای 
نگهداری این آثار خبر داد و اعالم کرد حتی اگر نیمی 
از آثارم را حراج کنم، ب��از هم موفق به خرید زمینی 

برای احداث موزه آثارم نخواهم شد.
این هنرمن��د در گفت وگو ب��ا مهر درب��اره وضع 
س��اماندهی به آثارش و راه اندازی م��وزه ای دایمی 
ب��رای آنه��ا توضی��ح داد: »حدود چهار س��ال پیش 
مجموعه ای از آثارم را از پاریس با استفاده از کامیون 
به ایران آوردم و سه سال است که همه آثارم را از دوره 
دانشجویی تا امروز ش��امل 190 تابلو به بنیاد »ایران 
درودی« بخش��یده ام که امور محضری آن در طول 
یک سال انجام شد و این بنیاد نیز فعالیت های خود 
را دارد، به طوری که در طول سه س��ال گذشته عالوه 
بر برپایی نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر تهران، 
سه نمایشگاه دیگر از آثارم نیز برپا شده است، اما هنوز 
موفق به یافتن مکان مناس��بی که بتوان موزه را در 

آن احداث کرد، نش��ده ایم.« درودی با اشاره به روند 
گرانی زمین در ایران گفت: »من خانه ام را در پاریس 
فروختم تا بتوانم به امور بنیادم در ایران سر و سامان 
بدهم اما نمی دانستم که قرار است زمین این اندازه در 
ایران گران شود، اگرچه هزینه ساختمان موزه را نیز 
تأمین کرده ام اما دنبال یک زمین مناسب هستیم که 
بتوانیم موزه را در آن احداث کنیم.« این بانوی نقاش 
ایران درباره کمک های ارگان های دولتی برای احداث 
این موزه گفت: »زمین هایی که میراث فرهنگی دارد 
برای این کار مناس��ب اس��ت اما همان زمین ها هم 
میلیاردی است و از عهده من خارج است. شهرداری 
تهران هم ازجمله نهادهایی است که در سراسر دنیا 
کارهای موزه هنرمندان را برعه��ده دارد مثل موزه 
پیکاسو که از سوی شهرداری ساخته و اداره می شود 
اما در ایران هنرمندان تجربی��ات خوبی از همکاری 
با ش��هرداری ندارند و اتفاقی که برای پرویز تناولی و 
آثارش رخ داد، چش��م دیگر هنرمندان را ترس��انده 

است.«

درودی: خانه ام را فروختم موزه ام را احداث کنم

اخبار کوتاه

لئوناردو دی کاپریو بازیگر سرشناس سینمای 
جهان که اخیرا در زمینه حفاظت از محیط زیست 
فعالیت های خیرخواهانه متع��ددی را انجام داده 
اس��ت، برای نمایش مس��تند »ویرانگا« با موضوع 
زندگی مخاطره آمیز گارد حفاظتی گوریل ها در 
پارک طبیعی »ویرانگا« در کش��ور کنگو با شبکه 
Netflix همکاری می کند.به گزارش مهر به نقل 
از  هالیوود ریپورتر، ش��بکه Netflix با همراهی 
لئوناردو دی کاپریو مس��تند »ویران��گا« را نمایش 
می دهند. این مستند درباره زندگی گارد محافظتی 
پارک طبیعی »ویرانگا« در جمهوری دموکراتیک 
کنگو اس��ت که برای محافظت از گوریل های این 
پارک طبیعی از دست شکارچیان غیرقانونی، جان 
خود را به مخاطره انداخته اند. مس��تند »ویرانگا« 
در تاریخ 7 نوامبر )16 آبان ماه( به طور همزمان از 
شبکه Netflix و سالن های نمایش در شهرهای 

نیویورک و لس آنجلس پخش می شود.

