نمایی از نسخه ترکیهای سریال مارمولک

کمپانی س��ونی پیکچرز کالس��یکس حقوق
رسمی فیلم درام «هنوز آلیس» با بازی جولیان
مور را خریداری کرده است .مور در این فیلم نقش
یک استاد موفق دانشگاه کلمبیا را بازی میکند
که درحال مبارزه با نشانههای زودهنگام بیماری
آلزایمراست.
این فیلم درام مس��تقل که تاکن��ون نقدهای
بس��یار مثبتی نیز دریافت کرده است ،با اقتباس
از رمان پرفروش لیس��ا جنووا س��اخته ش��ده و
روز نهم ماه س��پتامبر پیشنمایش خ��ود را در
فس��تیوال فیلم تورنتو برگزار کرد .مور در مقابل
ستارگان شناختهشدهای ازجمله الک بالدوین،
کریستن استوارت و کیت بازورت به نقشآفرینی
میپردازد .ماریا ش��رایور یک��ی از تهیهکنندگان
اجراییآناست.
جولی��ان م��ور ب��ا حض��ورش در ای��ن فیلم
صحبته��ای اولیه برای ش��انس دریافت جایزه
اس��کار بهترین بازیگر زن را از همی��ن االن آغاز
کرده اس��ت .او در فیلم «هنوز آلیس» نقش یک
اس��تاد فوقالعاده زبانشناس��ی را بازی میکند
که در مبارزه با بیم��اریای که گریبانگیر بیش
از 36میلیون نفر در سراسر جهان است ،به آرامی
درح��ال زوال اس��ت و روی ازدواجاش نی��ز تأثیر
گذاشته ،اما او را به جوانترین دخترش نزدیکتر
کردهاست.

نمایی از فیلم مارمولک کمال تبریزی

جولیان مور با آلزایمر
به اسکار میاندیشد

کتا

خبر روز

منفى مواجه نش��د .با توجه به محبوبيت فيلم در ميان
تماشاگران جشنواره ،س��ازندگان «مارمولك» تصميم
گرفتند تا در اولين فرصت فيلم را اكران كنند .كمى جرح
و تعديل هم روى فيلم اعمال شد تا مشكل براى نمايش
عمومى پيش نيايد« .مارمولك» با تم��ام اما و اگرها در
دوم ارديبهشت در  ۲۶سينماى تهران اكران شد و پس
از چندروز در شهرهاى مشهد ،شيراز ،اصفهان ،زنجان،
قزوين ،كاش��ان و اروميه نيز بر پ��رده رفت« .مارمولك»
چنان با اس��تقبال مردم مواجه شد كه در س��ه روز اول
صدميليون تومان فروخ��ت .در حالى كه تنها يك روز از

نماي��ش «مارمولك» در مش��هد مىگذش��ت ،رئيس
شعبه دادگسترى اين ش��هر حكم توقيف فيلم را صادر
كرد .دامنه واكنشها به «مارمول��ك» روز به روز افزوده
شد و به تدريج فيلم در ديگر ش��هرهايى كه اكران شده
بود نيز از پرده برداشته شد .روحانيون بلندمرتبه زيادى
هم به اظهارنظر درباره فيلم پرداختن��د ،چنانكه در روز
 ۸ارديبهش��ت امامان جمعه چند ش��هر در خطبههاى
نمازجمع��ه از مارمولك انتق��اد كردن��د« .مارمولك»
بهتدريج س��ينماهاى اكران شهرس��تانش را از دس��ت
مىداد اما نمايش فيلم همچنان در تهران دنبال مىشد

و ركوردهاى تازهاى در زمينه فروش روزانه و فروش كل
را از خود بهجاى گذاشت .وقتى اصفهان هم «مارمولك»
را از پرده برداشت ،فيلم ،ديگر در هيچ شهرى جز تهران
روى پرده نبود و زمزمه مخالفتها عليه فيلم همچنان
ادامه داش��ت .فيلمى كه خيلى زود از دايره س��ينماى
ايران خ��ارج و بحث و نظر دربارهاش به س��طح جامعه و
تريبونهاى سياسى ،مذهبى كشيده شد .حاال شبکه «
ای تی وی» ترکیه این فیلم جنجالی س��ینمای ایران را
مورد اقتباس قرار داده و باید منتظر باشیم تا ببینیم این
سریالدرترکیهچهواکنشهاییبههمراهخواهدداشت.

