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گزارش

اخبار كوتاه

علیرضا سمیع آذر عنوان کرد

مزدک میرعابدینی که فیلــم او با نام «خواب
است پروانه» پس از ســالها اکران شده است،
از بازنویســی نهایی فیلمنامه جدیــدش با نام
«حلزون»خبرداد.

در ایران مشکل اساسی محدویتهای
مالی و اجرایی است

امسال  90هنرمند موسیقی از نواحی و مناطق
مختلفکشوردربخش«راویاناصالتهایبرتر»
نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در قالب
اجراهای گروهی و تکنوازی قطعات خود را اجرا
میکنند.
به گزارش ایلنا ،براساس انتخاب هیأت داوران
نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که از روز
 17اردیبهشتماهسالجاریبهمدتچهارروزدر
شهرکرمانبرگزارمیشود،نزدیکبه 90هنرمند
برجسته موسیقی نواحی و مناطق مختلف کشور
در قالب اجراهای گروهــی و تکنوازی ،قطعات
خودرابرایمخاطبانجشنوارهاجرامیکنند.
امســال و پس از انتشــار فراخــوان نهمین
جشنواره موسیقی نواحی ایران نزدیک به ۲00
گروه موسیقی از سراسر کشور متقاضی حضور
در این دوره جشنواره موسیقی نواحی بودند که
در مرحله نخست  60گروه تایید شد و در مرحله
دوم نزدیک به  90هنرمنــد در قالب  ۲0اجرای
گروهی و  18تکنوازی به مرحله پایانی جشنواره
راهیافتند.

نمایی از فیلم یخ و آسمان

هنرنمایی  ۹۰هنرمند موسیقی نواحی
در بخش «راویان اصالتهای برتر»

نمایی از فیلم نفس

خبر آخر

به نمایش درآمدن فیلمهای «نفس» و «یخ و آسمان» در جشنواره جهانی فجر

جایی برای صلح ،جایی برای زمین
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شــهروند| بســیاری از جشــنوارههای
معتبر ســینمایی دغدغههای انســان معاصر و
مشــکالتی که زندگــی در دوران مــدرن برای
کرهزمین بــه وجود آورده را با دقــت و ریزبینی
در این رویدادهای هنــری مدنظر قرار میدهند.
مسئوالن برگزاری ســی-وچهارمین جشنواره
جهانی فیلم فجر هم با توجه به تغییرات عمدهای
که این رویداد ســینمایی درمقایسه با دورههای
قبلی خود داشته ،ســعی کردهاند از این مفاهیم
جهانی غافل نشوند .حضور فیلمهایی چون «یخ
و آسمان» و «نفس» درجشــنواره جهانی فیلم
فجر و به نمایش درآمدن این دوفیلم در روزهای
ابتدای جشــنواره ســیوچهارم نشــاندهنده
اهمیت دادن به همین مفاهیم جهانی است.
نفس و صلح بدون پیام سیاسی
نفس آخرین ساخته نرگس آبیار که بسیاری از
دوستداران سینما در ایران نام او را با فیلم شیار
 143به خاطر سپردند ،برای نخستینبار فیلمش
را برای نمایش به جشــنواره سیو-چهارم فیلم
فجر فرســتاد و حاال بعد از نزدیک به سهماه قرار
اســت امروز این فیلم درجشــنواره جهانی فیلم
فجر هم به نمایش دربیاید .ســینماگران ایرانی
و جهانی که پیش از ایــن موفق به دیدن آخرین
ساخته آبیار شــده بودند ،درباره مفاهیم موجود
در «نفس» نظرات جالبی دارند.
محمدعلی باشــهآهنگر معتقد اســت ،فیلم
«نفس» برگ برنده پیام صلح در سینمای ایران
اســت و درشــرایط فعلی این فیلم میتواند یک
امتیاز مثبت برای ســینمای ایران درجشنواره
جهانی فجر باشد.
به نظر کارگردان فیلــم «ملکه» فیلم «نفس»
نــگاه تازهای به مقولــه صلح دارد .باشــهآهنگر
دراینباره به ایســنا گفت :به اعتقــاد من صلح
جهانی درونمایه اصلی فیلم «نفس» اســت .این
ویژگی زمانــی اهمیت پیدا میکنــد که بدانیم
فیلمهای سینمای ایران تا به امروز فاقد برچسب
جهانی بودند و نتوانســتیم جهانی بودن صلح را
نشان دهیم .بنابراین پیام صلح در سینمای ایران
سالهای سال بین خود ما اســیر بوده و جهانی
نشده است ،این درحالی اســت که هدف ما باید
عرضه مفهوم صلح به صورت بینالمللی باشد تا
مورد توجه جهان قرار گیرد.
این کارگردان ســینمای ایران درپایان عنوان
کرد :به ســازندگان «نفس» تبریک میگویم و
امیدوارم با چنین آثاری بتوانیــم در آینده پیام
صلح را به جهان صادر کنیم.
مدیر برنامهریز جشنواره فیلم مسکو یکی دیگر
از اهالی سینماســت که معتقد است« ،نفس» با
ســاختار فانتزی پیام صلح را مطرح کرده و پیام
سیاسی ندارد .مارینا تروپیگینا مدیر برنامهریزی

