آقازاده با بازیگران جدید کلید خورد

کشتارگاه هم قید اکران را زد

بازگشایی سینماهاپس از عید فطر منتفی شد

ایسنا :تصویربرداری ســریال «آقازاده» به نویســندگی و تهیهکنندگــی حامد عنقا و
کارگردانی بهرنگ توفیقی از سر گرفته شد .در حالی که مجموعه نمایشی «آقازاده»  یکی
از نخستین سریالهایی بود که با شیوع کرونا متوقف شد ،تصویربرداری این مجموعه از
سر گرفته شده است .مهدی کوشکی در نقش الکس و کاوه خداشناس در نقش یک مقام
رسمی دو بازیگری هستند که به پروژه اضافه شدهاند« .آقازاده» با رعایت مسائل بهداشتی
و مراقبتهای پزشکی با حضور مسئول بهداشت ضبط میشــود  .این سریال با گرفتن
صحنههای جا مانده از قسمتهای ابتدایی و تکمیل مراحل در آستانه پخش قرار میگیرد.

ایرنا :فیلم «کشتارگاه» از هفتم خرداد به صورت آنالین اکران میشود .عباس امینی با
اعالم این خبر گفت :پس از هماهنگیهایی انجام شده قرار بر این است که در پایان هفته اول
خرداد ،فیلم «کشتارگاه» در سامانه ویاودی فیلیمو برای مخاطبان سینما اکران آنالین
شود .او درباره احتمال کپی غیرمجاز فیلم  ،افزود  :به هر حال میدانیم برای سه فیلم قبلی
هم که به این شیوه اکران شدند این اتفاق افتاده ،اما آرزو میکنیم میان مردم فرهنگسازی
شود تا فقط به تماشای نسخه قانونی فیلمها بنشینند .ما پیش از این هم وقتی فیلمها در
سینما اکران میشد معضل قاچاق روی دیویدی را داشتیم.

مهر :طبق اعالم معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با مخالفت ستاد ملی مقابله
با کرونا ،بازگشایی سینماها که پیشتر اعالم شــده بود همزمان با عید فطر خواهد بود،
منتفی شد .محمدمهدی طباطبایینژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره
آخرین تصمیمات درباره زمان بازگشایی سینماها گفت :سینماها در عید فطر بازگشایی
نمیشوند ستاد کرونا هم هنوز به ما اجازه بازگشایی را نداده است و باید ببینیم موقعیت
بعدی چه زمانی فراهم میشود .طباطبایینژاد بیان کرد :اگر نگاهی به بازگشایی سینماها
در کشورهای دیگر هم بیندازیم متوجه میشویم که تقریباً همه شرایط ما را دارند.

