هفت

«پسری با دوربین فیلمبرداری» به  ۲جشنواره بینالمللی میرود

نازنین بیاتی و الهام کردا در «زمستان بود»

ایرنا :فیلم کوتاه پسری با دوربین فیلمبرداری ساخته امیرحسین تبت در هشتمین دوره جشنواره  MICEاسپانیا و پانزدهمین دوره
جشنواره  Bikyکرهجنوبی حضور خواهد داشت.
«پسری با دوربین فیلمبرداری» ،روایتگر داستان نوجوانی به نام ایوب است که میخواهد فیلم بسازد اما بچههای روستا به او اعتماد
نمیکنند .مالک تبت ،محمدمهدی تبت ،سودابه یارمحمدی و مهدی تباسیده بازیگران این فیلم کوتاه هستند .هشتمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلم  MICEاسپانیا  ۱۹تا  ۲۸اردیبهشت و پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم  Bikyکرهجنوبی  ۱۷تا  ۲۳تیر برگزار میشود.
نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه پسری با دوربین فیلمبرداری همچنین تصویربرداری و تدوین این فیلم کوتاه را امیرحسین تبت بر
عهده داشته است.

خبرآنالین :فیلم سینمایی «زمستان بود» پس از بحران کرونا در تهران کلید خواهد خورد« .زمستان بود» عنوان فیلمی به کارگردانی
وحیدپرشاد و تهیهکنندگی بهمنکامیار است که با دریافت پروانه ساخت ،زمستان سال گذشته وارد مرحله پیشتولید شد .با انتخاب
برخی از بازیگران و عوامل پشت دوربین ،فیلمبرداری این فیلم درنهایت به دلیل شــیوع ویروس کرونا مقداری به تعویق افتاد .حال با
اعالم وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا قرار اســت ظرف یکی دو هفته آتی و با درنظرگرفتن مسائل بهداشتی این فیلم نیز مانند
سایر تولیدات سینمایی مقابل دوربین برود« .زمستان بود» فیلمی پربازیگر اســت و تاکنون در آن حضور بازیگرانی چون الهام کردا،
نازنین بیاتی ،محمدرضاغفاری و شــاهرخفروتنیان قطعی شده اســت .ســایر بازیگران فیلم نیز طی چند روز آینده انتخاب و اعالم
خواهند شد.

موسیقی


استاد مراتب در توضیح آلبوم
«نجوای جان»:

اینها آثاری است که باید بماند
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دبیر اجرایی دومین دوره جایزه «جمالزاده»
از ارســال  1438اثر به دبیرخانه این جایزه
خبــر داد .محمد معماریان گفت :امســال
همچــون ســال گذشــته حضــور خوب
شــرکتکنندگان جایزه ما را شــگفتزده
کرد؛ بهطوریکه متوجه شدیم حتی شیوع
ویروس کرونا و توقف و تعطیلی رویدادهای
مختلف فرهنگی-هنری و تمام امور و مشاغل
هم نتوانســته مانع حضور عالقهمندان در
جشنواره شود و دوستداران نوشتن ،فرصت
قرنطینه را برای ثبت احوالشان و گفتوگو با
زبان ادبیات مغتنم شمردهاند.دبیر اجرایی
دومیــن دوره جایــزه جمالزاده افــزود :با
شــیوع ویروس کرونا بخش ویــژه آن را در
جایزه زیرمجموعه بخــش زندگینگاره و
ناداستانها تعریف کردیم تا عالقهمندان به
ناداستاننویسی تجربیات خود را از روزهای
کرونا و مواجهه بــا آن در هر جای جهان در
این بخش به ثبت برســانند.وی با اشاره به
اســتقبال خوب اهالی خانواده جمالزاده و
دریافت  1438اثر در دبیرخانه جشــنواره
گفت :دومین دوره جایزه جمالزاده از سوی
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری اصفهان و مرکــز آفرینشهای
ادبی قلمستان برنامهریزی شده که در سال
دوم آن بیشــترین اثر به بخش داستان آزاد
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دبیر اجرایی دومین دوره جایزه جمالزاده از ارسال  1438اثر به دبیرخانه این جایزه خبر داد

