جشنواره فیلم «مقاومت» آنالین برگزار میشود

جدایی شهاب از «بدون همه چیز» توافقی بود

رضا ناجی سرطان را شکست داد

ایرنا :شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» آنالین برگزارمیشود .سیداحد
میکاییلزاده معاون ارتباطات و اطالعرســانی شانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
«مقاومت» درباره تأثیر شیوع کرونا بر تولید آثار و استقبال از شانزدهمین دوره این رویداد
هنری گفت :خوشبختانه استقبال از پیشبینیهای اولیه در دبیرخانه فراتررفت و تاکنون
بیش از  ۴۴۰۰عنوان فیلم در دو بخش ملی و بینالمللی به این جشنواره ارسال شده است،
البته جشنواره امسال در هر  ۸بخش خود بهصورت کام ً
ال بینالمللی برگزارمیشود .وی
درپایان گفت :درشیوه آنالین ،کیفیت برگزاری ارتقا مییابد.

فارس :تهیهکننده فیلم سینمایی «بدون همه چیز» به کارگردانی محسن قرایی درباره
اخبار منتشر شده مبنی بر جدایی شهاب حسینی و علی مصفا از این پروژه توضیحاتی ارائه
کرد .جواد نوروزبیگی تهیهکننده فیلم سینمایی «بدون همه چیز» به کارگردانی محسن
قرایی که این روزها در حال فیلمبرداری است در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره خبرهای
منتشر شده مبنیبر جدایی چند بازیگر از این فیلم بیان کرد :علی مصفا پیش از سال جدید
از پروژه جدا شده بود و این جدایی مربوط به حاال نیست ،یعنی درستتر این است که او
اص ً
ال در پروژه حضور نداشت.

خبرآنالین :رضا ناجی؛ بازیگر سینما از پایان دورههای شیمی درمانی و موفقیتآمیز بودن
آن خبر داد .هنرمند پیشکسوت سینما گفت :خوشبختانه مشخص شد که دوره درمان با
موفقیت طی شده است .این دومین مبارزه رضا ناجی با سرطان روده بوده که بعد از پشت
سر گذاشتن عمل جراحی روده و طی کردن دوازده دوره شــیمی درمانی پیروز مبارزه
شده است .رضا ناجی متولد  ۱۳۲۱و نخستین بازیگر ایرانی دریافتکننده خرس نقرهای
بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم برلین است .از مهمترین فیلمهای رضا ناجی میتوان
به بچههای آسمان ،آواز گنجشکها ،ترنج ،باران و باد در علفزارها میپیچد اشاره کرد.

خبر روز
 کرونا و برنامههایی که بیننده ندارند

جدیدترین نظرسنجی رسانه
ملی ۵۰ :درصد سقف مخاطب!

