«ترانههای میرجاوه» در بازار کتاب
ایبنا :مجموعه شعر «ترانههای میرجاوه» ســروده محمودرضا پژم منتشر شد .دومین
مجموعه شعر محمودرضا پژم در  ۹۶صفحه و با بهای  ۳۸هزار تومان توسط انتشارات بلم
منتشر شده است .در معرفی مجموعه شعر «ترانههای میرجاوه» میخوانیم :این کتاب
محصول اشعاری است که شاعر در میرجاوه حضور داشته و تحت تأثیر آن فضا شعرهایش
را نوشته است .طرح جلد کتاب کاری ازفریدون سخیکاراست و ویراستاری شعرهای این
مجموعه توسط شهرام پوررستم صورت گرفته؛ از پژم پیشتر کتاب شعر «چون بارانی تو
را من دوست دارم» منتشر شده است.

فرهنگ عمومی
 مدیر فرهنگسرای پرسش خبر داد:

معرفی کتابهای روانشناسی در
برنامه «راه من ،کتاب من»
نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر
Naslefarda@gmail.com

-معجزه بازی در دنیای کودکان

یک دکترای مشــاوره گفت :بــازی در دنیای
کودکان معجزه میکند و اگر از بازی به درستی
ن در
کمک بگیریم ،بسیاری از مشکالت کودکا 
آینده حل میشــود.همچنین دومین کارگاه
فرزندپروری به همت اداره فرهنگی اجتماعی
منطقه  4شهرداری اصفهان به صورت مجازی با
تدریس زهرا خلقی برگزار شد.

Culture And Art

مهر :با گذشــت  ۱۵ماه از شــروع تولید سریال  ۲۵۰قســمتی «برف بی صدا میبارد»
تصویربرداری  ۶۵درصد ازفصل اول سریال به سرانجام رســیده است .این سریال که به
نویسندگی مرحوم مسعود بهبهانی نیا به رشــته تحریر درآمده ،شامل دو فصل بوده که
داستان فصل اول آن در  ۱۰۰قسمت ازسال های  ۶۵تا  ۶۹روایت میشود وفصل دوم آن
در  ۱۵۰قسمت درزمان حال میگذرد .کرونا دراین یک ســال و نیم چندین بار پروژه را
مختل کرد اما پس از مدتی تصویربرداری آن از ســر گرفته شده ،اکنون گروه برای ضبط
ادامه سریال تلویزیونی به استان گیالن سفر کرده است.

فارس :ســریال «وطن» با نام قبلی «فیلم کتاب» به تهیه کنندگی پوریا رضایی به زودی
ضبط خود را آغاز میکند .تهیه کنندگی و کارگردانی «وطن» را پوریا ضیایی به عهده دارد.
«وطن» درحال گذراندن مراحل پیش تولید اســت و به زودی ضبط خود را شروع خواهد
کرد .ضیایی ،ســال گذشــته هفت فیلم کوتاه که عبارتند از بیخ ،عینک دودی ،آن شب،
خراش،خونبس،ناآرام وامتداد را درپرونده کاری خود ثبت کردهمچین فیلم ســینمایی
سکته مغزی و این فراخوان مورد تائید نیست برای گروه هنرو تجربه و فیلم تلویزیونی پیدا و
پنهان آثاری هستند که ضیایی کارگردانی آنها را به عهده داشته است.
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نام  4نفر در فضای غیر رسمی شنیده میشود؛
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گزینههایآقایوزیربرایسینماییترینسمتکشور
نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر
Naslefarda@gmail.com

با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
و انتخاب حجتاالســام ابراهیم رئیســی به عنوان
رئیس جمهور ،محمدمهدی اسماعیلی نیز به عنوان
چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مجلس
شورای اســامی رأی اعتماد گرفت .از همان ابتدا و
نهایی شــدن نام محمدمهدی اســماعیلی به عنوان
وزیر پیشــنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد و با توجه به
برنامه و سیاستهای وی درباره حوزه هنر به خصوص
هنرصنعت ســینما ،رایزنیهای مختلفی نسبت به
سپردن مسئولیت سازمان سینمایی به افراد مختلف
در دوره جدید صورت گرفت.
در این رایزنیها و البته پیشبینیهایی که از ســوی
گروههــای مختلف ســینمایی تا امروز انجام شــده
است،اسامی تعدادی از سینماگران و مدیران سینمایی
روی کاغذ آمد که البته منظور از ســینماگران بیشتر
تهیه کنندگانی بود که برخی از آنها سابقه مدیریتی
در ســینمای ایران را نیز داشتند.بعد از انتشار اسامی
و موافقتها و مخالفتهایی که نســبت به اســامی
غیررسمی که در رسانهها و محافل مختلف منتشر شد،
 ۴اسم میتواند به عنوان گزینه اصلی برای سکانداری
سینمای ایران مطرح شــود که شانس بیشتری برای
پذیرش این مسئولیت دارند .خبرگزاری مهر در این
باره نوشــته که تا امروز و براســاس شنیدهها محمد
خزاعی ،ســیدمحمود رضوی ،شــهاب اسفندیاری
و جواد رمضاننــژاد گزینههای اصلی برای ریاســت
سازمان سینمایی هستند .محمد خزاعی تهیهکننده
سینما ،فعالیت حرفهای سینمایی خود را اوایل دهه