مرضیه برومند به نشانه اعتراض ،سالن را ترک کرد
نمایشهای عروسکی در س��ومین روز پانزدهمین
جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک با
خودشان اتفاقات جالبی از ترک سالن توسط مرضیه
برومند در اعتراض به ورود بیش از حد میهمانان ویژه،
اجرای نمایشی که برای افراد زیر 18سال ممنوع بود،
عکسهاییواشکیتماشاگراننمایشهاتادردسرهای
بلیتهای بدون شماره به همراه داشتند که فضای این
جشنوارهرابااندکیبینظمیروبهروکردند.
ترکسالنتوسطمرضیهبرومند
دراعتراضبهورودبیشازحدمیهمانانویژه
روز دوش��نبه 24 ،ش��هریورماه کارگاه نمایش تئاتر
شهر هم اتفاقات جالبی را پشتسر گذاشت .این سالن
که ظرفیت آن  50تماش��اگر اس��ت ،میزبان نمایش
«تشپ کال» نوشته و کار مرجان پورغالمحسین بود.
در اولین اجرای این اثر ،تعداد زیادی از تماش��اگران با
کارت  VIPبه سالن وارد شدند و تمام ظرفیت آن را پر
کردند به طوریکه دیگر تماشاگران امکان ورود به این
تاالر را پیدا نکردند .به همین دلیل مرضیه برومند دبیر
جشنواره نهتنها خودش تصمیم به ترک سالن گرفت،
بلکه تعدادی دیگر را که کارت VIPداشتند از جایشان
بلند کرد تا دیگر تماشاگرانی که بلیت خریده بودند یا
کارتی به جز میهمان ویژه داشتند ،نیز بتوانند به سالن
راهیابندوازنمایشدیدنکنند.
عروسکهاییازافغانستان
واکنشکودکانرابرانگیخت
نمایش «ش��یری که نوشتن نمیدانس��ت» کاری
از کش��ور افغانستان در س��ومین روز از جشنواره تئاتر
عروسکیویژهکودکاندوباردرتاالر«هنر»رویصحنه
رفت ،برای کودکان حاضر در س��الن جالب توجه بود و
حس کنجکاویشان را برمیانگیخت .البته بچههایی
هم از همان ابتدا س��اکت و آرام روی صندلیهایشان
تا پای��ان اجرا نشس��ته بودند و س��والی را از پ��دران و

سوپر پنجشنبه برای

مهدیامینفروغیمدرس،آهنگسازوپژوهشگر
موسیقیازساختیکسوئیتسمفونیعاشورایی
براساس خطبه تاریخی و کوبنده امام سجاد(ع) در
مسجدشامخبرداد.

جمال شورجه کارگردان سینمای ایران معتقد
اس��ت که بخش خصوصی به تنهای��ی نمیتواند
در پروژههای��ی با مضمون انق�لاب و دفاع مقدس
سرمایهگذاری کند و نیازمند حمایت بخش دولتی
هستیم.