مرکز افکارســنجی روابط عمومی رسانه ملی
جدیدترین مخاطبان برنامههــای تلویزیونی
را اعالم کرد و بر اســاس آمار به دســت آمده،
همچنان  ۷/۸۱درصد مخاطبان همانطور که
اخیرا ً عبدالعلی علیعسگری رئیس رسانه ملی
گفته بود ،پاسخشــان به پرســش آیا در طول
شبانهروز از برنامههای تلویزیون بهره میگیرند
یا آن طور که او دقیقتر گفته بود؛ به برنامههای
تلویزیون توجه میکنند؟ بله بوده است.
با وجود چنین آماری و در این شرایط و روزهایی
که کرونا بر زندگی مردم سایه انداخته و آنطور
که رئیس رسانه ملی در ابتدای سال در جلسه
ســتاد ملی مبارزه با کرونا وعده داده ،قرار بود
تلویزیون مردم را ســرگرم کند ،اق ً
ال آمار روابط
عمومی سازمان نشانگر چنین حقیقتی نیست.
در جدیدترین نظرسنجی ماهانه این بار برنامه
«دورهمی» مهران مدیری با  ۷/۵۰درصد باالتر
از «عصر جدید» احســان علیخانی قرار گرفته
است .دو برنامهای که در سالهای گذشته میزان
رضایت از آنها به باالی  ۶۵درصد میرسید اما
حاال حوالی  ۵۰درصد گیــر کردهاند و تازه در
باالترین سطح رضایت مردمی هستند!
نکته عجیب دیگر همچنان میزان رضایتمندی
باالی «خندوانه» (پخش تکراری گزیدههایی
از این برنامــه) و جنگهــای تلویزیونی چون
«کودک شو» در شــبکه نسیم اســت .اینکه
مردم در روزهای سخت و پر استرس همچنان
جنگهای سرگرمی را پســندیدند و انتخاب
کردند .همچنان در میان باالنشینان نظرسنجی
تلویزیون اثری از «فوتبال برتر» نیست .برنامهای
که به طور مونوپل تمام بازیهای مهم فوتبال
لیگ را در شرایطی فشرده پخش کرده و سپس
کار نقد و تحلیل آن را بر عهده داشته ،همچنان
جایی در برنامههای صاحب مخاطب باالی ۳۰
درصدی ندارد!
درحالی که محمدحسین میثاقی چندی قبل
روی آنتن زنده برنامهاش گفته بود که مســیر
درســت را پیش میرود و رضایت مخاطبانش
نشاندهنده این موضوع است ،اما به نظر میرسد
حداقل نتایج به دست آمده از نظرسنجیهای
خود رسانه ملی چنین حقیقتی را برای چهارمین
ماه متوالی تائید نمیکند و اص ً
ال بر همین اساس
اســت که مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون
فوتبال کــه به خاطر ســوءمدیریت در قرارداد
ویلموتس و همه بالهای دیگری که بر سر فوتبال
در دوران مدیریت او و رفقایش آمده ،میتواند
به او انتقاد کند و با ســینهای ستبر بگوید« :آن
مجری به ما میگوید بیکفایت .بیکفایت کسی
است که برنامهای با سه میلیون پیامک را رسانده
است به فقط  ۲۰۰هزار بیننده!»
حرفی تلخ برای فرار از فشار از سوی یک مدیر
ورزشی ناکام که البته هر ماه حتی از سوی واحد
افکارسنجی خود سیما تائید میشود .پرسشی
کلیدی که باید مدیران شــبکه ســه پاسخ آن
را بدهند .اینکه واقعاً چــه کردهاند با مخاطبان
بینظیر و ثابت فوتبالی رسانه ملی! پاکباخته
بیشک بهترین واژه برای بخش سریالسازی
شبکههای مختلف تلویزیونی است.
رســانه ملی که تمــام انرژیاش راگذاشــته
برای تعطیل کــردن یا انزوا یــا حداقل تحت
اختیار گرفتن شــبکه نمایش خانگی و بخش
سریالســازی آن ،در روزهایــی کــه مدام در
گزارشهایش رقیــب بخش خصوصی را متهم
میکند ،با آمار ناخوشایند سریالهایش ،مدام
ناکامی بر سر ناکامی آوار میکند .سریالهایی
کــه پــس از «نــون خ» و موفقیــت حداقلی
«بچه مهندس» و «زیرخاکی» ،تمامشــان در
شــبکههای مختلف ناکام بودنــد و به کف ۲۰
درصد مخاطب هم نرسیدهاند ،همچنان در برابر
تکرار پخش ســریالهای قدیمی هم شکست
میخورنــد .نکته قابل تأمل بــرای واحدی که
در سال گذشــته به جهت حمایت از آن بودجه
مستقل از صندوق توســعه ملی برداشت شده،
این است که حتی بعد از چند ماه ناموفق ،برای
فرصت طالیی محرم امســال هم در چند شب
نخست ،نتوانسته ســریالی همراه با غافلگیری
عرضه کند تا خبرساز شــود.درحالی که همه
هفته آمار فروش و رکوردشــکنی شبکههای
نمایش خانگی که مردم به ازای تماشایشــان
پول میپردازند منتشــر میشــود ،چه اتفاقی
رخ داده است که سریالهای رایگان تلویزیون،
اینچنین در کف میزان اقبال عمومی قرار دارند؟
این پرسش ،پاسخی ساده دارد .اینکه سریالها با
چه متری تائید ،ساخته و نظارت بر ساختشان
انجام گرفته است که نمیتوانند بیننده را پای
خود بکشانند.
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«جیمز گان» کارگردان «جوخه خودکشی» از حضور «ادریس آلبا» و
«وایوال دیویس» در فیلم جدید خبر داد