رقابتبینظیرکمیوکیفیدرسالدوم

از استانهای مختلف ایران نیز در این دوره
قابل توجه بود.
دبیر اجرایی دومیــن دوره جایزه جمالزاده
با اشاره به آنالیز آثار ارســالی از استانهای
مختلف کشــور به تفکیک تعداد اثر افزود:
اســتان اصفهان با  420اثر بیشــترین آثار
ارســالی ،تهران با  368اثر در جایگاه دوم و
سومین جایگاه شرکتکنندگان دوره دوم
نیز با  139اثر به خراسانرضوی اختصاص
یافت .معماریان ادامــه داد :فارس با  58اثر،
البرز  53اثر ،گیالن  43اثر ،خوزستان  33اثر،
مازندران  32اثر ،آذربایجانشرقی و همدان
هر کدام با  25اثر ،کرمان  24اثر ،کردستان
 21اثر ،کرمانشاه  18اثر ،قم  17اثر ،یزد 16
اثر ،آذربایجانغربی ،هرمزگان و گلستان هر
کدام با  15اثر ،اردبیل و خراسانشمالی هر
کدام  12اثر ،مرکزی ،چهارمحالوبختیاری،
لرســتان و قزویــن هر کــدام بــا  10اثر،
زنجان بــا  5اثــر ،سیستانوبلوچســتان،
ســمنان و بوشــهر هر کدام با چهــار اثر،
ایــام و کهگیلویهبویراحمــد هــر کدام با
دو اثر و خراســانجنوبی با یــک اثر در این
جشنواره شــرکت کردند.وی خاطرنشان
ســاخت 15 :اثر نیز از شــرکتکنندگان
ایرانــی ســاکن کشــورهای دیگــر و
نویسندگان غیرایرانی فارسیزبان دریافت
کردهایم کــه به زودی نتایــج داوری اعالم
خواهد شد.