حواشی سومین روز پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک

ب

به اعتقاد م��ن ،هر ن��وع برنامهريزي در جهت
بهبود س��اختار جش��نواره فجر ميتواند اقدامي
مناسب تلقي شود .من س��الها در خانه سينما،
بهعنوان عضو ش��وراي سياستگذاري جشنواره
فعال بودم و به عنوان داور با اين جشنواره همكاري
داش��تم و بعدها بهعنوان مش��اور در اين زمينه
فعاليت كردم و بر همين اس��اس اي��ن ديدگاه را
مطرح ميكنم كه جش��نواره فيلم فجر در طول
س��الهايي كه از برگ��زارياش ميگذرد ،ضمن
ش��يوه اجرايي ش��تر گاو پلنگي كه داشته است،
هويتمستقليچندانيراازخودبرجاينگذاشته
اس��ت .جش��نواره فيلمي كه به نوعي مناسبتي
برگزار ميشود ،از آنجايي كه همزمان با سالگرد
انقالب و تقريبا همس��ان با بقيه جش��نوارههاي
فرهنگي هنري كه در اين ايام برگزار ميش��ود؛
است ،سالهااستكهجشنوارهفيلمفجربهنوعي
ويترين و دريچه اين مناسبت مهم ايران محسوب
ميشود و زيرمجموعهاي از چندين جشني است
كه در اين دهه برگزار ميشود .اين در حالي است
كه جشنواره فيلم با توجه به شرايطي كه در اين
دهه حاكم است و مناس��بات و سازوكاري كه در
اين ايام در كشور حاكم است ،رويكردي مستقل
ندارد و بهعنوان يك اتفاق سينمايي ساالنه ندارد و
زير سايه اين مناسبات ناديده گرفته ميشود و از
همين روي جشنواره فجر هويت مستقل خودش
را از دست ميدهد.
از سوي ديگر ،تفكيك جش��نواره بينالمللي
از جش��نواره فيلم فج��ر ميتوان��د حكم قدمي
مناسب در راستاي تغييرات س��اختاري در اين
رويداد هنري باشد كه در قدرت بخشيدن به آن
كمكرسانباشد.
ام��ا از طرف��ي باي��د اي��ن را در نظ��ر گرف��ت
ك��ه چگونگي جش��نواره فيل��م فج��ر در ميان
جشنوارههاي داخلي موضوع با اهميتي محسوب
ميشود .روش عرضه ش��دن اين رويداد هنري با
در نظر گرفتن هويتي كه از خود نشان ميدهد از
نكاتي است كه هميشه بيش از هر چيز ديگر مهم
بودهاست.
باتوجه به درايت و تجربهاي كه از آقاي رضاداد
ميشناسم،حدسميزنمكهتصميماتكاربردي
ايشان ميتواند شرايط مناس��بي را در جشنواره
فجر مهي��ا كند .پي��ش از اين با ع��دم تعادل در
برنامهگذاريه��اي ص��ورت گرفت��ه ب��راي اين
جش��نواره نامنظميهاي زيادي را شاهد بوديم.
رويكردهاي متفاوت و اعمال سليقههاي سياسي
حاكم بر دوران كه هميشه در اين جشنواره حاكم
بوده اس��ت .اعمال س��ليقههايي ك��ه بزرگترين
چشم اسفنديار اين جشنواره به حساب ميآيد.
آنچنان كه ديده ميشد هر دوره جنس داوريها
و انتخاب فيلمها با دورهه��اي قبل متفاوت بوده
است .در جش��نوارههاي معتبر دنيا هميشه يك
ساختار مشخص ديده ميشود .ساختاري كه هر
جشنواره را از جشنوارهاي ديگر متمايز ميكند و
همين متمايز بودن داليل ماندگاري و ثبات يك
جشنواره جهاني محس��وب ميشود .همانطور
كه بهعنوان مث��ال ميبينيم كه ش��يوه انتخاب
فيلمها در جش��نواره برلين از جش��نواره كن يا
ديگر جشنوارههاي جهاني متفاوت است .حاال اما
ديده ميشود اعمال سليقه با توجه به وجه قالب
جشنواره هرسال با سال گذشته متفاوت است و
بهاينترتيبنميتوانتوقعداشتجشنوارهفيلم
فجر با هويتي مستقل شناخته ش��ود .اميدوارم
برنامهگذاران اين مهم را بيش از هر رويكردي در
نظربگيرند.