5

جوخهجدیددرراه

کارگردان ســازنده «جوخه خودکشی» در برنامه
آنالین «دی سی فن دوم» اسامی بازیگران حاضر در
فیلمش را اعالم کرد .جیمز گان با حضور در رویداد
«دیســی فندوم» شــخصیتهای فیلم «جوخه
خودکشــی» یا «جوخه انتحار» را معرفی کرد و به
این پرسش مهم پاسخ داد که چه بازیگرانی در نقش
این شخصیتها ظاهر میشوند .این فیلم که دنباله
فیلم «جوخه خودکشی» محصول سال  ۲۰۱۶که
به کارگردانی دیوید آیر ساخته شد نیست ،به طور
کامل یک بازسازی جدید اســت ،هر چند برخی از
بازیگران آن فیلم در نقش همان شخصیتها در آن
ظاهر خواهند شد .اسامی بازیگران چنین است وایوال
دیویس بار دیگر در نقش آماندا والر ظاهر میشود در
حالی که جوئل کینامــان نقش ریک فلگ و مایکل
روکر نقش ساوانت را بازی میکند .فلوال بورگ در

نقش جاولین دیده میشود و البته مارگو رابی هم به
بازی در نقش هارلی کوئین ادامه میدهد.
دیوید دستمالچیان در نقش پولکا دات من دیده
میشــود و دانیال ملکیور در نقش رتکچر  ۲بازی
میکند .ادریس البا در نقش بالداسپورت باز میگردد
و استیو آگی کینگ شارک میشود.
میلینگ انجی در نقش مونــگال و پیتر کاپالدی در
نقش تینکر ظاهر میشــوند و آلیس براگا در نقش
ســول ســوریا بازی میکند .گروه بازیگران با پیت
دیویدســون در نقش بلکگارد ،ناتــان فیلیون در
نقش «تیدیکی» ،شــان گان در نقش ویزل ،جی
کورتنی در نقش کاپیتان بومرنگ و جان ســنا در
نقش پیسمیکر کامل میشود.در جریان برگزاری
پنل به صورت آنالین ،گان اعتراف کرد که تاکنون از
ساختن هیچ فیلمی به این اندازه لذت نبرده و همه

سعیاش این اســت که روح کتابهای مصور جان
اوســتراندر را حفظ کند و ادامهای بر کتابهای او
باشد.همچنین در ویدئویی که از پشت صحنههای
فیلم منتشر شد فضایی به نمایش درآمد که شبیه
یک فیلم اسطورهای جنگی دهه هفتاد بود و روحیه
و سبک طنزآمیز گان نیز در آن جای گرفته است.

فیلمی باشکوه یا ترکیبی از چند بالکباستر

در حالی که به تازگی به منتقدان اجازه داده شــد تا
به صورت رسمی نقدهای «تنت» کریستوفر نوالن
را منتشر کنند ،این فیلم نظرات مختلفی برانگیخته
است.گای الج منتقد ورایتی میگوید «تنت» پیش
از پاندمــی جهانی کووید ۱۹-هم داشــت به عنوان
بزرگترین رخداد سینمایی ســال مطرح میشد و
جدیدترین پروژه کریستوفر نوالن توانسته بود توجه
خیلیها را جلــب کند اما پیامدهــای پاندمی برای
این فیلــم و اکران آن در چنیــن دورانی از اضطراب