پنج��اه و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم 
»پرتقال طالیی« ترکیه از عباس کیارس��تمی با 

اعطای جایزه دستاورد سینمایی تقدیر می کند.
عباس کیارستمی کارگردان صاحب نام ایرانی 
که برای برپایی کالس  پیشرفته فیلم سازی در 
جشنواره فیلم پرتقال طالیی حضور یافته است 
با دریافت جایزه یک عمر دس��تاورد هنری این 

رویداد سینمایی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
کیارس��تمی در کالس پیش��رفته ای که روز 
جمعه در جریان این رویداد س��ینمایی برگزار 
کرد از دش��واری های به مراتب بیش��تر ساخت 
فیلم در خارج از ایران سخن گفت و عنوان کرد: 
گرچه من یک ایرانی هستم اما نمی توانم خود را 
به عنوان یک هنرمند محدود سازم چرا که در این 

صورت نمی توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم.
پنجاه و یکمین جشنواره فیلم پرتقال طالیی 

ترکیه از دهم تا هجدهم اکتبر برگزار می شود .

همزمان با اعالم نام »پاتری��ک مودیانو« برنده 
جایزه ادبی نوبل در  سال 2014 آثار این نویسنده 
فرانسوی در س��بد خرید خوانندگان کتاب در 
کش��ورمان قرار گرفت. به گزارش ایرنا، براساس 
پیش بینی های ص��ورت گرفته در ب��ازار کتاب 
از س��وی کارشناس��ان امر، همزمان با اعالم نام 
نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات  سال 2014، 
آثار ترجم��ه ش��ده او در صدر فهرس��ت خرید 
خوانندگان کتاب در کشورمان قرار گرفت و در 
این میان دو رمان »خیابان بوتیک های خاموش« 
و »در کافه جوانی گمش��ده« از توجه بیش��تری 
برخوردار بوده اند. هرساله با اعالم نام برنده جایزه 
نوبل ادبی در کش��ور ما، خوانن��دگان آثار حوزه 
ادبیات داس��تانی با مراجعه به کتابفروش��ی ها  
س��عی در تهیه آثار و مطالعه آنها دارند و امسال 
نیز پاتریک مودیانو و آثار او از این قاعده مستثنا 

نبوده است.

مرتضی احمدی ک��ه این روزه��ا در منزلش 
بستری است، به سختی قادر به صحبت کردن 
است؛ او می گوید که به دلیل کهولت سن، حتی 

قادر نیست به پزشک مراجعه کند.
علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارش��اد که 
برای دی��دار او رفته بود گفت تصمیم دارد بعد از 
بهبود و بازگشت سالمتی مرتضی احمدی برایش 
در تاالر وحدت بزرگداشتی برگزار کنند. مرتضی 
احمدی هم در این دیدار از ضعف جسمانی اش 
در ماه های اخیر گفت و این که در مدت بس��یار 

کوتاهی حدود 30 کیلو وزن کم کرده است.
 احم��دی همچنی��ن ب��ه م��رور خاط��رات 
فعالیت های هنری  اش پرداخت و از دوبله کارتون 
»پینوکیو« گفت: » این کارتون یک س��ال بدون 
دیالوگ در استودیو بالتکلیف مانده بود تا این که 
سرانجام براساس برداشت ما از قصه فیلم دوبله 

شد و مردم هم از آن بسیار استقبال کردند.«

س��یف اهلل پویاراد، مدیر دوساالنه دامون فر اعالم 
کرد: »پنجمین بزرگداشت این دوساالنه نقاشی، 
دوم آبان ماه با س��پاس از ت��الش دکتر علیرضا 
سمیع آذر در سینما گالری پردیس ملت همراه 

خواهد بود.«

ژال��ه صادقیان از راه اندازي پروژه »گنج س��خن« 
با هدف تبیین پتانسیل گس��ترده ادبیات کهن 
ایران خبرداد و گفت: »امیدواری��م این پروژه در 
ش��ناخت آثار مفاخر ادبی ما و برای مخاطبانی 
که فرصتی برای کتاب خواندن ندارند تاثیرگذار 
باشد«. مراس��م رونمایی از اولین سی دی »گنج 
سخن« بیست و هفتم مهرماه ساعت 16 برگزار 
می ش��ود  و کیوان س��اکت و س��اعد باق��ری از 
جنبه های موسیقایی و ادبی به نقد و بررسی این 

اثر می پردازند.

