پیمان قاسمخانی در ِ
صف «نظامآبا ِد مریخ»

درخشش دیوانهوار راسل کرو بر پرده سینما

سریال نوروزی جدید تلویزیون با بازی لوالیی

ایسنا:پیمانقاسمخانی،خواستاردریافتمجوزساختسریال«نظامآبادِمریخ»برای
شبکهنمایشخانگیشدهاست.او،اینسریالراباهمکاریمحسنچگینیکارگردانی
خواهدکرد.سازمانسینمایی،تازهترینفهرســتمتقاضیانپروانهساخت،نمایشو
تهیهکنندگیراکهبهصورتهفتگیبهروزمیشود،منتشرکرد.درفهرستمتقاضیان
پروانهفیلمسازی(ساخت)،نامهاییچونمانیحقیقیبرایفیلم«تفریق»،رامبدجوان
برایسریال«شاخ»،پیمانقاسمخانیبرایسریال«نظامآبادمریخ»وفریدونجیرانی
برایفیلم«میخواهمسالمزندگیکنم»بهچشممیخورد.

مهر:بهدنبالبازگشایییکسومسالنهایســینماییپسازتعطیالتکرونایی،فیلم
«»unhingedبابازیراســلکرودررأسباکــسآفیسبریتانیاوایرلنــدقرارگرفت.
«»unhingedبافروشبیشاز۱7۵هزارپوند(۲۲۹هزاردالر)درطولآخرهفته،فیلم
اولگیشههایبریتانیاوایرلندشد.اینفیلمدر۲43سالنسینمابهنمایشدرآمدودرعین
بازگشتمحتاطانهتماشاگرانبهسالنهایسینما،توانستموجمتوسطیازاشتیاقراایجاد
کند.توزیعکنندهفیلمدراینبارهگفت:همهیادمیگیریمچطورباکووید۱۹کناربیاییم،
ضمناینکهدرچندماهاخیرنشاندادیمچقدربهسینماوهنروآیندهآنتوجهداریم.

تسنیم :سریالتلویزیونی«نوروزرنگی»درحالنگارشقسمتهایپایانیوروزهایآخ ِر
پیشتولیدوتستبازیگرانبومیومحلیاستوبهگفتهکارگردانشازاولشهریورماهضبط
راآغازمیکند.حمیدلوالییوشهرامقائدیجلویدوربینعلیمسعودیحاضرمیشوند.
اینسریالبهقولعلیمسعودینویسندهوکارگردانش،بازخوانیخاطراتشدرکوچهپس
کوچههایمحالتمشهداست.تمام«نوروزرنگی»درمشهدفیلمبرداریمیشودبهجز
بازیگراناصلیمثلشــهرامقائدی،داریوشسلیمی،محمداسالمی،ماهانعبدی،جواد
خواجویوالبتهاضافهشدنحمیدلوالیی،بازیگرانمحلیوبومیزیادیاستفادهمیشود.

خبر ویژه
 «کلوزآپ» کیارستمی در فهرست
 ۲۵فیلم برتر خارجی سینما

«درخشش ابدی یک ذهن پاک»
ادامه دارد

ایســنا:فیلم«کلوزآپ»درفهرست۲۵فیلم
برترغیرانگلیســیزبانتاریخســینماازسوی
نشریه«»FarOutقرارگرفت.دراینفهرست
فیلم«کلوزآپ»ســاختهعباسکیارستمیو
محصولسال۱۹۹۰میالدیدررتبهسیزدهم
برترینفیلمهایخارجیسینمایجهانوباالتر
ازآثارمطرحیچون«هیروشــیما،عشقمن»
ساخته«آلنرنه»«،سهرنگ:آبی»بهکارگردانی
«کریستوفکیشلوفسکی»«،توهمبزرگ»به
کارگردانی«ژانرنوار»وفیلم«جذابیتپنهان
بورژوازی»ســاخته«لوییزبونوئل»قراردارد.
نشریه«»FarOutدرتوصیففیلم«کلوزآپ»
آوردهاست«:عباسکیارستمیکهبزرگترین
فیلمسازموجنوایرانیاستدرفیلم«کلوزآپ»
بهطرزماهرانهایمرزبینداستانوغیرداستان
وفانتزیوواقعیــترادراثرپســامدرنخود
زدودهاســت.دررتبهاولتادوازدهمفهرست
نشریهانگلیسی«»FarOutازبرترینفیلمهای
خارجیسینمایجهان،پساز«استاکر»ساخته
«آندریتارکوفســکی»کهجایگاهنخسترابه
خوداختصاصدادهاســتبهترتیبفیلمهای
«داســتانتوکیو»(یاســوجیرواوزو)«،هفت
سامورایی»(آکیراکوروساوا«،یییی»(ادوارد
یانگ)«،ازنفسافتــاده»(ژانلوکگدار)«،در
حالوهوایعشق»(وونگکاروای)«مهرهفتم»
(اینگماربرگمان)«،هشــتونیــم»(فدریکو
فلینی)«،ماجرا»(میکلآنجلوآنتونیونی)«بیاو
بنگر»(المکلیموف)«،سانشویمباشر»(کنجی
میزوگوچی)و«محکومبهمرگیگریختهاست»
(روبربرسون)قرارگرفتهاند.
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غائله خانه هنرمندان اصفهان وارد فاز تازهای شده است