فضای مجازی

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند؛

انتقادات تند «شان پن»
علیه کاخ سفید

مهر :شان پن با نقد برنامهها و افراد دولت ترامپ در
مقابله با ویروس کرونا گفت داریم خودمان خودمان
را میکشیم .شان پن که با ســازمان خیریه کمک
اورژانسی خود با عنوان  COREتوانسته در سراسر
لسآنجلس امکان تســت رایگان کووید  ۱۹-برای
هزاران نفر را فراهم کند ،گفته برت ژیرور ،مسئول
تست کروناویروس در دولت ترامپ ،آنقدر بیکفایت
است که حتی ارزش مشاوره دادن هم ندارد .پن در
یک مصاحبه مجازی با آنا کابررا از سیانان گفت:
«من به مشاوره دادن به مسئول تست ویروس کاخ
سفید یا رئیسجمهور ایاالت متحده باور ندارم .او یک
دروغگوی کامل و یک مهره بیارزش و بیصالحیت
اســت ».این بازیگر برنده جایزه اسکار گفت :منبع
الهامش کارکنان ،داوطلبــان و فعاالن خط مقدم
سازمان غیرانتفاعی  COREاست که بدون ترس با
پاندمی کروناویروس مواجه میشوند .او همچنین به
انتقاد خود از کمبود رهبری مناسب یا اطالعرسانی
کافی و شفاف از سوی مســئوالن دولتی ،از جمله
مسئوالن کاخ ســفید ،ادامه داد .او گفت« :جاهای
کمی شاهد رهبری تا حدودی درست هستیم و باید
برایش ارزش قائل بشویم».

«نفیر  »۲شنیدنی میشود

اجازه نقد داده شد؛ نظر منتقدان درباره «تنت»
و بینظمــی ،آن را حتی جالبتر کرده اســت.لزلی
فلپرین از هالیوود ریپورتراین فیلم را به قرص زاناکس
تشبیه کرد و نوشت« :مانند زاناکس ،این فیلم باعث
میشود حس غوطهور بودن بکنید ،حیرتزده بشوید
و تا حدودی منظرههای آن شما را آرام کنند ،اما در
عین حال سر شما آنقدر حس میکند در ابرهاست
که تنها راهی که دارید این اســت کــه آرام بمانید و
سعی کنید ذهنتان را مانند یک بالن که توسط امواج
دریایی و هوای داغ تکان میخورد ،این سو و آن سو

هفت

ببرید».جســیکا کلنگ منتقد نیویورک تایمز فیلم
جدید نوالن را «برداشت زمانشکن او از جیمز باند»
خواند و گفت االن دنیا دنبال فیلمی میگردد که بتواند
ناجی باشد و «تنت» همین فیلم اســت .او نوشت:
«این فیلم به طور غیرقابل انکاری لذتبخش است،
اما عظمتش فقط نمایانگر شــکنندگی خوشذهن
بودن ظاهریاش است .نیکوالس باربر از بیبیسی
گفت تماشا کردن «تنت» مثل این میماند که چند
بالکباستر را همزمان تماشا کرده باشید .او نوشت که

مستند

«جوخه خودکشی» دومین فیلم در این فضا به جز
فیلم اولی است که دیوید آیر ســاخته بود .در فیلم
اصلی ویل اسمیت ،جرد لتو ،اسکات ایستوود ،ازرا
میلر و بن افلک بازی کرده بودند .این فیلم ابرقهرمانی
به کارگردانی گان قرار است  ۶آگوست سال ۲۰۲۱
اکران شود.
«این فیلم زیر بار تمام خطوط داستانی و مفاهیمی که
داخل آن گنجانده شده له میشود» و اضافه کرد که
این فیلم عم ً
ال «یک فیلم جیمز باند است که فقط در
نیم ساعت آخر خود «بازگشــت به آینده  »۲و «لبه
فردا» را هم چپانده است ».کاترین شوارد از گاردین
هم نظر مثبتی راجع به «تنت» نوالن نداشت و نوشت:
«این فیلمی نیست که ارزش شجاعت روانی رفتن به
پرده بزرگ برای تماشــا را داشته باشد ،مهم نیست
چقدر هم این کار امن باشــد .حتی مطمئن نیستم
که بعد از پنج سال ،این فیلم ارزشش را داشته باشد
که بخواهید شــب بیدار بمانید تا آن را از تلویزیون
تماشا کنید».

مستندی روانشناختی درباره ترامپ

ویژهبرنامه محرمی «چراغی دیگر» در فضای مجازی

وقتی «خودشیفتگی» بدخیم میشود!