جشــنواره بینالمللی فیلم مســکو معتقد است
فیلم سینمایی «نفس» بدون اینکه قصد داشته
باشد پیامی سیاسی بیان کند ،به خوبی توانسته
با درنظر گرفتن ساختاری فانتزی در کارگردانی
مفهوم صلح را از دیدگاه یک کودک شرح دهد.
مارینا تروپیگینا ازجمله مدیران جشنوارههای
سینمایی دعوت شده به سیوچهارمین جشنواره
جهانی فیلم فجر اســت که در نخســتین روز از
برگزاری ایــن رویداد ســینمایی فیلم «نفس»
ساخته نرگس آبیار را به تماشا نشسته است.
او کــه مســئولیت برنامهریــزی جشــنواره
بینالمللی فیلم مســکو را بهعهده دارد ،پس از
دیدن فیلم «نفس» دربخش بازار فیلم جشنواره
جهانــی فیلم فجر به تســنیم گفت :ســینمای
ایران را بهعنوان ســینمایی عارفانه میشناختم
اما خوشــبختانه با دیدن فیلم «نفس» عالوه بر
مفهوم عارفانــه روحیه صلحطلبــی ایرانیان را
در ســینمای ایران به تماشا نشســتم .به اعتقاد
من فیلم ســینمایی «نفس» اثــر خوبی بود و به
خوبی توانســت پیام ضدجنگ و ضدخشونت را
به دنیا نشــان دهد .فیلم «نفس» احساسات مرا
برانگیخت و تحتتاثیر قرار گرفتم .شــخصیت
بهار و زندگی خانوادگی او را دوســت داشتم و با
بخش کمتر دیده شــده از زندگــی یک خانواده
ایرانی آشنا شــدم و توانستم ارتباط خوبی با این
کاراکتر برقرار کنم.
تروپیگینا با بیان اینکه پیام صلح در این فیلم
ملموس اســت و همانطور که اشاره کردم ،الزم
نیست از این فیلم نتیجهگیری سیاسی دریافت
کنیم ،چراکه صلح در یک خانواده شرقی و البته
ایرانی به خوبی دیده میشــود و مخاطب شاهد
رابطه عاطفی زیبا و ســتودنی بیــن فرزندان و
بزرگترهای خانواده اســت و میتوان صمیمیت
را میان نسلهای گذشــته و امروز مشاهده کرد.
نشــان دادن صلح الزامــا امضــای قراردادهای
صلحآمیز بین دولتها نیست بلکه میتواند رفتار
مسالمتآمیز بین اعضای یک خانواده حکایت از
صلحطلبی درجامعه بشری باشد و فیلم «نفس»
به خوبی توانســت پیام ضدجنگ و ضدخشونت
را در یک خانواده کوچک که نماینده یک کشور
هستند ،به تصویر بکشد.
امین فرزانی از دیگر چهرههای ســینمایی در
آلمان اســت که معتقد است فیلم «نفس» اثری
فانتزی است و شرایط سخت زندگی و آرزوهای
بر باد رفتــه کودکان قربانی جنــگ را به تصویر
میکشد.
مدیر برنامهریزی جشــنواره فیلمهای ایرانی
در آلمان که اصالتــی ایرانیتبار دارد ،با بیان این
مطلب پس از دیــدن فیلم «نفس» به ایلنا گفت:
فیلم «نفس» رادوســت داشتم .این فیلم یک اثر

