اهدای  100جلد کتاب به کتابخانهآبفای اصفهان

لیال حاتمی رئیس داوران جشنواره وزول فرانسه شد

نسلفردا :یکی ازکارکنان آبفای استان اصفهان در قالب پویش «اهدای دانایی» بخشی از کتابهای شخصی خود را به کتابخانه شرکت
اهدا کرد .بهرام یزدی این اقدام فرهنگی را با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،غنیســازی و تقویت منابع کتابخانه و
همچنین ارتقای فرهنگ کتابخوانی انجام داد .وی درمجموع  100جلد کتاب با موضوعــات علمی ،مذهبی ،عمومی ،دفاع مقدس و
تخصصی در زمینه صنعت آبفا به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کرد .بهرام یزدی در حال حاضر به عنوان رئیس اداره رسیدگی به
امور پیمانها در معاونت بهرهبرداری و توسعه آب مشغول به خدمت است .در پویش «اهدای کتاب–اهدای دانایی» از همکاران شاغل،
بازنشسته و کلیه عالقهمندان دعوت شده است با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و غنیسازی کتابخانه شرکت ،کتابهای بدون استفاده
خود را به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کنند.

ایسنا :لیال حاتمی در راس هیئت داوران بیستوهشتمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی وزول در کشور فرانسه قرار
خواهد گرفت .بیستوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی در وزول فرانسه از تاریخ یکم تا  ۸فوریه ( ۱۲تا  ۱۹بهمن) برگزار
و فهرست فیلمهای حاضر در این رویداد سینمایی به زودی اعالم خواهد شد .لیال حاتمی که پیش از این در سال  ۲۰۱۴سابقه حضور در
میان اعضای هیئت داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره معتبر فیلم کن را نیز در کارنامه دارد ،در جشنواره فیلمهای آسیایی وزول فرانسه
به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار «سوها عارف» فیلمنامهنویس فلسطینی« ،زیگ دوالی» کارگردان اهل کشورفیلیپین و «یرالن
نورموخامبتوف» کارگردان قزاقستانی فیلمهای جشنواره را داوری خواهند کرد .هیئت داوران این رویداد سینمایی در مجموع سه جایزه
شامل بهترین فیلم (دوچرخه طالیی) ،جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه هیئت داوران به آثار برگزیده اعطا میکنند.

جشنواره
از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
اعالم شدند؛

برندگان جوایز گلدن گلوب
۲۰۲۲

Culture And Art
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naslfarda

صدای شکستن رکوردها و میلیاردها از پانزدهمین دوره میآید؛

جایزه «تاثیرگذاری خالقانه» ورایتی
در دست کارگردان ایرانی؛

آقای فرهادی افتخار دیگری
برایمان آفرید
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حراجتهران،گرانترازهرزمان
پانزدهمین دوره حراج تهــران در حالی برگزار خواهد
شد که تعداد آثار میلیاردی نســبت به ادوارگذشته،
افزایش غیرقابل پیشبینی داشــته است .پانزدهمین
دوره حراج تهران  ۲۴دیماه برگزارمیشــود .در این
دوره  ۸۰اثر از  ۶۰هنرمند عرضه شده است که در این
میان ۷ ،هنرمند خانم هســتند .ژازه طباطبایی با سه
اثر بیشترین سهم را داراســت و پس از او ،سیدمحمد
احصائی ،توکل اسماعیلی (مش اســماعیل) ،نصراله
افجهای ،هوشنگ پزشکنیا ،صادق تبریزی ،منصوره
حســینی ،عبدالرضا دریابیگی ،جعفــر روحبخش،
حسین زدهرودی ،سهراب سپهری ،مسعود عربشاهی،
منیر شاهرودی فرمانفرماییان ،پرویز کالنتری ،فریده
الشــایی ،ســیراک ملکونیان و مهدی ویشکایی با دو
اثر قرار دارند .در پانزدهمین حــراج هنر مدرن ایران،
عینالدین صادقزاده با  ۵۵سال ،جوانترین هنرمند
محســوب میشــود .بیش از  ۳۰هنرمند هم در قید