خانه اندیشمندان علوم انســانی همزمان با آغاز دهه اول محرم ویژه
مریم محسنی  /گروه ایران
 M.Mohseni@ gmail.comبرنامههای «چراغی دیگر» را برای تبیین فلسفه و آموزههای حسینی در
فضای مجازی با حضور چهرههای مطرح عرفان و اندیشه اسالمی برگزار
میکند .محدودیتهای ناشــی از وضعیت خطیر کرونایی ناگزیر به فاصلهگذاریهای اجتماعی منجر شده و
اجتماعات معنوی شبهای محرم را با محدودیت مواجه کرده است .به همین مناسبت خانه اندیشمندان علوم
انسانی با استناد به حکم آموزه علوی « َم َ
ا ل یُ ْد َر ُک ُک ُّل ُه َ ل یُت َْر ُک ُک ُّله» ،سلسلهنشستهای مجازی با عنوان «چراغی
دیگر» برای شبهای محرم تدارک دیده که با سخنرانی فرهیختگان و استادان بلندپایه عرفان اسالمی همراه
است .این برنامهها از یکشنبه ،دوم شهریورماه (شب چهارم محرم) تا سهشنبه 11 ،شهریورماه (شب سیزدهم
محرم) هر شب ساعت  ،21به صورت زنده از شبکه آپارات و صفحه اینستاگرام رسمی خانه اندیشمندان علوم
انسانی به نشانی « »ihht.irو « »iranianhht.irپخش میشود.
برایناساس ،دکتر ناصر مهدوی ،استاد عرفان اسالمی ،در شــب اول این رویداد به ارائه سخنرانی خود با عنوان
«مرگی برای گرامیداشت زندگی» خواهد پرداخت .دوشنبه 3 ،شهریورماه ،دکتر ابوالقاسم فنائی عضو هیئت
علمی دانشگاه مفید به ارائهای با عنوان «کربال ،صحنه رویارویی اسالم اموی و اسالم علوی» میپردازد .همچنین
آیتاله محمد سروش محالتی در شب ششم محرم مصادف با سهشنبه 4 ،شهریورماه ،سخنانی با عنوان «کونوا
احرارا» خواهند داشت .در شب هفتم محرم ،برابر با چهارشنبه  5شهریور نیز دکتر اردشیر خورشیدیان ،رئیس
انجمن موبدان تهران ،از منظری بیناالدیانی به تبیین «شعور حسینی» میپردازد و در شب هشتم محرم مصادف
با پنجشنبه 6 ،شهریورماه ،حجتاالسالم و المسلمین محمدسعید بهمنپور ،سخنانی با محوریت «جهاد فیاله و
جهاد فیسبیلاله» خواهد داشت .در شب تاسوعا نیز ،حجتاالسالم و المسلمین محمدرضا نوراللهیان از «کربال؛
عرصه فتوت» سخن خواهد گفت .خانه اندیشمندان علوم انسانی در شب عاشورای حسینی ،شنبه شب میزبان
دکتر رحیم نوبهار عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است .نوبهار درخصوص «الزامات
حضور دین در حوزه عمومی در پرتو رهنمودهای امام حسین(ع)» سخنرانی خواهد داشت .در شب شام غریبان
نیز دکتر داوود فیرحی ،عضو هیئت علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از «عاشورا و اصالح
دین» میگوید.همچنین دوشنبه 10 ،شهریورماه خانم دکتر طوبی کرمانی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات
و معارف اسالمی دانشگاه تهران سخنانی با این مطلع خواهد داشت که «عشق را در کربال آتش زدند تا شعلههای
آن ،چراغ راه فرداهای عاشورا باشد» و نهایتاً شب سیزدهم محرم ،مقارن با سهشنبه 11 ،شهریورماه ،دکتر محسن
جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،به تبیین «آموزههای اخالقی نهضت حسینی» میپردازد .گفتنی است؛
ویژهبرنامههای دهه اول محرم خانه اندیشمندان به صورت زنده (الیو) در فضای مجازی با شعرخوانی استاد سهیل
محمودی ،شاعر و نویسنده و مرثیهسرایی رضا سلسبیل ،ذاکر اهل بیت همراه است.