فانتزی اســت بهویژه بخش انیمیشن فیلم که به
نظرم هنرمندانه ساخته شده است.
به نظر فرزانی «نفس» توانسته شرایط سخت
زندگــی و آرزوهای بر باد رفته کــودکان قربانی
جنگ را به تصویر بکشد .درواقع این مفهوم را که
کودکان قربانیان اصلی جنگ هستند ،به روشنی
در فیلم به تصویرکشــیده شــده و پیام صلح در
فیلم نمایان است.
فرزانیفر تصریح کرد :کودک 8ســاله فیلم که
کاراکتر اصلی «نفس» اســت ،به سختی درس
میخواند و امیــد و تالش به خوبــی در رفتار او
مشخص است اما درنهایت با دنیایی از آرزوهای
بر باد رفته از دنیــا میرود و ایــن موضوع پیام
بزرگی را بــه دنیا صادر میکنــد .جنگ امید را
درکودکان می خشکاند و همه دنیای زیبای آنها
را به یکباره نابود میکند.
درپایان فیلم پیام صلح ایران به جهانیان صادر
میشود اما بســیار ناراحتکننده بود که کاراکتر
اصلــی و دوستداشــتنی «نفــس» میمیرد،
اصال دلم نمیخواســت این اتفاق بیفتد چراکه
با کاراکتــر بهار ارتباط خوبی برقــرار کردم و در
زندگیاش غرق شدم .چقدر خوشایند بود ریشه
امیدها با جنگ و خونریزی در دنیا قطع نمیشد.
فیلمی برای محیطزیست
ســیوچهارمین جشــنواره جهانی فیلم فجر
چهارشنبهشب گذشــته میزبان مخاطبانی بود
که برای تماشای فیلم «یخ و آسمان» به پردیس
سینمایی چهارسو رفته بودند.
در نشســت خبــری ایــن فیلم ســینمایی
معصومه ابتکار با بیــان اینکه نمایش فیلمهای
محیطزیســتی همچــون «یــخ و آســمان»
برای توسعه ســینمای مســتند و بهویژه بحث
محیطزیســت که موضوعی بینالمللی اســت،
یک دغدغه مشترک جهانی است ،گفت :امروزه
این مباحث دغدغه همه بشــریت است و به این
موضــوع از زاویهای پرداخته میشــود که برای
همه انسانها با هر دین ،جنسیت ،سن و مسائل
دیگر قابل فهم و درک اســت و همه ما احساس
میکنیم کــه چقدر موضوع تغییــر اقلیم جدی
است.
ابتکار با اشاره به ســوابق لوک ژاکه کارگردان
فیلم «یخ و آسمان» بیان کرد :این فیلم به بحث
تغییر اقلیم میپردازد ،موضوعی که بسیار جدی
اســت ،البته تا آنجا که میدانم این کارگردان
پیش از این نیز جوایــز بینالملل زیادی را بابت
یکی دیگر از فیلمهایش دریافت کرده اســت .به
هر ترتیــب زندگی آینده ،اقتصاد ،کشــاورزی و
ســایر فعالیتهای ما امروز به واسطه گرمشدن
کرهزمین و افزایش گازهای گلخانهای تحتتاثیر
قرار گرفته و امیدوارم همه در این زمینه به نوعی