گزارش
 زندگی بدون سینما و ورزش چیزی
کم دارد

اهمیت مستندهای ورزشی
در زمانه کرونا

تابســتانی که قرار بود دو رویداد بســیار مهم
ورزشی در آن برگزار شــود و سینماها میزبان
انبوه بالکباســترهای پرهزینه باشند ،حاال به
لطف شــیوع کرونا خالیتر از همیشــه به نظر
میرسد.
این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم میتوانیم
بدون کدام زنده بمانیم :ورزش یا سینما؟ امروزه
در زمانه شیوع کرونا اساسا گزین ه و حق انتخاب
وجود ندارد .در حالت عادی در این وقت سال ،هر
دو گزینه پیش روی عالقهمندان بود؛ رویدادهای
بزرگ و پرهیجــان ورزشــی و فیلمهایی که
تماشاگران را به سالنهای تاریک میکشاندند.
حاال که ویــروس کرونا روند عــادی زندگی را
مختل کرده ،نه خبری از یورو  ۲۰۲۰هســت،
نه المپیک تابســتانی توکیو .ورزشگاهها خالی
هســتند و ســینماها در بیــش از  ۹۰درصد
دنیا تماشــاگر ندارند .آنچه بیــش از هر چیز
جریان دارد ،انبــوه بحثهــا و گفتوگوهای
عمدتا بینتیجه درباره این اســت که سرانجام
کی میتوان درهای ورزشــگاهها و سینماها را
باز کرد.
مستندهای ورزشی به جای ورزش
در عوض آنچه از دست رفته ،میتوان به
تماشای مستندهای ورزشی نشست که بهترین
گزینه برای پر کردن جای خالی ورزش و سینما
در این تابستان است .از تازهترین نمونههایش
میتوان « در جستجوی بزرگی» را نام برد درباره
بزرگترین نوآوران و نابغههای دنیای ورزش و
البته «فوتبال بیکران» ساخته کورنلیو پولومبویو
درباره یــک رومانیایی عجیب که میکوشــد
نســخهای تازه و گیجکننــده از محبوبترین
ورزش تاریخ اختراع کند.
شاید آنچه در این روزها بیش از هر چیز به دل
مینشیند ،تماشای مستند بسکتبالی «رقص
آخر» دربــاره آخرین فصل حضــور قهرمانانه
مایکل جردن در شیکاگو بولز است؛ فیلمی ۱۰
قسمتی که دو قسمت پایانی آن چند روز پیش
در نتفلیکس و شبکه ایاسپیان منتشر شد و
دوباره به بحث بزرگترین بسکتبالیست تاریخ
دامن زد .هر چند «رقــص آخر» یک مجموعه
تلویزیونی اســت ،اما میتــوان آن را در قالب
مستندهای ورزشی قرار داد.
با وجود رقابــت ازلی و ابدی ،ســینما و ورزش
سرانجام از در سازش درآمدهاند .آنچه این روزها
در حوزه مستند ورزشی منتشــر میشود و به
نمایش درآمد ،ادامــه منطقی فیلمهای موفق
گذشته است؛ از «سنا» ســاخته آصف کاپادیا
درباره قهرمان برزیلی فرمــول یک و «دیهگو
مارادونا» تا مستندهای برنده اسکار «انفرادی
آزاد» دربــاره قهرمان کوهنــوردی و «او جی:
ســاخت آمریکا» درباره یکی از جنجالیترین
قهرمانان تاریخ فوتبال آمریکایی.
مستندها آثاری قهرمانمحور
مستندهای ورزشی در بهترین حالت
کارکردی میانه دارد :به مذاق کسانی که ورزش
را دنبال نمیکنند خوش میآیند و جنبههایی
تازه از دنیــای ورزش را برای هــواداران برمال
میکنند .همین مستند «رقص آخر» نمونهای
تماشــایی و جنبههایی از بســکتبال و مایکل
جردن را به تصویر میکشــد که پیشتر هرگز
دیده و درک نشده اســت .بخش عمده جذاب
بودن مستند هم به قهرمان آن بازمیگردد که
در تمام مراحل تولید مجموعه حضور داشته و
همه صحنهها را بازسازی کرده است.
ورزش و سینما هر دو برای شــکل دادن درام
طراحی شــدهاند :درگیــری ،قهرمانپردازی،
پیروزی ،شکســت و همه اینها به شکلی ایمن
از واقعیت جدا افتادهاند .اگر روراســت باشیم،
باید بپذیریم پیگیری هر کــدام در یک فرآیند
روزمره ترکیبی است از انتظار ،خشم ،خستگی
و ناامیدی .پرومبویو در مســتند پیشین خود
«بازی دوم» هنگام دیدن یک مسابقه قدیمی با
شوخی میگوید :درست مثل یکی از فیلمهای
خودم بود؛ طوالنی بدون اینکــه اتفاقی در آن
بیفتد.
بدون توجه به کیفیت ،قرار گرفتن در معرض
جریانهای تازه رقابتهای ورزشی و فیلمهای
سینمایی باعث میشــود احساس زنده بودن و
امروزیتر بودن کنیم .بــا اینکه این دو صنعت
ورزش و سینما «غیر ضروری» تشخیص داده
میشــوند ،زندگی بدون آنها بســان همیشه
نیست و چیزی کم دارد .ورزش و فیلم امروز در
یک تیم کنار هم قرار گرفتهاند و از این رو ،منتظر
تابستان سال آینده نشســتن سختترین کار
برای دوستداران ورزش و سینماست.
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نامهنگاری خواندنی معاونان فرهنگی شیراز و اصفهان خبرساز شد
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چنــدی پیش محمــد عیدی،
معاون فرهنگی شهردار اصفهان و
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری به مناسبت
سالروز وفات قطبالدین شیرازی
نامــهای برای همتــای خود در
شهرداری شــیراز یعنی مرتضی
جعفری نوشت .مرتضی جعفری
نیز با ارسال نامهای برای محمد
عیدی به نامه او پاسخ داده است.
معاون فرهنگی شهردار شیراز در
پاســخ به نامه محمــد عیدی
نوشت :پیوند شیراز و اصفهان در
تمدن ،فرهنــگ و هنر غیرقابل
انکار و ناگسستنی است که این
باور تنها به خاطر کالبد و پیشینه
ایــن شــهرها نیســت بلکــه
شــخصیتهای بزرگی همچون
قطب الدین شیرازی هستند که با
درنوردیدن مرزهــا ،جغرافیای
ِ
معنوی را به وجود میآورند.
متن نامه محمد عیدی به مرتضی
جعفری به شرح زیر است:
«از صبا پرس که ما را همه شب
تا دم صبح /بــوی زلف تو همان
مونس جانست که بود»
جناب آقای دکتر جعفری /معاون
ارجمند فرهنگی و رئیس سازمان
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی

شهرداری شیراز .با سالم و عرض
ادب.
«مردم دیده ما جز به رخت ناظر
نیســت» و اما بعد ،بــه روایتی
بیست و چهارم رمضانالمبارک،
هم هنگام با وفــات یگانه جهان
و فرزانه زمان عالمه قطبالدین
محمود بن مسعود شیرازی است.
هم او که افضل مشــایخ فلسفه
و اکمــل اقطاب صوفیــه و ا َ َج ّل
حوزههای علمیــه در قرن هفتم
هجری بود و در احیای فرهنگی
و هنری ایران ،پــس از ایلغا ِر رزم
توزان ژکاره مغول ،بــه همراه و
ِ
در کنــار خواجــه نصیرالدیــن
طوسی ،نقشــی فراوان داشت.
حکیم و طبیب و موســیقیدان
بزرگی که در جهانشــهر پُر راز و
آوازه شیراز روئید و بالید و با تجربه
اندوختهاش ،بوســتانی رنگین و
عطرآگین آفرید که از محاسن آثار
و محامد اثمار آن ،کنونیان از هر
ذوقی نیز انبان پُر توشه میکنند و
حظی تمام میبرند .وصف َکرده و
کِشته «بی مثالش» البته در بیان
اَل َکن این حقیر نگنجد؛ اما آنقدر
بود که با فرو شــدنش ،خامهها
بر اوراق گریانیدند که «تاج از سر
علوم بیفتاد و غبــار جهل دیده
خورشید علوم بپوشاند» و گفتند
«جای آن هست که مردم یکدیگر

نمایش خانگی

نسلفردا :حســین خالقیپور معــاون فرهنگی
حوزه هنری استان اصفهان به همراه آزاده کوفگر
مدیر گالریها و نگارگری حــوزه هنری به دیدن
استاد محمدعلی حدت یکی از پیشکسوتان عرصه
نقاشــی در اصفهان رفت .در این دیدار که با هدف
آسیبشناسی کرونا بر روی کار هنرمندان انجام شد
استاد محمدعلی حدت با اشاره به کم کار شدن خود
و دیگر هنرمندان اصفهــان به دلیل وجود ویروس
کرونا و اینکه خود مدتهاست بیرون نرفته است
گفت :در این شرایط نه تنها امکان برپایی نمایشگاه
برای هنرمندان رشــتههای تجسمی وجود ندارد
حتی بســیاری از فروشهایی کــه از رفت و آمد
دوستان انجام میشد ،دیگر صورت نمیگیرد.