یک فیلم مستند به بررسی مسائل روانشناختی ترامپ پرداخته و به این نتیجه رسیده که او دچار خودشیفتگی
بدخیم است و بدون تقلب نمیتواند زندگی کند.
اینکه آیا دونالد ترامپ از یک بیماری روانی جدی رنج میبرد چیزی است که بارها مطرح شده و خیلی از مواقع
با کمدی و طنز همراه شده است .بسیاری از مردم عادی هم در تمام مدت ریاستجمهوری او به این مسئله فکر
کردهاند ،بنابراین بسیاری از مواردی که فیلم مستند جدید «بیصالحیت :روان دونالد ترامپ» مطرح میکند
برای مردم آشنا خواهد بود.
این فیلم که ساخته دن پارتلند است و بیستوهشتم آگوست منتشر میشود در توضیحاتش میگوید ترامپ
یک «خودشیفته بدخیم» است .این فیلم با جزئیات به چهار شاخصه ترامپ میپردازد که در مرکز این سندروم
قرار دارد :پارانویای شدید او (این حس که هر خبرنگار که از او سؤال چالشبرانگیز میپرسد یا هر عضو تیمش
که جلویش سر تعظیم فرو نمیآورد میخواهد او را پایین بکشد) ،اختالل شخصیت ضداجتماعی او (دروغگویی
مداوم و عدم پشــیمانی درباره انجــام دادن نابودکنندهترین کارها) ،سادیســم (هزاران حملــه و توهین در
توئیتهایش) و خودشیفتگی یا نارسیسیسم او.
عالوه بر این ،فیلم عالقه او به خلق کردن و زندگی کــردن در واقعیت خودش را مطرح میکند و به تحلیل آن
میپردازد .فیلم در عین حال به بررسی نبود کامل همدلی در او میپردازد؛ ویژگی که مسلماً شاخصه تعیینکننده
یک فرد جامعهستیز است .این مستند همچنین او را با هیتلر و موسولینی و دیگر رهبران خودکامهگرای زمانه
مقایسه میکند.
اما مستند «بیصالحیت» در شاخصههای ترامپ ظرافتهایی هم پیدا میکند .به طور مثال ،ریک رایلی نویسنده
کارکشته ورزشی و نویسنده کتاب «فرمانده تقلب کردن :چطور گلف ترامپ را توضیح میدهد» میگوید ترامپ
از جمله بهترین رئیسجمهورها در گلف است .او این سوال را میپرسد چرا ترامپ باید نیاز داشته باشد در گلف
تقلب کند؟ اما او این کار را میکند.
به گفته رایلی ،ترامپ ماشین گلف خود را طوری دستکاری کرده که دو برابر سریعتر از دیگران حرکت کند تا اگر
نیاز داشت سریعتر به مقصد برسد و بتواند نتیجه را دستکاری کند .او توپش را در جای اشتباه میکارد یا وقتی
توپ را داخل رودخانه میفرستد ،آن را انکار میکند .او وقتی میبازد یا حتی وقتی تنها بازیکن بوده ،باز هم ادعای
قهرمانی میکند .فیلم همچنین به بررسی این موضوع میپردازد که او سعی کرده مقابل تایگر وودز (قهرمان
گلف دنیا) هم در گلف تقلب کند .این فیلم میگوید اگر ترامپ در گلف تقلب میکند ،در همه چیز تقلب میکند.
فیلم با این سوال بینش روانشناختی خود از ترامپ را با سیاستهایش مخلوط میکند که آیا او هرگز از سالح
هستهای استفاده خواهد کرد؟ این ترسناکترین سوالی است که میتوان درباره او پرسید و اگر پاسخ این سؤال
در وضعیت روانی او ریشه داشته باشد ،میتواند نابترین نمایش از این وضعیت وخیم باشد.

ایسنا :مدیر موسســه هنر و ادبیــات «هالل» در
تشریح برخی از تازهترین فعالیتهای این مجموعه
در حوزه موسیقی از انتشار مجموعه صوتی «نفیر»۲
همزمان با ایام ســوگواری حضرت سیدالشهدا(ع)
خبرداد .حجتاالسالم حسین فتحی در گفتوگو
با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازهترین فعالیتهای
موسیقایی انجام گرفته در این موسسه بیان کرد :بر
اساس برنامهریزیهای صورت گرفته ،تصمیم داریم
همزمان با ایام سوگواری محرم و صفر که برای همه
دارای ارزشها و برکات زیادی است ،مجموعه «نفیر
 »۲را پیش روی مخاطبان قرار دهیم .این مجموعه
صوتی – موســیقایی همانند مجموعــه «نفیر »۱
دربرگیرنده نغمات عاشورایی مربوط به تعدادی از
ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) اســت که به همت
ســیدمحمد ســادات اخوی در بخش محتوایی و
محسن جلیلی در بخش موسیقی توسط موسسه
هنر و ادبیات «هالل» منتشر میشود.