5

محمد بندرعباسی  /گروه فرهنگ و هنر
msbandarabasi@gmail.com

ادامه از صفحه یک...
پرده اول :اصل خبر درســت
است ،اما نوع تحلیل و مخابره
ایراد دارد
بهمجردانتشــاراینخبرحــوزههنری
اســتاناصفهاندراقدامیســریع«نوپو
طور»واکنشدادبــااینمضمونکه«:نه
داســتاناونجوریکهگفتننیســت!!!»
مهدیاحمدیفررئیسحوزههنریاستان
اصفهان،درموردانتشارخبرمالکیتبنیاد
شهیدوامورایثارگراناستاناصفهاندر
خصوصخانههنرمنــدانگفت:درمورد
خانههنرمندانخبریکهدرفضایمجازی
ودرمیانهنرمندانمطرحشــدهاست،
اصلخبردرستاستامانوعتحلیلونوع
مخابرهایکهصورتگرفتهایراداتیدارد
کهتوضیحاتیدراینخصوصوجوددارد.
پرده دوم :یک عالمت سوال،
یک عالمت تعجب و چند تا
استیکر
عصر۱۲مردادماهتعــدادیازهنرمندان
شــاخهنمایــش،طبــقروالمعمــول
برایشــرکتدربرنامههفتگــیپاتوق
یکشنبههایتئاتربهمحلخانههنرمندان
مراجعهکردهاندوآنطورکهازفیلمهای

نماهنگ نسل غدیر با صدای
حامد علیزاده منتشر شد

ایلنا:نماهنگ«نسلغدیر»باصدایحامدعلیزادهو
بهمناسبتفرارسیدنعیدغدیرخم،منتشرشد.این
نماهنگباصدایحامدعلیزادهتهیهشدهوکال ِمآن
برگرفتهازخطبهغدیراست.درایناثرسعیشدهبا
استنادبهآنچهدرخطبهغدیرآمدهاست،ماجرای
غدیربرایمخاطبانروایتشــود.تهیهکنندهاین
اثرابوالفضلشهرابیاست.شــعرایناثربرگرفته
ازخطبهغدیروســرودهمنصورهفالمرزیوحامد
علیزادهاست.


برگزاری نمایشگاه مجازی
هنرهای تجسمی «اعجاز هنر»

فارس :نمایشگاهگروهیهنرهایتجسمیتحت
عنوان«اعجازهنر»ازروزجمعه۱7مردادبهصورت
مجازیدرسایتباغموزهقصرآغازبهکارمیکند.
درنمایشــگاهگروهیهنرهایتجســمیتحت
عنوان«اعجازهنر»بیــشاز6۰اثراز4۰هنرمند
سراسرکشــوردرزمینههاینقاشــیوعکسبه
کیوریتوریآناهیتاســیاوشبهنمایشدرمیآید.
عالقهمندانبرایمشاهدهایننمایشگاهمیتوانند
از۱7تا3۰مردادبهسایتباغموزهقصربهنشانی

www.qasr.irمراجعهکنند.

پذیراییباطعماسپریفلفل
منتشرشــدهدرفضایمجازیپیداست،
محمدرضــابــزرگزادواســدالهبابایی،
نمایشنامهخوانانایننشستبودهاند.در
ادامهنیزبیانیهایقرائتشــد.دربخشی
ازاینبیانیه(بهاســتنادخبرمنتشرهدر
خبرگزاریایسنا)آمدهاســتبااشارهبه
اینکــهســرمایههایفرهنگــیکمتراز
بزرگراههاوکارخانههاوپادگانهانیست،
امروزبیشــترازآنکههنرمنــداننیازمند
داشتنخانهایدرشهراصفهانباشنداین
شهراصفهاناستکهنیازمندهنرمندانی
استکهدراینشــهرصاحبخانهباشند
چراکهمنزلتهرشــهریدرگرواهمیت
وجایگاهیاســتکــهبــراینخبگانو
هنرمندانشقائلاست.امروزخانهایکه
هویتخودرامدیونتالشهنرمنداناست
وتبدیلبهبخشمهمیازهویتفرهنگی
شهراصفهانشده،درگیروداربخشنامهها
ودادگاههاست.
پرده سوم :برافراشته شدن
پرچم سفید از سوی مدیرکل
بنیاد شهید اصفهان
داریوشوکیلــیمدیرکلبنیادشــهید
اصفهانپیــشازظهــر۱۲مردادماه،در
گفتوگوبارادیواصفهــاناعالمکردکه
بایدبارفاقت،دوســتیووحدتکهامروز
نیازجامعهماستوشهدابهمایاددادهاند،
اینمشــکلراحلکنیموانتظارجامعه