حیات نیســتند .دراین دوره ازحراج تهران ۳۵ ،اثر با
برآورد قیمت بیش از یک میلیــارد تومان داریم که تا
کنون در دورههای پیشین حراج سابقه نداشته است .به
عنوان نمونه ،در پایان چهاردهمین دوره حراج تهران
که مردادماه امسال با مجموع فروش  ۴۲میلیارد و ۷۱۸
میلیون تومان برگزار شد ،فقط  ۸اثر میلیاردی چکش
خوردند .ناگفته نمانــد در پانزدهمین حراج تهران در
صورتی که آثار با کمینه برآورد قیمت به فروش برسند،
شاهد مجموع فروش  ۱۲۰میلیارد تومانی خواهیم بود
که حدود سه برابر دوره قبل است.
گرانترین اثر یک مجســمه به نام «شــاعر نشسته»
متعلق به پرویز تناولی است که  ۱۲تا  ۱۴میلیارد تومان
قیمتگذاری شده است .بعد از آن هم اثری ۱۳۰×۱۰۰
سانتیمتری از سهراب سپهری قرار دارد که  ۱۰تا ۱۲
میلیارد تومان است .منیر شاهرودی فرمانفرماییان هم
با دو اثر در پانزدهمین حراج تهران شرکت دارد که اثر

عکس  :ایرنا

ایســنا :انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
برگزارکننــده جوایز ســاالنه گلــدن گلوب،
فهرســت برندگان ســال  ۲۰۲۲این جوایز را
در شاخههای سینمایی و تلویزیونی اعالم کرد.
مراسم اعطای جوایز هفتادونهمین دوره جوایز
ســینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب با وجود
حواشی یک سال اخیر برای انجمن مطبوعات
خارجی هالیــوود ســرانجام بــدون پخش
تلویزیونی ،مراســم فرش قرمز و ســتارههای
هالیوودی برگزار شــد و برندگان این رویداد
از طریق شبکهاجتماعی و ســایت این جوایز
معرفی شدند.
در انتها فیلم «قدرت ســگ» ساخته «جین
کمپیون» در شاخه ســینمایی جایزه بهترین
فیلم و کارگردانی درام و نقش مکمل مرد را به
خود اختصاص داد و فیلم سینمایی «داستان
وست ساید» ساخته «استیون اسپیلبرگ» هم
سه جایزه شامل بهترین فیلم کمدی /موزیکال
را به خود اختصاص داد.
در شــاخه بهتریــن فیلم خارجــی نیز فیلم
«قهرمان» ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی
از ســینمای ایران در کنار آثاری از کشورهای
ایتالیا ،اسپانیا ،فنالند و ژاپن به جمع نامزدهای
نهایی راه یافته بود که در نهایت جایزه این شاخه
به فیلم «ماشین منو بران» ساخته «ریوسوکه
هاماگوچی» از ژاپن رسید .در بخش تلویزیون
نیز «وراثــت» و « َهکس» بــه ترتیب بهترین
ســریال درام و کمدی /موزیکال نام گرفتند و
سریال «بازی مرکب» تنها یک جایزه بازیگری
دریافت کرد.
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گفتوگو

«شیراز (طراحی با شیشــه)» محصول سال ،۱۳۸۸
قیمتی  ۸تا  ۹میلیارد تومان دارد .حسین زندهرودی
هم با دو اثر حضور یافته که نقاشیخط گرانترش  ۸تا ۹
میلیارد تومان برآورد قیمت شده است .اثرارزانتر این
هنرمند ۱.۵ ،تا  ۲میلیارد تومان قیمتگذاری شــده
است .محمود زندهرودی (برادر کوچکتر حسین) هم
با اثری  ۶۰۰تا  ۸۰۰میلیون تومانی در این دوره حراج
حضور دارد .بهمن محصص با  ۵تا  ۶میلیارد ،کوروش
شیشــهگران با  ۴تا  ۵میلیارد ،سیدمحمد احصائی با
 ۴تا  ۵میلیارد ،منصور قندریز بــا  ۴تا  ۵میلیارد ،رضا