عکس مربوط به اختتامیه دور نخست جشنواره است

استاد «مراتب» مشــهور به «درهالتاج» با آن
صدای گیراوشــیرین از آلبوم «نجوایجان»
میگوید؛ از تکآوازهایی که در سهگاه ،ماهور
و ...در ســوگ امیرالمؤمنین(ع) خوانده شده
و با مدحخوانی و مناجاتخوانی همراه است.
آلبوم «نجوایجان» که به مناسبت ماه مبارک
رمضان توسط حوزه هنری منتشر شده است
با انتخاب اشعار عرفانی توانسته حال و هوای
این ماه را به خوبی به شنوندگان منتقل کند.
به همین انگیزه گفتوگویی را میخوانید از
این استاد...
از آوازهای آلبوم بگویید؟
این آلبــوم هفت تکآواز اســت که
سالهای قبل در رادیو تهران آنها را خواندهام.
تمام این آوازها حالوهوای مناجات و اشعاری
عرفانی دارد که هماهنگ با حال و هوای ماه
رمضان و در مدح حضرت علی(ع) است .این
آوازها در دستگاههای مختلف مانند سه گاه،
ماهور و ...خوانده شدهاند.
این آوازها قب ً
ال منتشر شد ه است؟
خیر .این آوازها در مقاطع مختلف در
رادیو پخش شده اما هیچگاه به عنوان آلبوم
منتشر نشدهاســت؛ اما پس از انتخاب آوازها
آنها را برای این آلبوم ویرایش کردهاند.
کدام آواز آلبوم را بیشتر دوست
دارید؟
فرقی ندارد اما گاه در خواندن یک آواز حالتی
برای خواننده پیش میآید که آن آواز را برایش
خاص میکند که در اینجــا مجال توضیح
نیست.
اسم آلبوم از کجا انتخاب شد؟
این اســم و تعدادی اســامی دیگر را
دوستان از واحد موسیقی حوزه هنری تهران
پیشنهاد دادند که درنهایت با مشورت این اسم
انتخاب شد.
انتشار این آلبومها چه تاثیری در
رشد آواز در جامعه دارد؟
اینها آثاری است که باید بماند .با این بلبشویی
که در موســیقی و آواز ایرانی در زمان معاصر
ایجاد شده است و با بیمهری و نادانستنیهایی
که آواز با آن مواجه شده ،انتشار این آلبومها
میتواند مؤثر باشــد؛ اصل موسیقی ایرانی ما
آواز بوده که متاســفانه دچار بیمهری شده
است.
اینها ســند آبروی موســیقی اصیل و جزو
فرهنگ دیرینه ماســت که جزو آثار فاخر ما
محسوب میشوند .همین که مسئوالن حوزه
هنری به فکر افتادند و این آوازها را در دسترس
هنرجویان و عالقهمندان قــرار دادند از آنان
تشکر میکنم زیرا باعث حفظ و اشاعه و انتشار
موسیقی اصیل ایرانی شدهاند.
حرف پایانی؟
امیــدوارم ایــن آلبوم که آثــاری از
گذشتههاســت موردپســند و نظر دوستان
و جوانــان و عزیزانی که به موســیقی ایرانی
عالقهمندند قرار گیرد.
گفتنی اســت «ســیداحمدمراتب» درسال
 ۱۳۳۱در اصفهان دیده به جهان گشود .وی
دارای لیســانس ادبیات و الهیــات و دکتری
افتخاری موســیقی ایرانی اســت .او استاد
ردیفهای آوازی موســیقی ایرانی و بهترین
شاگرد استاد بزرگ آواز «جالل تاجاصفهانی»
اســت؛ به همین دلیل او را «درهالتاج» -که
تخلص شعریش هم اســت -نامیدهاند .وی
در موسیقی از اســاتیدی چون تاجاصفهانی،
ادیبخوانساری ،جلیلشهناز ،حسنکسایی،
فرامرزپایور ،اسماعیلمهرتاش و ...و در شعر و
ادبیات از بزرگانی چون عالمه همایی ،فضلاله
ضیاءنور ،ابوالبرکات صدهای ،دکتر میردامادی
و ...در مســیر اعتقادی خود بهرهمند شــده
است .بیشتر عالقهمندان ،ایشان را به عنوان
مداح و ذاکر اهل بیت عصمــت و طهارت (و
نه اســتاد ردیفهای آوازی موسیقی ایرانی)
میشناسند؛ زیرا از ابتدا به دلیل عشقوعالقه
به اهل بیــت(ع) به الحــان مذهبی ازجمله
مداحی ،اذان ،مناجات و ...روی آورد .اســتاد
مراتب ،اولین ایرانی است که بر بام کعبه اذان
خوانده و بسیاری بر این عقیدهاند که مراتب
پس از «باللحبشی» دومین مسلمانی است
که دارای این افتخار شده است .نوای گرم استاد
مراتب برای مردم اصفهان یــادآور خاطرات
ســحرهای ماه مبارک رمضان اســت که هر
روز صبح به صورت مســتقیم از رادیو شنیده
میشد.

فرهنگوهنر
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با  869اثر و دومین بخش پرطرفدار جایزه
بخش ویژه کرونا با  294اثر اختصاص یافت.
وی ادامــه داد 188 :اثر در بخش داســتان
اصفهان و  87اثر در بخش زندگینگارههای
اصفهان نیز ثبت شد که مجموع این آثار در
مقایسه با آثار ارسال شده به دیگر جوایز ادبی

کشور رقمی قابل توجه بوده و تقریباً برابر با
دوره اول جشنواره اســت که نشان از اقبال
عمومــی عالقهمندان ادبیات بــه برگزاری
جایزه جمالزاده در اصفهــان و جایگاه قابل
قبول جایزه دارد.
معماریــان ،به تنــوع قابل توجــه ترکیب

چند نفر «طال» را آنالین دیدند؟
در دو روز ابتدایی اکران آنالیــن« ،طال»  ۵۰هزار
بلیت فروش رفت .با بررســی آمار تجمیعی فروش
بلیتهای فیلم «طال» در دو ســرویس ویاودی
فیلیمو و نمــاوا ،بیش از  ۵۰هزار بلیــت در دو روز
ابتدایی اکران این فیلم به فروش رفته است« .طال»
به کارگردانی پرویز شهبازی فیلمی در ژانر اجتماعی
است که از چهارشنبه ( ۱۰اردیبهشت ماه) به اکران
در سینمای آنالین رسید .آمار فروش هر دو سرویس

رکورد شکنی
رکوردشکنیبازیگر«تاجوتخت»
باوزنه ۵۰۰کیلویی!