مهر :اطالعیه نوزدهمین دوره جایزه ادبی «صادق
هدایت» منتشر شد .نویسندگانی که در این مسابقه
شرکت میکنند الزم اســت توجه کنند تا تعیین
برندگان و نیز انتخاب داســتانها بــرای چاپ در
مجموعه آثار برگزیده از درج داستان ارسالی خود
در کتابها ،نشریات و سایتهای اینترنتی یا ارسال
برای مسابقه داستاننویسی دیگر خودداری کنند.
در غیر این صورت داستان فرستادهشده در مسابقه
شرکت داده نمیشود .مهلت ارسال آثار تا ساعت ۱۲
شب سیام مهرماه  ۱۳۹۹است.

ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان
اصفهان شاه نشین شهرهای ایران
و بنا بر قول اغلــب جهانگردان
جهانی در اصفهان پنهان است!
وجود صدها اثر فرهنگی در امتداد
رودخانه زیبای زایندهرود و بیش
از صدها بناهــای تاریخی همه و
همه با قدرتی شــگرف ما را صدا
میزند تا به ســتایش زیبایی و
شکوه تاریخ بنشینیم جایی که ما
را به این باور میرساند که جهانی
در این نصفجهان رخ پنهان کرده
و تو از وصف این همه زیبایی عاجز
میمانــی! گویی خالق هســتی
همه ذوق هنرمندانهاش را برای
اصفهان به کار برده تا جهانگردانی
از سراسر دنیا را به این باور برساند
که اصفهــان نشــانهای زیبا از
شــاهکار هنر و معماری و آیتی
دستی سرزمین
مجسم از هنرهای
ِ
اهورایی ایران است.
و اما پیوند شــیراز و اصفهان در
تمدن ،فرهنــگ و هنر غیرقابل
انکار و ناگسســتنی اســت که
این بــاور تنها به خاطــر کالبد و
پیشینه این شهرها نیست بلکه
شــخصیتهای بزرگی همچون
قطبالدین شیرازی هستند که
درنوردیدن مرزها ،جغرافیای
با
ِ
معنوی را به وجــود میآورند و

سینمای جهان

«جیغ» هم به فاصلهگذاری
اجتماعی نیاز دارد

اصفهان و شیراز را بر یک سفره میهمان کرده و مردمانشان را از خوان
نعمت مهر ،هنر ،مدنیت و علم متنعم میسازند.
پاسداشــت مقــام و منزلــت عالمــه قطبالدیــن شــیرازی که
خداوندگار طب ،موســیقی ،نجوم ،ریاضیــات در روزگار خود بوده
و مکتب فلســفی شــیراز با او پایهریزی شــد و نتیجه آن به نوعی
زایــش مکاتب فلســفی دیگر همچــون اصفهان بود ،بــر همگان
فرض اســت .عنایت ویــژه جنابعالی و پیام مســرت بخشــتان در
تکریم عالمه ،نشــان از ذوق ســلیم و طبع لطیفتــان دارد .همت
بزرگان اصفهان
بلندتان را میســتاییم و امیدواریم به پاس وجــو ِد
ِ
و شــیراز ،پیوند فرهنگ در این دو دیا ِر دیرپا عمیقتر از گذشــته
شود.

