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«تئاتر بیحیوان»
در پردیس تئاتر
شهرزاد

»

»

گزارش

گالیه امیریوسفی از تلویزیونی که
کتکخوردن زن را عادی جلوه میدهد

در پی اعالم برنامه نقد س��ینما مبنی بر نقد و بررس��ی فیلم
«آشغالهای دوستداش��تنی» بدون حضور کارگردان ،محسن
امیریوسفی تایید کرد که اجازه حضور در برنامه تلویزیون را پیدا
نکرده است.
محس��ن امیریوس��فی در این زمینه ،نوش��ته اس��ت« :قرار
بود جمعه ش��ب در برنامه س��ینمایی نقد س��ینما در مورد فیلم
«آشغالهای دوستداش��تنی» با آقای افخمی صحبت کنم ولی
شب گذش��ته تهیهکننده محترم برنامه اطالع دادند که از طرف
تلویزیون اجازه حضور در این برنامه به من داده نشده است.
این در حالی اس��ت که آذرماه من در برنامه زنده میزانس��ن
ش��بکه  ۵در مورد بحث پروانه س��اخت صحبت کردم ولی شاید
چون آن موقع بیکار و فقط به دنب��ال اکران فیلمم بودم خطری
برای تلویزیون وجود نداشت ولی االن به علت اکران «آشغالهای
دوستداشتنی» فیلمسازی خطرناک ش��دهام! متاسفانه پیش
از این هم از پخش تی��زر تلویزیونی محروم ش��دیم و توجهی به
درخواست ما نشد.
ول��ی واقعیت این اس��ت که بعد از ش��ش س��ال توقیف و در
فصل بد اکران مردم اس��تقبال غیرمنتظرهای از «آش��غالهای
دوستداشتنی» کردند و این اس��تقبال بدون حمایت تلویزیون
بود و همین نش��ان میدهد که فیلم ما نیازی به تلویزیون ندارد
ولی سوال من این است تلویزیونی که کتک خوردن چندباره زن
از شوهر را عادی جلوه میدهد و گفتگو درباره مسائل خصوصی
اس��طورهای مثل تختی را مثل آب خوردن بیان میکند چگونه
است که فیلمی را که مورد استقبال مردم قرار گرفته و صدرنشین
اکران اس��فندماه ش��ده اینچنین کنار میگ��ذارد؟! تلویزیونی
که کس��ی چون عادل فردوس��یپور را اینگونه کنار میگذارد و
برنامههای سرگرمکنندهاش کپی دس��ت چندم آنور آبی است
و اسپانسرهای مربع ستارهایاش کم مانده وسط اذان هم تبلیغ
پخش کنند! با فیلمی مثل «آشغالهای دوستداشتنی» مشکل
دارد که در مورد گفتگو ،وحدت و آشتی است.
البته از طرفی هم میشود دید تلویزیونی که سالها بزرگان
فرهنگ و هنر کش��ورمان را کن��ار گذاش��ته و فیلمهای مطرح
س��ینما را هر بار کوتاهتر میکند و سانسور روی سانسور میکند
دیگر حوصله یک فیلم س��ینمایی روی پرده مثل «آشغالهای
دوستداش��تنی» را ندارد که بعد از شش سال توقیف و در فصل
س��رد اکران هنوز جان دارد و مردم آن را میپسندند؛ فیلمی که
حاال هر تماشاگرش یک رسانه برای آن شده است.
مسئله من حضور داشتن در یک برنامه تلویزیونی نیست ولی
امیدوارم تلویزیون از «آشغالهای دوستداشتنیهراسی» دست
بردارد.
همانطور که در شش سال گذشته تابع نگاه آرام و صلحطلب
«آشغالهای دوستداش��تنی» بودم و با تالش و آرامش فیلمم را
رفع توقیف کردم حاال هم میگویم :آقای صدا و سیما« ،آشغالهای
دوستداشتنی» فقط یک فیلم است؛ لطفا از آن نترسید».
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فرهنگوهنر
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نمایش «تئاتر بیحیوان» به کارگردانی بهمن معتمدیان از  ۲۲تا  ۲۴اسفند در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه
میرود .نمایش «تئاتر بیحیوان» ب��ه کارگردانی بهمن معتمدیان که ثمر ه چهارمی��ن دوره از کارگاه بازیگری
«قدرت سکوت» است و طی چهار ماه تمرین و تالش مداوم ش��کل گرفته ،در هفت ه پایانی اسفند سال جاری به
مدت سه شب از  ۲۲تا  ۲۴اس��فند ،ساعت  ،۱۷در پردیس تئاتر ش��هرزاد به صحنه میرود .نویسنده این اثر ژان
میشل ریب است که توسط شهال حائری ترجمه شده است .شیرین کاظمیان تهیه کننده و مدیر این پروژه است
و ساالر منفرد آهنگس��ازی و نوازندگی گیتار کالس��یک این تئاتر را بر عهده دارد .در نمایش «تئاتر بیحیوان»
شهرزاد الهیمطلق ،علیرضا اندرگانی ،روجا بهبهانی ،طاها خانجانی ،سارا دغاغله ،کسری راحمی ،هستی رهبری،
رها سیاح ،عسل شمس ،المیرا صالحی ،سارا صبری ،امیر طایفه ،امیررضا کاش��ی ،حامد لطفی ،شایان مرادی،
محمدرضا مرادیماسوله ،محمد میرزاحسینی و ابراهیم هاشمی به عنوان بازیگر به ایفای نقش میپردازند.