عکس  :ایران

مدیر فرهنگسرای پرسش ازآشنایی مخاطبان
با کتابهای ارزشــمند حوزه روانشناســی در
برنامــه «راه من ،کتاب من» خبرداد .نفیســه
مظاهری اظهار کرد :این برنامه به منظور آشنایی
مخاطبان با کتابهای خوب و ارزشمند در حوزه
روانشناسی چهارشنبههای هر هفته به معرفی
یک کتــاب اثرگــذار میپردازد.همچنین این
برنامه از سوی فرهنگسرای پرسش وابسته به
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان برنامه ریزی شده که جهت اثربخشی
بیشتر ترتیبی اتخاذ شده که برای معرفی کتاب
از حضور خود نویسندگان کتابها استفاده شود.
مظاهری بیان کرد :راهکارهای افزایش رضایت
در خانواده و محیط کار ،پرسشهای کودکانه
و پاسخهای روانشناســانه نوشته زهره لطیفی،
 ۵۲رسم باهم بودن 10 ،دقیقه ذهن آگاهی و...
نوشته محمدرضا عابدی و کتاب ازدواج ،کتاب
اول تأســیس نوشته حمید حبشــی از جمله
کتابهای ارزشمندی بوده که در این طرح قرار
است به مخاطبان معرفی شود.

فرهنگوهنر

تصویربرداری سریال  ۲۵۰قسمتی در گیالن

ساخت سریال «وطن» درباره زندگی شهدا

هشتاد به عنوان تهیه کننده آغاز کرد .این تهیه کننده
در سال  ۱۳۹۰با حکم جواد شــمقدری معاون امور
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،به عنوان
دبیر سی امین جشنواره بینالمللی فیلم فجر انتخاب
شــد .این تهیه کننده که فیلم سینمایی «قالدههای
طال» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی را در کارنامه خود
دارد ،چندیــن دوره دبیری جشــنواره فیلم مقاومت
را نیز برعهده داشــته اســت.محمود رضوی دومین
تهیهکنندهای است که میتواند جزو گزینههای اصلی
ریاست سازمان سینمایی در سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری باشــد .این تهیه کننده سینما نیز فعالیت
خود را از اواخر دهه  ۸۰با تهیهکنندگی فیلم سینمایی
«درباره الی» به کارگردانی اصغر فرهادی آغاز کرد که
البته تهیهکنندگی این کار را به صورت مشــترک با
فرهادی برعهده داشته اســت .رضوی طی سالهای

گذشته با همکاری کارگردانان جوان و شناخته شده
توانسته است موفقیتهایی را در جشنوارههای فیلم
فجر به دست آورد .این تهیه کننده که آثار شاخصی
چون «ماجرای نیمروز»« ،التــاری» و «رد خون» به
کارگردانی محمدحسین مهدویان را در کارنامه خود
دارد ،تا امروز تجربهای در عرصه مدیریت هنری و به
خصوص سینمایی نداشته اســت .وی در حال حاضر
به عنوان مشــاور فرهنگی محمدباقر قالیباف ،رئیس
یازدهمین مجلس شورای اسالمی ،فعالیت میکند.
اما یکــی دیگــر از مهمتریــن گزینههای ریاســت
ســازمان ســینمایی در دوره وزارت محمدمهــدی
اسماعیلی،شهاب اسفندیاری اســت .اسفندیاری نه
تنها به عنوان تهیه کننده در سینما و تلویزیون فعالیت
داشته است ،بلکه آثار مکتوبی را هم در حوزه سینما
منتشــر کرده که از جمله این آثار میتوان به کتاب