انیمیشن

خوشگذرانی مهران غفوریان با  ۴۰۰دالر در لبنان

اسکار  ۲۰۲۱هم به دردسر افتاد

کروناعلیهمهمترینمجسمه
سینمایجهان

انسی ۲۰۲۰آنالین
میشود

خبرآنالین :سفرمهران غفوریان ،امیرحسین صدیق و حسام لرنژاد
به شــهرهای بیروت ،بعلبک و جونیه درمجموعه تلویزیونی «با من
چالش هزینه
خوش میگذره!» به نمایش درمیآید .این هنرمندان با
ِ
تنها  ۴۰۰دالر ،باید کاری کنند تا در این سفر به آنها و تماشاگران
مجموعه خوش بگــذرد .مجموعه «بــا من خوش میگــذره!» به
تهیهکنندگی و کارگردانی مرتضی آتشزمزم ،آخ ِراین هفته ،درسه
روز متوالی از طریق فیلیمو و نماوا عرضه میشــود .مهران غفوریان،
امیرحسین صدیق و حسام لرنژاد (خواننده پاپ) در مجموعه «با من
خوش میگذره!»  در بیروت و دو شهر بعلبک و جونیه میزبان یکدیگر
خواهند بود .این سه هنرمند در سفری ماجراجویانه و توریستی در
کشور لبنان ،هر کدام با هزینهای مشخص ( ۴۰۰دالر) رقابت کردهاند.
بازیگران شناخته شده لبنانی از جمله مجدی مشموشی ،نعمی بدوی
و ماریتارز معلوف نیزدرکنارهنرمندان ایرانی دراین ســری حضور
داشتهاند.
درجریان این سفر ،درهرقسمت ،بینندگان با ظرفیتهای گردشگری
و دیدنیهای بکر و چشمنواز کشورهای مختلف جهان آشنا میشوند.
ضمن اینکه طی این سفر ،تالش شده گوشــهای از فرهنگ و هنر
مردم لبنان به تصویر کشیده شود .قسمت اول این مجموعه ،اواسط
سال  ۹۵در شبکه ویدئویی توزیع شد ،ولی به دالیلی ،ادامه توزیع آن
ممکن نشد تا این هفته به طور کامل از طریق فیلیمو و نماوا در اختیار
عالقهمندان قرار گیرد.

ایســنا :برخی منابع خبری اعالم کردند ،آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار در حال بررسی به تعویق انداختن اسکار  ۲۰۲۱به
دلیل شیوع ویروس کروناست.
آکادمی اســکار طرحی برای بــه تعویق انداختــن دوره آتی جوایز
سینمایی اسکار در نظر دارد که البته هنوز به تصمیم نهایی و قطعی
نرسیده است .مراسم اسکار  ۲۰۲۱برای تاریخ  ۲۸فوریه سال آینده
میالدی برنامهریزی شــده و هنوز خبر رســمی تعویق و تاریخهای
احتمالی جدید این رویداد سینمایی منتشر نشده است.
دیوید روبین رئیس آکادمی اســکار در ماه آوریل و همزمان با اعالم
تغییراتی برای تسهیل واجد شرایط شدن آثار برای رقابت در اسکار
با توجه به شــرایط خاص بحران کرونا ،تاکید کرد اکنون خیلی زود
است که بدانیم پخش تلویزیونی مراسم اســکار  ۲۰۲۱تحت تاثیر
شیوع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت یا خیر و آگاهی از چشمانداز
این جوایز در حال حاضر غیرممکن است .آکادمی چندی پیش اعالم
کرد ،به سبب بحران جهانی ویروس کرونا ،بهطور موقت و تنها برای
یک سال فیلمهایی که اکران سینمایی نداشته باشند را واجد شرایط
رقابت در شاخههای این جوایز سینمایی خواهد دانست ،این در حالی
است که پیش از این هفت روز اکران تجاری در منطقه لسآنجلس
شرط ضروری حضور در جوایز اسکار بود .آکادمی اسکار هنوز واکنشی
به تعویق احتمالی جوایز اسکار  ۲۰۲۱نداشته است.