نمایشنامه »سیاه رو« نوشته عیاد اختر نویسنده 
مسلمان آمریکایی - پاکستانی که جایزه پولیتزر 
بهترین نمایشنامه در سال 2013 را دریافت کرده 
اس��ت، با کارگردانی کیمبرلی س��نیور در تئاتر 

برادوی آمریکا روی صحنه رفته است.

منصور حاجی آخوندیان رئیس س��ابق اتحادیه 
صنف فروش��ندگان کاغذ و مقوای ته��ران و از 

پیشکسوتان عرصه چاپ کشور درگذشت.

وزارت ارش��اد 251 عنوان کتاب تازه ناش��ران را 
در ش��مارگان 45 هزار و 850 نس��خه خریداری 
کرد. بیشینه شمارگان کتب انتخاب شده در این 
فهرست 600 نسخه و مربوط به سه کتاب حوزه 
کودک و کمینه شمارگان کتاب انتخاب شده هم 
50 نس��خه اس��ت. نکته قابل توجه دیگر در این 
فهرس��ت، خرید 12 عنوان از کتاب های قصص 
انبیا از آثار یک نویس��نده هر یک به تعداد 500 

نسخه است.

س��ریال»پازل« به کارگردانی ابراهیم ش��یبانی 
هر ش��ب س��اعت 22: 15 دقیقه از ش��بکه یک 
سیما پخش می شود؛ در این س��ریال که درباره 
کشف برنامه ریزی برای خرابکاری در تأسیسات 
هس��ته ای ایران و چگونگ��ی مهار آن توس��ط 
نهادهای مسئول است، رضا کیانیان در آن نقش 

یک مامور اطالعاتی را بازی می کند.

ارکسترس��مفونیک آیس��و )ای��ران - اتری��ش( 
چهارشنبه 30 مهرماه ساعت 10 شب به رهبری 
مازیار یونسی در تاالر وحدت روی صحنه می رود. 
این ارکستر سمفونی 5 شوبرت، اورتور آرایشگر 
شهر سویل اثر روسینی و پوئم سمفونی مولداویا 
اثر اس��متانا را اج��را خواهد کرد. ای��ن رپرتوار از 
مش��هور ترین آثار دوره رمانتیک و کالس��یک 
شکل گرفته است و برای عالقه مندان موسیقی 

کالسیک جذابیت خاصی خواهد داشت.

کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی 
آذرماه امس��ال در کشور کانادا کنسرتی را همراه 
با نوازندگان ایرانی مقیم این کشور برگزار می کند.

فیلم برداری فیلم س��ینمایی »ش��یفت شب« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی نیکی کریمی به نیمه 
رسید. در این فیلم، محمدرضا فروتن و لیال زارع 
نقش های اصلی را به عنوان یک زوج ایفا می کنند.

عزت اهلل انتظامی به دلیل مش��کالت تنفسی بار 
دیگر در بیمارستان بستری شد.

فیلم »طعم ش��یرین خیال« به کارگردانی کمال 
تبریزی ای��ن روزها آخرین مراح��ل فنی خود را 
طی می کند و آماده ارایه به شورای صدور پروانه 

نمایش شده است.

فیلم سینمایی »خسته نباشید!« محصول حوزه 
هنری در جش��نواره پتالومای آمریکا روی پرده 

می رود.

ب��ا تصویرب��رداری بی��ش از 40 درص��د از فیلم 
س��ینمایی »ش��اهزاده و گدا« س��اخته رس��ول 
احمدی، تدوین همزمان آن توسط مهدیه بهادر 

آغاز شد. 

فیلم عصر یخبن��دان با حضور فره��اد اصالنی، 
مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، مینا س��اداتی، سحر 
دولت ش��اهی و محس��ن کیایی و به کارگردانی 

مصطفی کیایی ساخته می شود.

شهاب حسینی با »ساکن طبقه وسط« میهمان 
تازه سینماهاس��ت؛ فیلمی که در م��دت دو روز 

اکران 35 میلیون تومان فروش داشته است.
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