هفت

«جونده» در هنر و تجربه
اکران میشود

هنریاصفهانکهعصر۱۲مردادبهخانه
هنرمندانرفتهبودنــدنیزچیزیجزاین
نبودهونیست؛رفاقت،دوستی،وحدتو
توجهبههمانایثاروفداکاریوگذشتیکه
شهدادرعملبهمایاددادهاند.
پرده چهارم :پذیرایی با طعم
اسپری فلفل
بهگزارشخبرگــزاریخبرآنالین،پس
ازانتشــارخبرواگذاریخانههنرمندان
اصفهانبهنهادیدیگر،روزیکشــنبه۱۲
مــرداد،جمعیازهنرمنــدان،مقابلاین
ســاختمانقدیمیکهدرفهرســتآثار
ملیهمثبتشدهاســت،اجتماعکردند
کهبادخالتمامــورانبهپایانرســید.
برخوردناشایســتباایــنهنرمندان،در
دوروزگذشــتهبازتابزیادیپیداکرده
اســتکههمچنانادامهدارد.درهمین

رابطه،محمدمهدیدادمــانکهازحدود
یکماهپیشبهریاستحوزههنریانقالب
اسالمیانتخابشدهاست،متنیانتقادیو
اعتراضیرادراینستاگرامخودمنتشرکرد.
درمتناینستاگرامیمحمدمهدیدادمان
آمدهاست«:باســمالحق.روزیکشنبهاز
چندهنرمنددلســوزاصفهانیبااسپری
فلفلوبیاحترامیپذیراییشــد!مقابل
خانههنرمنداناصفهان!آمدهبودندتاخبر
تحویلخانههنرمندانبهبنیادشــهیدرا
پیگیریکنند؛صرفاًیکدغدغهدرســت
فرهنگی.ازاتفاقپیشآمدهبسیارمتأسفو
عذرخواهم.دیروزبابعضیازاینهنرمندان
عزیزمکالمهکردهوامروزنمایندگانویژه
حوزههنریرابرایبررسیدقیقترماجرا
ودلجوییازهنرمندانعزیزراهیاصفهان
کردم.ازفرماندهمحترمنیرویانتظامینیز

خواهشمندمنسبتبهرفتارغیرقانونیو
بیادبانهبرخیمأمورانناجااقداممتناسب
راانجامدهند.مشکلرابابنیادشهیدمالک
قانونیاینســاختمانحلخواهیمکرد.
خانههنرمنــداناصفهان،خانــهومأمن
اهالیهنراینشهربوده،هستوانشاءاله
خواهدبود».
پرده آخر :شما آقای مسئول
دلسوز
کسیازبنیادشهیدانتظارنداردبهعنوان
مالکفعلییاقبلیکارخاصیبکندولیازتو
آقایمسئولدلسوزکهازکولوکمراخبار
باالمیریوسربازانرسانهایاتباابزارهای
متداولنشریاتراواداربهانتشاراینهمه
اقداماتعمرانی،فرهنگی،ورزشــیوسه
نقطهمیکننداینحجــمازبیعرضگیو
سکوتمایهمباهاتاست.بروبهخودببال...

ایســنا:فیلمکوتاه«ج َونده»بهکارگردانینوید
َ
صولتیبابــازیبابککریمیوعلیرضــامهراناز
۱6مردادمــاهدرگروهســینمایی«هنروتجربه»
اکرانمیشود.مسعودامینیتیرانیجایزهبهترین
فیلمبرداریدرسیوششمینجشنوارهبینالمللی
فیلمکوتاهتهرانرابرایاینفیلمدریافتکردهاست.

سلسلهنمایشنامهخوانیهای
رادیویی کلید خورد

ایرنا:جباریموالنا،کارگردانازآغازضبطسلسله
نمایشنامهخوانیهایرادیوییخبردادوگفت:قرار
استایننمایشــنامههارادرقالبهاوموضوعات
متفاوتارائهکنیم.میالدجباریموالنا،کارگردان
تئاتروسینمادرگفتوگوباخبرنگارتئاترخبرگزاری
فارسازآغازضبطسلسلهنمایشنامهخوانیهای
رادیوییبرایعرضهدرسایتتیوالخبردادوگفت:
موضوعبندیهایایننمایشنامههامتفاوتهستند
وقرارنیستفقطدریکموضوعخاصباشند.