مادرهایشاندربارهنمایشنمیپرسیدند.
اجراینمایشی
کهبرایافرادزیر18سالممنوعبود
نمایش«ناگهانکفتری»بهکارگردانیونویسندگی
مهدی چاکری در سومین روز از پانزدهمین جشنواره
بینالمللی نمایش عروسکی تهران در تاالر حافظ اجرا
شد که استقبال نسبتا خوبی هم از آن صورت گرفت.
تماشای این نمایش به تأکید کارگردان برای افراد زیر
18سال ممنوع بود که آن هم بیشتر به دلیل مضمون
نمایش و برخی جم�لات بهکاررفت��ه در آن بود .این
ممنوعیت که خیلی هم جدی گرفته میشد ،تا آنجا
بود که یکی از عوامل نمایش پیش از شروع اجرا از چند
تماشاگری که به همراه فرزندشان آمده بودند خواست
که در صورت تمایل کار دیگری را برای تماشا انتخاب
کنند ،چ��ون «ناگهان کفت��ری» مخصوص مخاطب
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اخبار كوتاه

س��ید یونس آبس��االن با حکم حسین طاهری
مدیرکلهنرهاینمایشیبهعنوانمدیرتماشاخانه
سنگلجمعرفیشد.

ه
ره

ابوالحسنداوودی

اصغر فرهادی

بزرگس��ال اس��ت .این تئاتر داس��تان زن و ش��وهری
شیرازی را روایت میکرد که برای ادای نذر و دانه دادن
به کفترهای حرم ام��ام رضا(ع) در ای��ن مکان مجاور
میش��وند ،اما با گم ش��دن مرد یکی از کفترها عاشق
زن تنها میش��ود .این ماجرا واکنش دیگر کفترهای
حرم را به دنبال دارد و میگویند« :آدما؟ مگه میش��د
عاشقشون ش��د!» یکی از بخشهای جالب توجه این
نمایش اس��تفاده از اصطالحات روز مانند شادونه زدن
به جای ق��رص اکس و کات ک��ردن رابطه یا کنایهها و
انتقادهایاجتماعیمثلاتوبوسهایاسکانیاکهباعث
تصادف و به کما رفتن یک��ی از نقشهای این نمایش
میشد،بود.
تاخیردراجراواشکهاییکهریختهشد
به گزارش ایس��نا ،در سومین روز جش��نواره تئاتر
عروس��کی ،اجرای نمایش «مریم» کار مریم معینی

خبر

اهميت حفظ هويت مستقل براي
جشنواره فيلم فجر

شهروند| مخاطبان ش��بکه«ای تی وی» ترکیه این
روزها شاهد پخش تیزرهایی از سریال جدید این شبکه
به نام «مارمولک» هستند .سریالی که به گزارش روزنامه
وطن ترکیه با اقتباس از فیل م «مارمولک» به کارگردانی
کمال تبریزی که درس��ال  82س��اخته ش��د و حواشی
بسیاری بر سر اکران آن به وجود آمد ،ساخته شده است
و بهزودی از این ش��بکه به نمایش در خواهد آمد .البته
گفته میشد «مارمولک» کمال تبریزی هم اقتباسی از
«ما فرشته نیستیم» به کارگردانی نیل جردن و با بازی
رابرت دنیرو ،ش��ن پن و دمی مور بود که درسال 1989
ساخته ش��ده بود .فیلمی که درباره دو محکوم فراری از
زندان بود که مجبور میش��وند برای عب��ور از مرز ،برای
مدتی در یک شهر مرزی نقش کشیشان را بازی کنند.
فیل م «مارمولک» نوشته پیمان قاسمخانی با بازی پرویز
پرس��تویی درباره رضا مثقالی معروف به رضا مارمولک
دزد سابقهداری اس��ت که بارها دستگیر و زندانی شده؛
او در حادثهای مجروح میش��ود و به بیمارستان خارج از
زندان منتقل میشود .در آنجا لباس یک روحانی بیمار
را میربای��د و در لباس روحانیت موفق به ف��رار از زندان
میش��ود .او با مصونیتی که در لباس ت��ازه پیدا کرده به
یک ش��هرک مرزی میرود تا از این طریق و با گذرنامه
جعلی از کش��ور خارج ش��ود اما با همان روحانیای که
لباس او را ربوده اشتباه گرفته میشود و امامت جماعت
محل��ی را برعهدهاش میگذارند .این فیل��م اولینبار در
بيست و دومين جش��نواره فيلم فجر به نمايش درآمد،
چيزى كه هم��ه روى آن اتف��اق نظر داش��تند ،ركورد
شكنىاش در گيشه بود و كمتر كسى دردسرسازشدن
آن را پيشبينى مىكرد .اينكه سازندگان «مارمولك»
به شوخى با روحانيت پرداخته و به نوعى از خطوط قرمز
گذر كرده بودند در ايام جشنواره چندان با واكنشهاى