به درک و آگاهی برسند.
معاون رئیسجمهوری کشور با تأکید بر اینکه
ســینما یکی از مهمترین راهها برای انتقال پیام
اســت ،عنوان کرد :هنر و مخصوصا هنر سینما
میتواند تغییر نگرش ایجاد کرده و جریانسازی
کند .دراین حوزه ما ابتدا باید از خود شروع کنیم
و بعد این اقدامات را در کل جامعه ،کشور و حتی
جهان بــه کار بگیریم تا بتوانیــم روند موثری را
برای مقابله با این تهدیدها داشته باشیم.
ابتکار با اشــاره به همزمانی این جشــنواره با
ســفر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشور
اضافه کرد :نمایش فیلم «یخ و آســمان» در این
جشنواره با ســفر وزیر محبوب کشور ما به خارج
از کشــور همراه شــده که برای امضــای توافق
جهانی مقابله با تغییر اقلیم پاریس انجام شــده
است.
ابتــکار درپایان ســخنان خود به جشــنواره
فیلم «ســبز» اشــاره و اظهار کرد :امیدوارم این
جشــنواره هم با اســتقبال خوبی روبهرو شود و
بتوانیم جریان فرهنگــی مورد نظر در حمایت از
محیطزیست را در آنجا هم داشته باشیم.
در بخش دیگری از این نشست کمال تبریزی
کارگردان سینمای ایران با اشــاره به مشکالت
گرمشــدن زمین بیان کرد :این دغدغهها هنوز
برای همگان جدی نیســت و فقط برای کسانی
است که مثل من به زمین عشق میورزند.
این کارگردان شناختهشــده درباره فیلمهایی
که با مضمون محیطزیســتی ساخته میشوند،
توضیح داد :فیلمهایی که درباره محیطزیســت
ساخته شــدهاند ،به دلیل اهمیتی است که این
موضوع میتواند برای همه ما وجود داشته باشد،
مسألهای که تاکنون کمتر به آن توجه میشود.
به هرحال هنوز جوامع مختلف احســاس خطر
نکردهاند که زمین درحال گرمشدن است و این
دغدغهها بیشتر برای کســانی است که به زمین
عشــق میورزند .شاهد این ســخن من سالنی
اســت که اکنون در آن حضور داریم که اگر دقت
کنیم ،تعداد تماشــاگران در آن کمتر از کسانی
است که در ســالنهای دیگر فیلم میبینند زیرا
همه مردم هنوز ضرورت توجه به محیطزیســت
را درک نکردهاند .من احســاس میکنم همین
تعداد افرادی هم که در سالن حضور دارند ،مثل
من به زمین و محیطزیســتی که در آن زندگی
میکنیم ،عشق میورزند.
تبریزی با اشــاره به ویژگیهــای فیلم «یخ و
آسمان» ساخته لوک ژاکه گفت :این کارگردان
پیش از این «رژه پنگوئنها» را ســاخت که آن
فیلم هم برنده جایزه اسکار شــد و فیلم کنونی
او گفتار حســاس و دقیقی دارد و مانند یک شعر
نوشته شده است.

ســیویکمین برنامه «نقد تئاتر» در ساعت
 ۲1:00روز شــنبه  4اردیبهشــتماه بــه نقد
و بررســی نمایش «ناگهان پیــت حلبی» به
نویسندگیامیرعلینبویانوکارگردانیکوروش
سلیمانیاختصاصدارد.
داریوش کاردان ،طنزپرداز و بازیگر تلویزیون
درباره ساخت برنامه عنوان کرد که بعد از سالها
کار در رسانه ملی نباید در راهروهای تلویزیون
برایبرنامهسازیتمناکندواجازهبخواهد.
همزمان با چهارصدمین ســالروز درگذشت
ویلیام شکسپیر ،نمایشنامهنویس شهیر تئاتر
جهان ،مراسمی به دبیری قطبالدین صادقی در
سالنتئاترمستقلتهرانبرگزارمیشود.
در فهرســتی کــه روزنامه ســاندی تایمز
از چهرههــای ثروتمند منتشــر کرده اســت،
ادل ،خواننده مشــهور بریتانیایــی در جایگاه
ثروتمندتریــن زن دنیای موســیقی در تاریخ
بریتانیاقرارگرفتهاست.