به صورت مجزا در دسترس است .طبق معیارهای
سنجش تعداد تماشــاگر در شبکه نمایش خانگی
یعنی در نظر گرفتن حداقل  ۲.۵تماشاگر به ازای
یک بلیت ،دسترسی هشت ساعته به محتوا و امکان
تماشای خانوادگی ،مجموع تعداد تماشاگران فیلم
«طال» در دو ســرویس ویاودی فیلیمو و نماوا را
میتوان حداقل  ۱۲۵هزار نفر در  ۴۸ساعت ابتدایی
تخمین زد.

مناسبت
بهمناسبت 15اردیبهشتماهروز
بزرگداشتشیخصدوق

ایرنا« :هافتور بیورنســون» بازیگــر نقش «کوه»   زهرا محزوینه  /گروه مناسبت
در ســریال محبوب «بازی تاجوتخــت» رکورد ابوجعفرمحمدبنعلیبنبا ب ْ ِو یــه معــروف بــه
ددلیفت (یا وزنهبرداریکشنده) جهان را جابهجا «شیخصدوق» حدود ســال 306ق در خاندان اهل
کرد .بیورنسون ۳۱ساله که در سال ۲۰۱۸عنوان علم و فقاهت و با بشارت حضرت صاحبالزمان(عج)
قویترین مرد جهان را از آن خود کرد ،روز شنبه در شــهر مقدس قم بــه دنیا آمد .محمد در ســنین
با بلند کردن یک وزنه  ۵۰۱کیلوگرمی موفق شد کودکی فراگیری دانش دینی را آغاز کرد و در محضر
پدر و دیگر اســتادان رشــد یافت .وی پــس از آنکه
رکورد ماده ورزشی ددلیفت جهان را بشکند.
این هنرپیشــه و ورزشکار ایســلندی ویدئویی را به مرتبه باالیی در علم رســید ،بــرای درک محضر
از این رکوردشــکنی در صفحه اینستاگرام خود اساتید بزرگ و حدیثشناســان آن دوران ،سفرهای
علمی خود را آغاز کرد و از محضــر بیش از  200تن
منتشر کرد و نوشت :چیزی برای گفتن ندارم.
چه روز محشری! روزی که تمام عمر فراموشش از دانشــمندان بزرگ عصر بهره برد .پس از ســفر به
نخواهم کرد .گفته بودم که ایــن کار را میکنم و بغداد ،شهرت علمی اوچنان دانشــمندان آن دیار را
وقتی ذهنم را بر چیزی بگذارم تا رسیدن به هدف تحت تأثیر قــرار داده بود که تمــام آنها را مجذوب
خود کرد و از شــعاع وجودی خود بهرهمند ساخت.
رهایش نخواهم کرد.
رکورد این ماده رشــته تا پیش از بیورنســون در در حلقه درسی این فقیه ســترگ ،عالمان نامداری
دست «ادیهال» مرد آهنین انگلیسی بود که در پرورش یافتند که شــیخمفید ،حسنبنمحمدقمی،
رقابتهای جهانی ددلیفت در ســال ۲۰۱۶موفق علمالهدی سیدمرتضی ،هارونبنموسی تلعکبری و
شــد این حرکت را با یک وزنه ۵۰۰کیلویی انجام حسینبنعبیداله غضائری از آن جملهاند .همچنین
کتاب عظیم «منالیحضرالفقیــه» در چهار جلد به
دهد.
ددلیفت یا وزنهبرداری ُکشــنده یکی از تمرینات عنوان یکی از ارکان کتب اربعه شــیعه ،شامل شش
با وزنه اســت؛ در آن یک هالتر که با صفحههای هزار حدیث و براساس موضوعات مختلف فقهی و نیز
فلزی سنگین شده از زمین برداشته شده ،تا جلوی کتاب «مدینهالعلم» در 10جلد که مفقود شده ،امالی،
ِخصال ،عیوناخبارالرضا(ع) و ِعلَ ُلالشــرایع ازجمله
ران باال میآید و سپس به سمت زمین برگردانده
سیصد کتاب ارزشمند این عالم کمنظیر شیعه هستند.
میشود.