اجرای مشترک

کتابخوانان بریتانیایی در راه است

از استاد محمد میگوید

کیهان کلهر و عالیم قاسماف

امس��ال یکب��ار دیگر کتابفروش��ان و ناش��ران
بریتانیایی با تدارک دیدن یک س��وپر پنجش��نبه،
کتابخوانان را چشمانتظار نگه داشتهاند .به گزارش
مهر به نقل از بوک نیوز ،سوپر پنجشنبه ،روزی است
که بیش��ترین کتابهای مهم فصل پاییز در آن روز
روانهقفسهکتابفروشیهامیشوند .باتوجهبهاینکه
پاییز همواره فصل ادبی هنری در کشورهای اروپایی
است ،ناشران بریتانیایی نیز چندسال است که روزی
خاص از فصل پاییز را با نامیدن س��وپر پنجش��نبه
بهصورت خاصتری مورد توجه قرار دادهاند .در عین
حال شماری از ناشران نیز  23سپتامبر (پنجشنبه
 3مهر) و ش��ماری  23اکتبر(پنجش��نبه  8آبان) را
بهعنوان روزهای کلیدی در انتش��ار کتابهایشان
تعیین کردهاند .امسال قرار اس��ت طی این سه روز
حدود  700کتاب جلد سخت جدید از نویسندگان
برجستهومطرحواردبازارکتاببریتانیاشود.

«تحریم زندگی» عنوان مستندی درباره زندهیاد
محمود اس��تادمحمد اس��ت که در بخش��ی از این
مس��تند برخی هنرمندان نظیر اصغ��ر فرهادی از
همکاریش��ان با این نمایشنامهنویس فقید سخن
میگویند .محمود زندهنام تهیهکننده و کارگردان
مستند «تحریم زندگی» دراینباره به ايسنا گفت:
«تحریم زندگی» یک مستند 50دقیقهای است که
بیشترینتمرکزشرویزندگیمرحوماستادمحمد
است که با روایت و کالم دخترش همراه است .در این
مستند سعی کردیم به مشکالت دارویی هنرمندان
وهزینههای سنگینیکههموارهبردوششاناست،
بپردازیم .او در ادامه از هم��کاری هنرمندانی چون
اصغر فرهادی در این مستند خبر داد و گفت :اصغر
فرهادی ،اصغر همت و ...ازجمله هنرمندانی هستند
که درباره همکاریش��ان با مرحوم اس��تادمحمد و
بیماریایکهویداشتسخنمیگویند.

کیهان کلهر ،نوازن��ده و موس��یقیدان ایرانی با
همراهی عالیم قاسماف خواننده مشهور جمهوری
آذربایجانرویصحنهمیروند.
کلهر و قاسماف در افتتاحیه جشنواره «مورگن
لند» آلمان اجرایی مش��ترک خواهند داشت .این
نخستینباری است که این دو هنرمند با هم روی
صحنه میروند .اجرای مشترک آنها در دو بخش
روی صحنه میرود .در بخش نخس��ت قاس��ماف
و کلهر با هم هنرنمایی میکنن��د و در بخش دوم
ارکسترمورگنلندنیزآنهاراهمراهیخواهدکرد.
س��ایت این جش��نواره که به کلهر کمانچهنواز
افسانهای لقب داده ،عالیم قاسماف را بهعنوان یکی
از بهترین خوانندگان اجرای زنده خوانده اس��ت.
کیهان کلهر پیش از این نیز اجراهای مشترکی با
نوازندگان و موسیقیدانان سرشناس جهان داشته
است.