مستند «موج نو» با حضور داریوش مهرجویی
در جشنواره جهانی فجر به نمایش درآمد .این
فیلم مستندی از احمد طالبینژاد است که در آن
بهموجنوسینمایایرانوکارگردانانآنپرداخته
شدهاست.دراینفیلمطالبینژاد؛اصغرفرهادی،
پرویز شهبازی و شــهرام مکری را با خود همراه
کرده است تا گفتوگویی با داریوش مهرجویی،
بهمن فرمانآرا و کیانوش عیاری درباره موج نو
سینمادرایرانداشتهباشند.
مراسمرونمایی ازکتاب «معرفی منابعجهانی
در مورد سینمای ایران» در کاخ جشنواره جهانی
فیلمفجربرگزارشد.
پرنس ویلیام و پرنس هری دو نوه ملکه الیزابت
دو چهره مشــهور از خاندان سلطنتی بریتانیا با
بازدید از لوکیشن ساخت قسمت هشتم فیلم
«جنگ ستارگان» آشکار ساختند طرفدار این
فیلمهستند.
دســتاندرکاران فیلم ســینمایی «شــاخ
کرگدن» ساخته محسن محسنینسب پس از
ارمنستان و ایران برای فیلمبرداری فاز سوم این
فیلمعازمکشوربلغارستانمیشوند.
رضا علیزاده ترجمههای تازهای از گرهام گرین
و ناتانیل وست از نویسندگان شهیر انگلیسی و
آمریکاییرابهبازارنشرایرانفرستاد.
نشر نیماژ در آستانه نمایشــگاه بینالمللی
کتاب ،چهار مجموعه داســتان از نویسندگان
جوان ایران را با عنوان «خانه کوچک ما»« ،لندن
شهر چیزهای قرمز»« ،پیادهروی در ته دنیا» ،و
«سایهتاریککاجها»رامنتشرکرد.
«گای همیلتون» کارگردان انگلیســی چهار
قســمت از مجموعه فیلمهای «جیمز باند» در
93سالگیازدنیارفت.

اتف
اق

علیرضا سمیعآذر ،مدرس هنر معاصر معتقد
اســت نبض هنر معاصر در ایران و کشــورهای
پیشرفتههمزمانمیتپد.
دکتر علیرضا ســمیعآذر ،مدیر اســبق موزه
هنرهای معاصر تهران به هنرآنالین گفت« :بیش
از 40سال اســت دنیا پیوسته شاهد تعریفهای
جدیدی از هنر اســت .درواقــع هنرمند معاصر
هیچ محدودیتی برای خودش قایل نیست .مثال
امکانات دیجیتالی در خدمــت هنرمند معاصر
است و تکنولوژیهای جدید ،اینترنت ،شبکههای
ارتباطی جهانی امکانات جدیدی را در دسترس
او قرار داده است یا اینکه با آثاری مواجه هستیم
که خــود هنرمنــد آن را تولیــد نمیکند ،بلکه
متخصصین کامپیوتر یا تکنیسینهای صنعتی
درکارگاههایبسیارپیشرفتهآنراخلقمیکنند،
درحالی که ایده اصلی آن متعلق به هنرمند است.
همه اینها در امتداد تحوالت و نواندیشــیهایی
اســت که جرقه آن در دهه 60میالدی زده شده
است ».او با بیان اینکه در هنر معاصر ،اعتبار اول
متکی بر هنرمند اســت ،افزود« :هنرمند حرف
اول را میزند و اعتبار هنر اول به هنرمند اســت و
بعد به جلوه ظاهری اثر» .نویســنده کتاب «هنر
معاصر» درخصوص مبحث جنجالی الهام ،کپی