شرکتکنندگان در این جایزه ملی و فراگیری
آن اشــاره کرد و گفت :خوشبختانه امسال
پذیرای آثاری از نویســندگان فارسی زبان
ساکن دیگر کشورها شــامل آمریکا ،نروژ،
انگلیس ،افغانســتان ،ترکیه و تاجیکستان
بودیم که حضور پرتعداد شــرکتکنندگان

شهر رم تولید فیلم را از سر میگیرد
ایتالیا قصد دارد تولید فیلم و محصوالت تلویزیونی
شهر رم را با رعایت نکات بهداشتی آغاز کند .تولید
فیلم ســینمایی و تلویزیونــی در منطقه التزیوی
ایتالیا تحت اقدامات شدید ایمنی برای پیشگیری
از گســترش ویروس کرونا ٬با انجام آزمایش فوری
و اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله اجتماعی٬
دوباره آغاز میشــود .صنعت فیلم رم قرار است از
فردا دوشنبه کارش را دوباره شــروع کند .این در

سلبریتی

حالی است که ایتالیا وارد دومین مرحله از قرنطینه
کرونایی شده و برنامه دارد تا بتدریج تا پایان سال
همه چیز را به حالت عادی بازگرداند .ایتالیا به عنوان
کشوری که سختترین وضعیت را در اروپا متحمل
شد ،مشــتاق راهاندازی دوباره اقتصاد خود است و
این کار را با تاکید بر فاصلهگذاری اجتماعی و دیگر
احتیاطهای الزم برای پیشگیری از ابتال به ویروس
کرونا ،انجام میدهد.

سریال

یکمیلیونپوند؛کمکخالق
«هریپاتر» در دوران کرونا

فصل دوم «عاشقانه» با نام
«گیسو»میآید

ایســنا« :جی.کی.رولینگ» یک میلیون پوند برای
کمک به افراد بیخانمان و کسانی که در دوران شیوع
کرونا متحمل خشونت خانگی شدهاند اهدا میکند.
این نویسنده بریتانیایی با انتشــار پستی در صفحه
توئیتر خود نوشــت« :امروز بیستودومین سالگرد
«نبردهاگوارتز» اســت؛ اما میخواهم صادق باشم
و بگویم فکر میکنم امروز موقعیت مناســبی برای
حرف زدن درباره مرگ شــخصیتهای داســتانی
نیســت .این روزها افراد بســیار زیادی عزیزانشان
را از دســت میدهند؛ بنابراین در ســالگرد پیروزی
نبردی در دنیای جادویی ،به افرادی فکرمیکنم که
خارج از خانه مشغول فعالیت هســتند تا از جان ما
حفاظت کنند .در جریان این بحران نیز چون ســایر
بحرانها ،فقیرترین و آســیبپذیرترین قشر جامعه
با بیشترین صدمهها مواجه میشوند بنابراین برای
گرامیداشــت «نبردهاگوارتز»،کمک مالی به مبلغ
یک میلیون پوند را اهدا خواهم کرد که نیمی از آن به
خیریه «کرایسیس» که به کمک افراد بیخانمان در
طول شیوع کرونا میپردازد ،اختصاص خواهد یافت
و و ازآنجاکه آمار خشونت خانگی در دوران قرنطینه
به طرز تاســفباری با افزایش مواجه شده است ،نیم
دیگر از آن را به خیریه «رفیوج» اهدا میکنم ».این
نویسنده چندی پیش اعالم کرده بود پس از ابتال به
ویروس کرونا ،کام ً
ال بهبود یافته است.