اسامی شــرکتکنندگان در بخش رســمی بزرگترین گردهمایی
انیمیشــن جهان که به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت آنالین
برگزار میشود ،اعالم شد .فستیوال انسی  ۲۰۲۰فرانسه که بزرگترین
گردهمایی انیمیشن جهان است ،نام شرکتکنندگان بخش رقابتی
اصلی فیلم سینمایی و بخش جنبی اصلی یعنی کونترهشامپ خود را
اعالم کرده است.هیچ عنوانی از ایاالت متحده در این بخشها حضور
ندارد .حضور آمریکا هم در اســتودیوها و هــم در پلتفرمهای جهانی
احتماالً وقتی حس میشــود که انسی اســامی پروژههای ادامهدار و
نمایشی خود را هفته دیگر اعالم میکند ،اما سختیهای کار برگزاری
آنالین فستیوالی به این بزرگی خود را نشان داد چون انسی تایید کرد
تمام فیلمهایی که در بخش رقابت رسمی و کونترهشامپ حضور دارند
ممکن است آنالین پخش نشوند .از فرنچایز ژاپنی «لوپین  :۳نخستین»
گرفته تا آثار بزرگترین کارگردانان انیمیشن اروپا ،فستیوال انسی تنوع
باالیی دارد.فســتیوال در بیانیهای گفت :در صورتی که بعضی فیلمها
را نتوان به تمام مخاطبان ارایه داد ،ما از تهیهکنندگان خواســتهایم
یک قســمت حداقل  ۱۰دقیقهای یا یک مســتند کوتاه از فیلم برای
نمایش تهیه کنند .البته هیئت داوران تمام فیلمها را به صورت کامل
تماشا خواهد کرد .این هیئت برای بخش اصلی فیلمها شامل کورین
دتومب رئیس توسعه شرکت تهیه فرانسوی فولیمژ ،بنوا پاوان خبرنگار
فرانسپرس و دومینیک سوتن میشود.

مجموعهایتلویزیونیکهبهشبکه
نمایشخانگیمیآید

دیدار صمیمانه با استاد
محمدعلی حدت

جایزه «صادق هدایت»
فراخوان داد

پیوند شیراز و اصفهان غیرقابل انکار و ناگسستنی است

را به فوت علوم تعزیت دارند».
«میگشت به قطب چرخ و اکنون
گویی /چون قطــب نماند چرخ
چون خواهد گشت».
باری ،ادبســتان بی چون شیراز
در بطن و متن خود بســی از این
گونه مرواریدهــا پروریده که در
ســتایش
خور هــزاران مدح و
ِ
اندیش
گوهرشناســان ظریــف
ِ
ِ
هنردان جهانند .باشد تا بوستان
اســطور های شــیراز ،به همت
شهروندان لطیف طبع و خالقش،
رویش
چنان پیش ،بستر ســاز
ِ
درختان َگشَ ن بیخ و بسیار شاخی
چون او باشد که هریک فخر ایران
و ایرانی شوند.
«سعدیا چندان که خواهی گفت
وصف روی یار حسن گل بیش از
قیاس بلبل بسیار گوست»
ارادتمند  /محمد عیدی
اصفهــان بیســت و هشــتم
اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹
خورشیدی مقارن با بیست و سوم
رمضانالمبارک  ۱۴۴۱قمری
متــن نامه مرتضــی جعفری به
محمد عیدی به شرح زیر است:
«از هر چه میرود سخن دوست
خوشتر است /پیغام آشنا نفس
روح پرور است»
جناب آقای دکتر محمد عیدی
معاون محترم شــهردار و رئیس

هفت

بزرگترین گردهمایی انیمیشن جهان

ایسنا :پیشتر اعالم شده بود که تابلو نقاشی مشهور
«جیغ» اثر «ادوارد مونک» در حال محو شدن است
حاال کارشناسان حضور تعداد زیاد بازدیدکنندگان
در محل نگهداری این اثر را دلیل این پدیده اعالم
کردهاند.گروهی از دانشــمندان سراسر جهان که
دالیل محو شدن تابلو نقاشی «جیغ» را مورد بررسی
قرار دادهاند ،دریافتند کــه «ادوارد مونک» نقاش
برجسته نروژی برای خلق تابلو نقاشی «جیغ» از
نوعی رنگ «زرد کادمیوم» ناخالص استفاده کرده
ش با کمترین درجه رطوبت از
که این رنگ در واکن 
جمله رطوبتی که با تنفس بازدیدکنندگان حاضر
در سالن به وجود میآید نیز محو میشود .در نتیجه
این پدیده ،تغییراتــی در رنگدانههای بخشهایی
از آسمان و گردن فردی که در این تابلو نقاشی به
تصویر کشیده شده است ،به وجود آمده است.