و گرتهبرداری در هنر معاصر خاطرنشــان کرد:
«الهام به معنــای تأثیرپذیری در الیههای پنهان
ذهن و ادراک هنرمند است که منجر به خلق اثری
متفاوت میشود؛ ولی کپیبرداری برمیگردد به
صورت کامال مشابه اثر هنری که قاعدتا کار هنری
محسوب نمیشود اما امکان تکثیر هنر را فراهم
میکند .درعین حال کپی با رویکرد گرتهبرداری
یا تصرف و از آن خودسازی در هنر معاصر شکل
نوینیازهنراستکهبهجهتپیچیدگیمفهومی
آن،برخیرابهاشتباهانداختهاست.کپیبامعنایی
نوظهور یک پدیده جدید است که در هنر معاصر
به وجود آمده .این پدیده بــه معنای خلق اثری
مبتنی بر اثر دیگر یا ارایه ایــدهای با وام گرفتن از
اثر یک هنرمند دیگر ،درواقع یک رویکرد جدید
است .در این رویکرد هنرمند سعی میکند از یک
اثر قدیم یک معنای جدید خلق کند و به استناد
همین تغییر معنا و مفهوم اثر خود را چیز دیگری
نسبت به اثر قبلی تلقی میکند ،اگرچه ظاهرش
درواقع همان اســت .گرتهبــرداری هیچ ویژگی
ظاهری نــدارد ،میتواند خیلی شــبیه یا کمی
شبیه اثر قبلی باشد ،نکته آن است که باید معنا و
مفهوم اثر تغییر یافته باشد .اگر شما گرتهبرداری
از اثر دیگری کرده باشید و مفهوم اثر عوض شده
باشد ،اثر شما ،اثر جدیدی است حتی اگر در شکل
ظاهری همانند اصل اثر قبلی باشد؛ زیرا در تعبیر
معاصر ،قلب هنر ،مفهوم آن است و نه ظاهرش».
سمیعآذر درخصوص اقتصاد هنر معاصر گفت:
«در این عرصه دو مسیر بهطور موازی طی میشود
که اتفاقا دو مقصد متفاوت را نشان میدهد .یک
مسیر درصدد آن اســت که هنر را به شیء یا کاال
تبدیل کند و بــرای آن ارزش اقتصادی به وجود
بیاورد تا هنر را به صورت تجــاری جلو ببرد .این
دیدگاه از دهه  1960آغاز شد و مهمترین مبشر
آن اندی وارهول است که میگفت هنر ارزشش را
نهایتا ازدالر اخذ میکند ،اما مسیردوم ضدمارکت
اســت و زوالپذیری اثر هنری را با همین هدف
پیگیریمیکند.رابرتاسمیتسوندرسال1970
با زحمت و هزینه زیاد اسکله مارپیچی را به روی
برکهای ساخت ،درحالی که همگان میدانستند
آب ظرف چند ماه باال آمده و اسکله را غرق خواهد
کرد .هر دوی این دیدگاهها اکنون در هنر معاصر
ظهور و بــروز دارند ».او ســخنانش را اینطور به
پایان برد« :از سال  1380و بهویژه بعد از برگزاری
نخستیننمایشگاههنرمفهومیایران،نسلجوان
ما به سرعت به هنر معاصر اقبال نشان داد؛ اعتقاد
من این است که اکنون معاصریت در بدنه هنر ما
کامال قوام پیدا کرده است .در ایران مشکل اساسی
محدویتهایــی مانند حمایت مالــی و اجرایی
است که مانعی بزرگ درمسیر توسعه هنر معاصر
محسوبمیشود».