«گیسو» که ادامه ســریال «عاشــقانه» است ،در
مراحل پیشتولید قرار دارد .این اثر درامی معمایی
با رویکردهای اجتماعی اســت و بازنویســی نهایی
فیلمنامه آن تا اوایل خرداد به پایان خواهد رسید.
پیشتولیــد فصل دوم ســریال «عاشــقانه» با نام
«گیسو» به تهیهکنندگی هومن کبیری و کارگردانی
منوچهرهــادی ،همزمــان با نگارش و بازنویســی
فیلمنامه نهایی در اوایل خرداد پایان خواهد یافت.
تهیهکننده این پروژه اعالم کرده است« :گیسو» درامی
معمایی با رویکردهای اجتماعی ازجمله پولشویی
است و با توجه به ساخت ســریالهای مختلفی که
روابط رومانتیک در آنها محــور اصلی بوده ،در این
فصل در جهت ارتباط با مخاطب ،تحولی اساسی در
داستان صورت گرفته اســت؛ به طوری که فیلمنامه
این سریال بیش از  ۱۰بار بازنویسی شده و همچنان
بازنویســی طرح نهایی آن در حال انجام اســت .در
سریال «گیسو» ،برخی بازیگران «عاشقانه» در کنار
بازیگرانی جدید حضور خواهند داشت و قرارداد برخی
از چهرهها حدود یک سال قبل منعقد شده است .فصل
اول سریال «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و
تهیهکنندگی مهدی گلســتانه ،در سال  ۹۵تا  ۹۶در
شبکه نمایش خانگی منتشــر شد .محمدرضا گلزار،
ساره بیات ،مهناز افشار ،حسین یاری و هومن سیدی
ازجمله بازیگران فصل نخست این سریال بودند.

سایتهایمنتشرکنندهغیرمجاز
فیلم «طال» مسدود شد

ایلنا :ســازمان تنظیم مقــررات صوتوتصویر
فراگیر در فضای مجازی چهار سایت منتشرکننده
غیرمجاز اکران آنالین فیلمسینمایی «طال» در
ایام کرونا را شناســایی و از دسترس خارج کرد.
همزمان با آغاز دومین اکران آنالین فیلمسینمایی
در رسانههای صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز
از سوی ساترا ۴ ،سایت که به صورت غیرقانونی و
بدون توافق با تهیهکننده اثر اقدام به پخش این
فیلم کرده بودند فورا ًبا هماهنگی ساترا و دادستانی
شناسایی و مسدود شــدند .این اقدام در راستای
حمایت ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر
فراگیر در فضای (ســاترا) مجازی از شکلگیری
بازار شــفاف در حوزه صوت و تصویر و حمایت از
حق مالکیت معنوی صورت گرفته است.

بزرگداشت ملی درگذشتگان
کرونا در  ۳۳شبکه

ایرنا :ویژه برنامه ملی درگذشــتگان از بیماری
کرونا با هدف تسلیخاطر بازماندگان و همدردی
با آنان ،همزمان با شب وفات حضرت خدیجه(س)
به صورت همزمان از شبکههای استانی صداوسیما
پخش میشود .از زمان شیوع بیماری کرونا تعداد
زیادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادهاند
و با توجه به شرایط موجود ،امکان برگزاری مراسم
سوگواری برای آنها وجود نداشته که این مسئله
بر داغ بازماندگان افزوده است .این خانوادهها به
دلیل لزوم قطع زنجیره انتقال به دیگران ،مجبور
هستند هیچ مراسمی برای عزیزان از دست رفته
برگزار نکنند در حالی که دلداری و حضور اقوام و
آشنایان است که غم از دست رفتن عزیزی را التیام
میبخشد .در حال حاضر هزاران خانواده ایرانی در
سوگ یکی از اعضای خود نشستهاند که بر اثر کرونا
فوت کردهاند و هیچ مراسمی هم برای آنها برگزار
نشده است؛ بر این اساس معاونت امور استانهای
رسانه صداوســیما درصدد برآمده بزرگداشتی
ملی برای این افراد برگزار کند.