«سینمای ملی و جهانی شدن» اشاره کرد.
وی کــه در حــال حاضــر رئیــس دانشــکده
صداوسیماســت،مدیریت بخش علمی و آموزشــی
جشنواره جهانی فیلم فجر ( ۱۳۹۵تا  ،)۱۳۹۸عضویت
در شــورای بازبینی فیلمهای ســینمایی ( ۱۳۹۵تا
 ،)۱۳۹۷مدیریت گروه فیلم و ســریال شبکه تهران
( ،)۱۳۸۲- ۱۳۸۴مدیریت امور تأمین برنامه شــبکه
اول سیما ( )۱۳۸۰-۱۳۸۲و عضویت در شورای فیلم
و سریال مرکز «سیمافیلم» را در کارنامه کاری خود
دارد .یکی دیگر از گزینههایی که به تازگی نام آن زمزمه
میشود ،جواد رمضاننژاد است ،این گزینه که نام اش
در کنار چهرههای نام آشنایی که پیش از این از آنها
نام بردیم ،روی میز وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار
گرفته است ،بیشتر به عنوان مدیر تلویزیونی شناخته
میشود .وی در کارنامه کاری خود مدیریت شبکه افق و
شبکه پنج سیما را دارد و در حال حاضر به عنوان رئیس
«سیمافیلم» مشغول به فعالیت است .رمضاننژاد در
خردادماه  ۱۳۹۸بعد از یک سال مدیریت شبکه پنج
سیما در پی قصور صورت گرفته در پخش صحبتهای
یک مــداح در پخش زنده به دســتور عبدالعلی علی
عسکری رئیس صداوسیما از سمت خود برکنار و بعد از
گذشت چند ماه به عنوان رئیس «سیمافیلم» منصوب
شد .آنچه که مشخص است ،محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی روزهای آینده باید
معاونان خود را در بخشهای مختلف این وزارتخانه
به خصوص سازمان ســینمایی معرفی کند ،باید دید
کدام یک از این  ۴فرد مورد نظر میتوانند همســو با
سیاستهای اسماعیلی ،برنامهای را برای دریافت این
پست کلیدی ارائه دهند.

خبر ویژه
ادای احترام موزه آکادمی اسکار
به «سیدنی پوآتیه»؛

موزه آکادمی اسکار البی
۳هزارمتری را نامگذاری کرد

ایسنا :موزه آکادمی اسکار البی بزرگ ساختمان
خود را به مساحت  ۳هزار متر مربع به نام «سیدنی
پوآتیه» ،چهره افسانهای سینما نامگذاری کرد.
موزه آکادمی اسکار پس از انتظار فراوان سرانجام از
تاریخ  ۳۰سپتامبر افتتاح خواهد شد و طبق اعالم
مسئوالن آن ،البی بزرگ این موزه به مساحت بیش
از  ۳هزار متر مربع به نام «ســیدنی پوآتیه» اولین
بازیگر سیاه پوســت برنده جایزه اسکار نامگذاری
شده است.
«بیل کرامر» رئیس موزه آکادمی در این باره گفت:
«افتخار بزرگی اســت که البی بزرگ که ،هسته
ساختمان موزه است را به نام سیدنی پوآتیه افتتاح
خواهیم کرد ،فردی که تالشهای بشردوستاته و
هنر پیشگام او همچنان برای ما الهام بخش است.
از همه کسانی که از کمپین این نامگذاری حمایت
کردند ،تشکر میکنم و از پوآتیه و خانوادهاش نیز
برای اجازه این نامگذاری قدردانی میکنم».
البی بزرگ موزه آکادمی توسط «رنزو پیانو» معمار
برجسته ایتالیایی طراحی شده است.
«سیدنی پوآتیه» که اکنون  ۹۴ساله است ،فعالیت
هنری خود را از دهــه  ۱۹۴۰در برادوی آغاز کرد
و در ســال  ۱۹۵۰با ورود به دنیای سینما در فیلم
«راه خروجی نیست» در نقش دکتر «لوتر» بازی
کرد و اولین بازیگر آمریکایی -آفریقایی سینما نام
گرفت که در طیف وسیعی از نقشهای اصلی مقابل
دوربین رفت .وی در سال  ۱۹۶۴برای بازی در فیلم
«زنبقهای مزرعه» موفق به کســب جایزه اسکار
نقش اصلی مرد شد تا نام خود را به عنوان بازیگر
سیاه پوست برنده اسکار تاریخ ثبت کند.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار نیز در سال
 ۲۰۰۲از «پوآتیه» به سبب بازیهای فوقالعاده و
حضور منحصر به فردش در عرصه سینما با اعطای
جایزه اسکار افتخاری تقدیر به عمل آورد.
این بازیگر آمریکایی که پنج بار نامزدی جایزه بفتا
و هفت بار نیز نامزدی جایزه گلدن گلوب (یک بار
برنده) را در کارنامه سینمایی دارد ،در سال ۱۹۸۲
جایزه دستاورد سینمایی «سسیل بی .دمیل» را از
جوایز انجمن مطبوعات خارجی هالیوود (گلدن
گلوب) دریافت کرد و عالوه بر بازیگری ســینما و
تلویزیــون در عرصه کارگردانی نیــز  ۹فیلم بلند
سینمایی ســاخته است .بر اســاس اعالم «داون
هادسن» رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار ،موزه آکادمی به دلیل بحران کرونا با ظرفیت
پذیرش  ۵۰درصدی آغاز به کار خواهد کرد.