از نخستین شعرها تا امروز

به یاد شهید سیاح طاهری

حال کیارستمی
خوب است

«فروشنده» فرهادی به کن نرود

شهروند|انتشاراتثالثدوره ۵جلدی«ماهبر
ترک دوچرخه» را که در آن علیاصغر سیدآبادی
برگزیده شعر فارسی از نخستین شعرها تا امروز
برای نوجوانان ارایه کرده است ،منتشر کرده و در
بیستونهمیننمایشگاهکتابعرضهخواهدشد.
علیاصغر سیدآبادی درباره این مجموعه گفت:
«در ایــن کتاب که بیش از هــزارو 110صفحه
دارد ۲1 ،فصل به اضافــه چند مقدمه و موخره
دارد ،درباره شعرهای دورههای مختلف توضیح
داده شــده و برگزیدهای از شعرهای این دورهها
ارایه شده و سپس کتابشناسی شاعران معاصر،
فرهنگ واژگان شعر و موخرهای در توضیح روش
کار آمده است ».البته با وجود این مجموعه هم
به لحــاظ حجم و گرانی و هم بــه لحاظ اینکه
قابل مراجعه مکرر توســط دانشآموزان است،
مجموعهایکتابخانهایاست.

در نخستین مراسم شب خاطره حوزه هنری در
سال جدید که پنجشــنبه دوم اردیبهشت برگزار
شد ،تعدادی از هنرمندان ســینما و تئاتر ضمن
شرکت در این مجلس به ذکر خاطراتی از این مرد
سختکوشعرصههایفرهنگوجهادشهیدسیاح
طاهری پرداختند .مهرداد صدیقیان بازیگر سینما
سیدعلی صالحی بازیگر تئاتر و سینما سیده زهرا
حسینیراویکتابمشهور(دا)،انسیهشاهحسینی
کارگردانوسردارپورجمشیدازجملهافرادیبودند
که به نقل خاطراتی از فعالیتهای شــهید سیلح
طاهری پرداختند .تندیس شهید دریاقلی سورانی
که هرساله در سالگرد حماسه ذوالفقاری ازسوی
مردم آبادان به افرادی که کار مهمی در راســتای
آبادانی و دفاع از ایران کرده باشــند ،اهدا میشود،
توسط فرمانده اسبق سپاه آبادان به خانواده شهید
اهداشد.

عباس کیارســتمی هفته آینده از بیمارستان
مرخص میشــود .برادر این هنرمند  ۲اردیبهشت
دربارهآخرینوضعاینکارگردانبهایسناگفت:خدا
را شکر حالشان خوب است و با فیزیوتراپی که انجام
میشود ،نیروهای از دست رفته هم درحال برگشت
هســتند بنابراین همه چیز رو به بهبودی اســت.
او همچنین درباره اخباری که اخیرا از بازگشــت
عفونت منتشر شــده بود ،گفت :آن مسأله خیلی
مختصر بود و رفع شد و البته خیلی هم دیر منتشر
شده بود .او اضافه کرد :عباس کیارستمی درهفته
آینده و احتماال اواخر هفته از بیمارستان مرخص
میشود و به منزل میرود .برادر این هنرمند پس از
اطالع از اینکه به تازگی پیش از نمایش فیلم «گاو»
درجشنواره جهانی فجر از کیارستمی یاد کردهاند،
به ایسنا گفت :این مسأله را حتما به برادرم میگویم
ومطمئنهستمکهخوشحالخواهدشد.

اصغر فرهــادی درباره فیلم «فروشــنده» و
تکلیف حضور آن در جشنواه کن بیان کرد که
اگر فیلم در کن حضور نداشته باشد ،برای اکران
آن اقــدام میکند که احتماال اواخر تابســتان
باشد .فرهادی درپاسخ به اینکه اگر فیلمش به
کن نرود ،چه خواهد کرد ،اظهار کرد :برای اکران
فیلم اقدام میکنیم و «فروشنده» در کشورهای
مختلفی همچون فرانســه ،ایران و ...همزمان
اکران میشود .کارگردان فیلم «فروشنده» در
پاسخ به ســوالی درباره اکران محدود فیلمش
که قبال گفته شــده بود ،درجشــنواره جهانی
فیلم فجر خواهد بود ،نیز عنوان کرد :فیلم برای
نمایش در این جشنواره آماده نخواهد بود و فکر
میکنم مســائل دیگر آن ازجمله نور و صدا در
حالت خوشبینانه تا دوهفته دیگر آماده خواهد
شد.

در ایران اکران میشود

فیلم «پل جاســوسها» جدیدترین ساخته
«استیون اســپیلبرگ» موفق به کسب جایزه
بهترین فیلم خارجی از جوایز معتبر «دیوید دی
دوناتلو»ایتالیاشد.
نمایش «آدم آدم است» نوشته برتولت برشت
به کارگردانی حسن معینی از 1۲اردیبهشتماه
در سالن اســتاد انتظامی خانه هنرمندان ایران
رویصحنهمیرود.
در هفته بزرگداشت سعدی؛ آلبوم 40حکایت
از گلســتان ســعدی با دکلمه زندهیاد خسرو
شکیبایی و موسیقی کارن همایونفر پرفروش
شد.
شروین مهاجر ،آهنگســاز و نوازنده برجسته
کمانچه برای شــرکت در جشنواره بینالمللی
موسیقی «تودو موندو» از سوی دفتر موسیقی
بهبلگرادفرستادهمیشود.
نمایش «کشــتن کفتــر چاهی» نوشــته
محمد چرمشیر به کارگردانی رضا حداد از 18
اردیبهشتماه هر شب ســاعت  ۲0:30در تئاتر
آفتاببهاجرادرمیآید.