رمان برگزیده «گنکور»
به ایران میآید

ایبنا :حق رایت ترجمه فارســی رمان «یک سوم
زمان» ،برگزیده جایزه «گنکور»  ۲۰۲۰نوشــته
مایلیس ب ِسری خریداری شــد و این کتاب توسط
ساناز فالحفرد در دســت ترجمه قرار گرفته است.
انتشــارات کتاب تداعی اعالم کرد که رمان «یک
سوم زمان» را خریداری کرده است.انتشارات کتاب
تداعی همچنین به زودی رمان «همه انسانها به
یک شکل زندگی نمیکنند» ،برگزیده جایزه ادبی
«گنکور» در سال  ۲۰۱۹نوشته ژان پل دوبوآ را نیز
با ترجمه احمد آلاحمد منتشر خواهد کرد.

پورآذری :زیستن در این دورهها
را شانس بزرگی میدانم

ایسنا :حمید پورآذری ،زندگی در دوره کرونایی
را دشــوار میداند ،اما خوشحال است که این دوره
سخت را تجربه میکند چراکه به باور او ،بودن در
دورههای این چنینی ،نگاه آدمی را به زندگی تغییر
میدهد .این هنرمند از سختیها و امتیازات زندگی
در دوره کرونایی سخن گفت و تاکید کرد با وجود
همه تغییراتی که در زندگیمان رخ میدهد ،هنر
تئاتر از بین نخواهد رفت بلکه شکل تازه خود را پیدا
خواهد کرد .او همچنین ابراز امیدواری کرد تئاتر
هم مانند فوتبال مورد توجه شرکتها قرار بگیرد و
از حمایت کارخانجات بهرهمند شود.

«چهل تمرین انگشتگذاری برای
تنبور» به چاپ دوم رسید

ایلنا :کتاب «چهل تمرین انگشــتگذاری برای
تنبور» نوشته رضا علیآبادی (آهنگساز و نوازنده
تنبور) به چاپ دوم رســید .در چــاپ جدید یک
دیویدی تصویری با توضیحــات کامل ضبط و
به کتاب اضافه شــده اســت.کتاب «چهل تمرین
انگشتگذاری برای تنبور» تألیف رضا علیآبادی به
چاپ دوم رسید.این نوازنده و مدرس تنبور در چاپ
دوم ،یک دیویدی تصویری با توضیحات کامل
ضبط و به کتاب اضافه کرده است.

هنرپیشه «گرگ و میش» و
نامزدش کشته شدند

پیشنهاد فروش «مونالیزا» برای جبران خسارتهای کرونا!
همشهری آنالین« :استفن دیستینگوئین » مدیرعامل «فابرنول» که یک کمپانی خدمات و تولید
محصوالت دیجیتالی اســت ،در مصاحبهای با  یکی از مجلههای فرانسوی بیان کرد ،فرانسه برای
کمک به وضعیت اقتصادی در دوران شیوع کرونا باید تابلو نقاشی «مونالیزا» را به قیمت دستکم
 ۵۰میلیارد یورو بفروشد.

احتمال بازگشایی موزه متروپولیتن
خبر آنالین :مســئوالن مــوزه هنــر متروپولیتــن نیویورک روز سهشــنبه اعــام کردند در
بهترین حالت ممکن اواســط ماه «اوت» و با کاهش ســاعات بازدید ،میزبــان بازدیدکنندگان
خواهند بود.

فارس« :گریگوری تایری بویس» هنرپیشه فیلم
«گرگ و میــش»( )Twilightبه همراه نامزدش در
آپارتمان خود واقع در الس وگاس مرده پیدا شدند.
گریگوری تیری بویس ،که با بازی در نقش «تایلر
کراولی» در نخســتین فیلم «گرگ و میش» ،به
شهرت رسید ،در تاریخ  ۱۳ماه می در  ۳۰سالگی
درگذشت .هنوز علت مرگ این دو مشخص و اعالم
نشده است.