درخشانی با  ۳تا  ۴میلیارد و سیراک ملکونیان با  ۳تا ۴
میلیارد در رتبههای بعدی قرار دارند .گرانترین اثری
که تاکنون در حراج تهران چکش خورده ،تابلوی نقاشی
دولتهای «خاطرات امید» از آیدین آغداشلو است که در
دوازدهمین دوره جشنواره با قیمت پایه  ۱.۲میلیارد
تومان عرضه شد اما به قیمت  ۱۲میلیارد تومان فروش
رفت .این اتفاق ،حواشی بسیاری برای حراج تهران در
پی داشت .در صورتی که مجسمه پرویز تناولی خریدار
داشته باشد و بیش از قیمت پایه چکش بخورد ،رکورد
گرانترین اثر در حراج تهران شکسته خواهد شد.

ایرنا :نشــریه معتبــر «ورایتی» جایزه ســاالنه
تاثیرگذاری خالقانه خــود را در حوزه کارگردانی
به اصغر فرهادی اهدا کرد.
نشریه آمریکایی ورایتی هرساله به کارگردانان و
بازیگرانی که تأثیر قابل توجهی بر عرصه ســینما
گذاشته باشند ،جوایزی تحت عنوان تاثیرگذاری
خالقانه اهدا میکند .جایزه تاثیرگذاری خالقانه این
نشریه در بخش کارگردانی امسال به اصغر فرهادی،
سینماگر مطرح ایرانی ،اهدا شــد .در توضیحات
ورایتی درباره اهدای ایــن جایزه به فرهادی آمده
اســت :فرهادی با صحنه جوایز سینمایی آمریکا
بیگانه نیســت .فیلمهای جدایی نادر از سیمین
( )۲۰۰۱و فروشــنده ( )۲۰۱۶از او پیشتر جایزه
اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را دریافت
کردهاند و فیلم جدید او ،قهرمــان ،نیز ظاهرا ً در
مسیر مشابهی قرار دارد .محور فیلمهای فرهادی
بر درگیری افراد معمولی با مســائل روزمره است.
وقتی فیلم قهرمان در جشنواره کن برای نخستین
بار به نمایــش درآمد وی در گفتوگــو با ورایتی
گفت این که جامعه از بعضی افراد بت میسازد و
سپس این بت را درهم میشــکند ،برایش جالب
است   .فرهادی درباره دریافت جایزه تاثیرگذاری
خالقانه گفت :دریافت این جایــزه از ورایتی مایه
افتخارم اســت .ایده کلی فیلم قهرمان این بود که
کار کارگردانی تا حد ممکن نامرئی شود .بنابراین
کســب این جایزه مرا خیلی خوشــحال میکند.
کارگردان قهرمان افزود :در حین ضبط ،هرکاری
میتوانســتیم کردیم تا کارگردان را پنهان کنیم
چون میخواستم همه چیز بینقص باشد بنابراین
خیلی راضیام کــه فیلم اینطور دریافت شــده
است .اســتیون گیدوس ،معاون محتوای ورایتی،
پیشتر درباره اهدای این جایزه به فرهادی گفته
بود :اصغر فرهادی ،سینماگر برنده جایزه اسکار ،با
فیلم قهرمان بار دیگر جایگاه خود را در خط مقدم
فیلمنامهنویس -کارگردانان بینالمللی تثبیت کرد.
کسب جایزه بزرگ جشنواره کن  ۲۰۲۱تنها آغازی
بر تحسین بینالمللی این فیلم بود .همانطور که
درباره فیلمهای جدایی نادر از سیمین و فروشنده
اتفاق افتاد ،فرهادی با این فیلم بار دیگر تحسین
منتقدان و هیئت داوران جشنوارههای سینمایی را
برانگیخت ،آن دسته از افرادی که به فیلمنامههای
چندالیه و بازیهای پیچیده و ماهرانه تیم بازیگران
فرهادی به عنوان استادی که کارگردانی و انسانیت
را درک میکند ،ارزش مینهند.