« »A_B_C_Dبا محوریت کرونا
ساخته میشود

ایسنا :فیلمبرداری فیلم مستند «»A_B_C_D
به کارگردانی خانجهانی ،بــا محوریت کرونا و
حواشــی اجتماعــی آن در تهران ادامــه دارد.
خانجهانی که از اوایل اسفندماه  ۹۸فیلمبرداری
جدیدترین مســتندش را آغاز کرده است ،قصد
دارد تصویربرداری این فیلم را تا زمانیکه وضعیت
شیوع ویروس کووید ۱۹در کشور به مرحله ثبات
برسد ادامه دهد.

زمان بازگشایی سالنهای تئاتر
نامعلوم است

مهر :مدیرکل هنرهای نمایشی تأکید کرد :زمان
بازگشایی مجدد ســالنهای تئاتر هنوز قطعی
نشده و درخواست جلسه با ســتاد ملی مقابله با
کرونا درخصوص وضعیت فعالیت تئاتر در دوران
پساکرونا ارائه شده است .قادر آشنا ،درباره بحث
مطرح شده در فضاهای مختلف درباره بازگشایی
سالنهای تئاتری از یک ماه آینده گفت :هر صنف،
اداره و وزارتخانــهای دغدغههای خاص خود را
برای از سرگیری فعالیتهای خود با بهبود شرایط
شیوع ویروس کرونا دارد و در حوزه سینماوتئاتر
نیز از ســرگیری فعالیتها ازجمله دغدغههای
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

تولید آثار «کرونآرتی»
ادامه دارد

نسلفردا :معــاون فرهنگی حوزه هنری استان
اصفهان با اشاره به شــرایطی که شیوع کرونا در
کشور و برای هنرمندان ایجاد کرده است گفت:
معاونــت فرهنگیوهنری حوزه هنری اســتان
اصفهان با توجه به عــدم گردهماییهای هنری
در اصفهان و لزوم فعالیت هنرمنــدان ،اقدام به
برگزاری پویش «کرونــآرت» کرد که این پویش
با اســتقبال خوب هنرمندان مواجه شــد .وی
افــزود :پس از انتشــار فراخوان ایــن پویش در
اواخر فروردین ماه ،تاکنون  93اثر از ســوی 45
هنرمند در بخشهای ادبیات ،هنرهای تصویری،
تجســمی و موســیقی به دبیرخانه ارسال شده
است .خالقیپور خاطرنشان کرد :آثار ارسالی در
قالبهای شعر و داســتان ،عکس و فیلم ،صوت
و تصویر ،نقاشی ،پوســتر ،کاریکاتور و ...ارسال
شدهاند.

آثار توقیف شده در اتریش باید
به ایران بازگردانده شود

پس از اکران موفق فیلم «جوکر» ،راهپلهای در محل ه برانکس نیویورک به یک جاذبه گردشــگری
تبدیل شده است.

انیمیشن کوتاه «خاکستری متمایل» به نویسندگی و کارگردانی اقبال شیرزائی در ادامه حضورهای
بینالمللی خود در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم مریلند ( )MIFFپذیرفته شد.

میزان :معاون میراثفرهنگی کشور تاکیدکرد:
براساس نظر کارشناسی ،اقالم مذکور در صندوق
امانات کشور اتریش ،متعلق به حوزه جغرافیایی و
تاریخی ایران در دوره هخامنشی و ساسانی است
که باید به کشور بازگردانده شود .طالبیان گفت :در
آذر سال ۹۸از طریق تماس تلفنی رئیس اینترپل
ایران ،موضوع کشف و توقیف تعدادی از اشیای
باستانی با منشــأ ایران در محتویات لوح فشرده
موجود در صندوق امانات یکی از اتباع ایرانی در
کشور اتریش ،به اطالع معاونت میراثفرهنگی
رسید.