واکنش متفاوت تماش��اگران را به همراه داش��ت؛ این
نمایش هم اش��ک برخ��ی از تماش��اگران را درآورد و
هم برخی دیگر را مجبور به ترک س��الن کرد .نمایش
«مریم» درباره زن بارداری به نام «مریم» اس��ت که به
نظر میرسد با درونش درحال جنگ است .صدای نگار
عابدی و نیما رئیس��ی با اجرای بازیگ��ران این نمایش
برخی از تماش��اگران را تحتتأثیر قرار داد و اشک آنها
را درآورد .در عین حال تعداد بسیاری از تماشاگران هم
مجبور به ترک سالن ش��دند اما مشخص نبود که آنها
از نمایش خوشش��ان نیامده اس��ت یا به علت تأخیر
در ش��روع نمایش و برای آنکه به اجرای یکی دیگر از
نمایشهای جش��نواره برسند ،س��الن را ترک کردند.
برخالف آنکه در جدول اجرای نمایشها ساعت شروع
«مری��م» را  19درج کرده بودند ،با نیمس��اعت تأخیر
شروع شد و به عبارتی برنامه برخی از تماشاگران را برای
دیدننمایشهایدیگربرهمزد.
عکسهاییواشکیو«هیس»هایبلند
دس��ت زدن ،سوت و کل کشیدن ،همچنین حضور
تعداد زیادی از کودکان از نکات قابل توجه در سراس��ر
اجرای نمایش عروس��کی «کمند گیسو» بود .نمایش
«کمند گیس��و» که از اس��تان همدان در پانزدهمین
جشنواره نمایش عروس��کی حضور دارد ،روز دوشنبه
( 24ش��هریورماه) در دو سانس تماشاخانه «سنگلج»
به صحن��ه رفت .با وجود توضیحات مس��ئول س��الن
برای عدم عکاس��ی در طول اج��رای نمایش ،برخی از
تماش��اگران به محض آنکه مسئول س��الن سرش را
برمیگرداند ،شروع به گرفتن عکس میکردند .حضور
تع��داد زیادی از ک��ودکان که با ص��دای بلند صحبت
میکردند و همچنین صدای هیس گفتن مادران برای
آرام کردن کودکانشان ،نظم سالن را به هم ریخته بود،
بهطوری که در بسیاری از مواقع دیالوگهای بازیگران
شنیدهنمیشد.

اتف

یادداشت

نمایش سریال ترکیهای «مارمولک» با اقتباس از فیلم کمال تبریزی
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ظریف به دیدن «رهایی» رفت

محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارج��ه ايران به
همراه همسرش با حضور در فرهنگسرای نیاوران
از نمایشگاه تجسمی«رهایی» با موضوع غزه دیدن
کرد .علی مرادخان��ی معاون هنری وزارت فرهنگ
ی و سید عباس سجادی مدیرعامل
و ارشاد اسالم 
بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران نیز در این بازدید
وزیرامورخارجهراهمراهیکردند.
ظریف پس از دیدن آثار این نمایشگاه گفت :این
نمایشگاه و آثارش نش��اندهنده قرابت همه مردم
و مخصوصا هنرمندان ما ،با مردم غزه اس��ت .یک
قرابت انس��انی میان ما و مردم غ��زه وجود دارد که
هنرمندان بهعنوان نمود انسانیت آن را به نمایش
گذاشتهاند .آثار این هنرمندان نشان میدهد که
جنایتهایی که در غزه رخ داده ،تا چه حد بر روحیه
مردم ایران تأثیرگذار بوده و احساسات مردم ما را تا
چه حد جریحهدار کرده است .نمايشگاه رهايي در
گالریهایفرهنگسراینیاورانتا21مهرهرروزهاز
ساعت 10الی20پذیرایعالقهمنداناست.