اکران فیلم تام هنکس در چین

ایرنا« :یک روز زیبــا در محله» با بازی تام هنکس
در چین راهی پرده سینماها میشــود تا از جمله
فیلمهایی باشــد که قرار اســت به سینماهای این
کشــور رونق دهد .درام «یک روز زیبا در محله» با
بازی تام هنکس به گروه فیلمهایی پیوست که ظرف
شش هفته آینده در چین اکران میشوند .این فیلم
که درباره یک مجری محبوب برنامههای تلویزیونی
آمریکا به نام آقای راجرز اســت ،با سرمایهگذاری
مشترک «تنست پیکچرز» چین ساخته شده و در
آمریکا  ۲۲نوامبر  ۲۰۱۹همزمان با روز شکرگزاری
راهی سینماها شد و حاال قرار است  ۱۸سپتامبر (۲۸
شهریور) در چین به نمایش درآید.

«حراج تهران» شهریورماه هم
برگزار نمیشود

ایسنا :ســیزدهمین دوره «حراج تهران» به دلیل
تــداوم وضعیت نامســاعد و نگرانکننده شــیوع
بیماری کرونا در شــهریورماه نیز برگزار نمیشود.
«حراج تهران» در خصوص برگزاری دوره سیزدهم
اطالعیهای منتشر کرد .در این اطالعیه آمده است:
ســیزدهمین دوره «حراج تهران» که قرار بود در
تاریخ  ۲۷تیرماه برگزار شــود بــه دلیل اوجگیری
شیوع بیماری کرونا در این زمان با دو ماه تأخیر به
جمعه  ۲۸شهریورماه موکول شد اما باتوجه به تداوم
وضعیت نامساعد و نگران کننده شیوع بیماری کرونا
امکان برگزاری آن در شهریورماه نیز وجود ندارد .در
نتیجه تصمیم فعلی «حراج تهران» برگزاری حراج
«هنر معاصر و مدرن» در فصل پاییز است.

«منیر قیدی» سریال «ویالییها»
را هم میسازد

فارس«:منیر قیدی» که پیش از این نسخه سینمایی
فیلم «ویالییها» را کارگردانی کرده بود ،قصد دارد
نسخه تلویزیونی آن را هم بسازد« .ویالییها» عنوان
فیلمی به کارگردانی منیر قیدی ،نویسندگی منیر
قیدی و ارسالن امیری و تهیهکنندگی سعید ملکان
است که در سال  ۹۵ساخته شد .این سریال که با نام
موقت «ویالییها» شناخته میشود ،در  ۲۶قسمت
 ۴۵دقیقهای ساخته خواهد شد و در حال حاضر در
مرحله تحقیق و نگارش به سر میبرد.

تولید برنامه گفتوگو محور
«منهاج» در فضای مجازی

مجری برنامه جنجالی شبکه افق ،با اشاره به «حرکات آکروباتیک چند دختر جوان» ،از سیدبشیر
حسینی داور دانشگاه امام صادق(ع) «عصر جدید» شبکه سه ،انتقاد کرد.

الهه فرشچی بازیگر سریالهای
دردسرهای عظیم و همه چیز آنجاست،
اخیرا ً عکسهای بیحجابی از خود در
اینستاگرامش منتشر کرده است که گویا
از مدل شدن او در کشوری جدید حکایت
دارد.

میزان :مدیر گروه تبلیغی رســانهای آفاق هنر ،از
تولید برنامه گفتوگو محور «منهــاج» خبر داد و
گفت :این برنامه با توجه به استفاده از فضای مجازی
در باشــکوه برگزار کردن عزاداری امام حسین(ع)
ساخته میشود .حسین مختاری افزود :با توجه به
تاکید مقام معظم رهبری (مدظله) و مراجع عظام
تقلید مبنی بر استفاده حداکثری از فضای مجازی
در برگزاری با شکوه عزاداری سرور و ساالر شهیدان،
امام حسین(ع) ،تولید برنامهای گفتوگو محور جهت
پخش در فضای مجازی و شبکههای تلویزیونی در
دستور کار قرار گرفت.