فیلم س��ینمایی «آرایش غلیظ» به کارگردانی
حمیدنعمتاهللدرتاریخ 26شهریورماهاکرانخود
رابهسرگروهیسینمااستقاللآغازمیکند.

طی حکمی از سوی علی معلم دامغانی ریاست
فرهنگستان هنر جمهوری اس�لامی ایران ،ایرج
نعیمای��ی به عضوی��ت در هیأتمدیره موسس��ه
فرهنگیهنریصبامنصوبشد.
مدیرعامل خانه کتاب تأکی��د کرد :خانه کتاب
طرح اخذ وجه بابت صدور شابک برای کتابهای
ناش��ران را فع ً
ال انجام نخواه��د داد و دفتر حقوقی
وزارت ارشاد پس از بررس��یهای الزم ،نتیجه این
موضوعرااعالممیکند.
ترجمه روس��ی رمان مردگان باغ س��بز به قلم
نویسنده برجسته ایرانی ،محمدرضا بایرامی نشان
نقره جایزه ادبی اوراسیا در بخش گنجینه نثر را به
خوداختصاصداد.
جدیدترینقسمتازمجموعهفیلمهایاکشنو
هیجانی «جیمز باند» به کارگردانی «سام مندز» از
ششمدسامبرکلیدمیخورد.
«پل گری��ن گراس» و «مت دیم��ون» ،بازیگر و
کارگردان مش��هورهالیوودی که در دو قس��مت از
مجموعه فیلمهای «بورن» ب��ا هم همکاری کرده
بودند،طبقاعالمکمپانییونیورسالدوبارهدرکنار
همبهاینمجموعهفیلماکشنموفقبازمیگردند.
«نینجای ایرانی» ب��ه کارگردانی مرجان ریاحی
به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم«فلکسیف»استرالیاراهیافت.
برنده شدن اسکار بهترین فیلم خارجی بلژیک
ممکناستبهفیلمیبانقشآفرینیماریونکوتیار
بستگیداشتهباشد.
سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران که
از یکشنبه  23شهریور شش��مین دوره خود را در
برج میالد آغاز کرده است در پایان  25روز فعالیت
هنرمندان ایرانی و خارجی 32،اثر حجمی تازه را به
شهرتهرانهدیهخواهدکرد.
فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم» به کارگردانی
محمد بزرگنیا جایزه شمش��یر نقرهای پنجمین
جش��نواره بینالمللی فیلمهای تاریخی و نظامی
ورشو را به خود اختصاص داد.
نمایش��گاه نقاش��ی کودکان بیسرپرس��ت با
همکاری برج میالد تهران و بنیاد خیریه دستهای
مهربان به مدت سه روز در گالری شرقی برج میالد
برگزار میشود .این نمایشگاه نقاشی با هدف حفظ
کرامت مددجویان از 26تا 28شهریور از ساعت11
تا  22برگزار میشود ،قرار است کودکان و نوجوانان
 3تا 15سال بیسرپرس��ت نقاشی کنند و سپس
حامیان آنها آثار خلق شده را از کودکان خریداری
کرده و درآمد حاص��ل از آن در اختیار این کودکان
بیسرپرس��ت قرار بگیرد .کودکان از ساعت  16تا
 20در نمایشگاه حضور داشته و همزمان با بازدید
حامیانشان نقاش��ی میکنند .مراسم گشایش
ایننمایشگاهباحضورهنرمندانشاخصسینمای
ایران ام��روز  26ش��هریور ماه س��اعت  11برگزار
میشود.

هفتادودومی��ن دوره جوایز س��ینمایی گلدن
گل��وب از «ج��ورج کلون��ی» ،بازیگر سرش��نا 
س
هالیوودی با اعطای جایزه دس��تاورد س��ینمایی
«سسیل دمیل» به پاس فعالیت هنری در مقابل
وپشتدوربینتقدیرخواهدکرد.