»

مراس��م رونمایی از فیلم «قلعه عش��ق» تولید مشترک
سینمای ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.
فیلم سینمایی «قلعه عشق» به کارگردانی الهام قاسماف
و تهیهکنندگ��ی امیر ش��هاب رضوی��ان ،با مش��ارکت بنیاد
سینمایی فارابی و سرمایهگذاری مشترک ایران و جمهوری
آذربایجان که تیرماه سال جاری همزمان با سفر سیدعباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به جمهوری آذربایجان
کلید خورده بود ،طی مراسمی رونمایی شد.
مراس��م فرش قرم��ز و آغاز اک��ران فیلم «قلعه عش��ق»
در آذربایج��ان ب��ا حض��ور عوام��ل ایران��ی و امیر ش��هاب
رضوی��ان تهیهکنن��ده ایرانی فیل��م ،رائد فری��دزاده معاون
بینالمل��ل بنیاد س��ینمایی فاراب��ی و اصغر فارس��ی رایزن
فرهنگ��ی ای��ران در مرک��ز س��ینمایی نظامی ش��هر باکو
برگزار ش��د .این فیلم در س��ینماهای باکو ،گنجه و لنکران
اکران میشود.
در آغاز این مراسم الهام قاسم اف کارگردان آذربایجانی
این فیلم با سپاس از حمایت و مشارکت ایران در این پروژه،
تولید فیلم «قلعه عش��ق» را گامی مهم در تعمیق روابط دو
کشور برش��مرد و ابراز امیدواری کرد که اکران این فیلم در
آذربایجان و ای��ران فصل تازهای از همکاریهای مش��ترک
س��ینمایی را رقم بزند و مس��یر تولید مش��ترک را هموارتر
سازد.
عوامل ایرانی فیلم «های ولتاژ» عبارتند از :تهیه کننده:
امیرشهاب رضویان ،مجری طرح :بابک شیرین صفت ،مدیر
فیلمبرداری :مهدی پریزاد ،فیلمنامهنویس :مشترک :بابک
ش��یرین ،مدیر تولید :مجید فردی ان��ور ،صدابردار :مرتضی
نجفلو ،طراح گریم :حمید یوس��ف ،ط��راح صحنه و لباس:
روزبه جعفرزاده ،دس��تیار یک و برنامهری��ز :حمید عزیزی،
دس��تیار صدا :امیر رضا قلیزاده ،مجری گریم :مریم رخام،
دس��تیار گریم :نگار ش��یرین صفت ،دس��تیاران فیلمبردار:
فرزاد نهکاخ ،غفور ش��یرینصفت و امیر س��اکی ،دستیاران
صحنه و لباس :ساس��ان رونق و ریحانه محم��دوف و بازیگر
ایرانی :رضا ناجی.
همچنین از چهرههای بازیگری جمه��وری آذربایجان،
علمالدی��ن جعفروف ،چن��اره مل��کزاده ،ضیا آق��ا و کماله
پیری��وا در فیلم ب��ازی میکنن��د .کارگ��ردان فیل��م الهام
قاس��م اف چه��ره شناختهش��ده رس��انهای و فیلمس��از
جمهوری آذربایجان است.

خبر

ابراهیمداروغهزاده:

چرا فرهادی و حاتمیکیا پیشنهاد داوری جشنواره فجر را رد کردند؟

ابراهی��م داروغ��هزاده ،دبیر س��ی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر ،درباره رد پیشنهاد داوری این
رویداد سینمایی توس��ط اصغر فرهادی و ابراهیم
حاتمیکیا توضیح داد.
ابراهیم داروغهزاده ،دبیر دو دوره از جش��نواره
فیلم فجر ،شب جمعه( ۱۶اس��فند) مهمان برنامه
«اختیاریه» با اجرای س��یدمرتضی فاطمی بود .او
در بخش��ی از صحبتهای خود درباره عدم جدی
گرفتن جشنواره فجر از سوی سینماگران مطرح،
گفت« :همواره س��ینماگران مطرح ما ،جش��نواره
فجر را جدی میگیرند و امس��ال تمام سینماگران
شاخصیکهفیلمداشتندازهمهنسلهادرجشنواره
حضور یافتند .اتفاقا اگر فیلمی انتخاب نشود ،بسیار
حاشیهبرایهیأت انتخابایجادمیشود .فیلمهایی
هم که از قید جشنواره میگذرند ،فیلمهای کمدی
و بدنه هستند که در هیچ جشنوارهای اگر فرم هم پر
کنند،انتخاب نمیشوند».
داروغ��هزاده درباره عدم پذی��رش داوری فجر
از سوی کس��انی چون ابراهیم حاتمیکیا و اصغر
فرهادی هم گفت« :داوری کار سختی در سینمای
ایران اس��ت و همه انتظار دارند برنده ش��وند و این
شرایط س��ختی برای چهرههای مطرح سینمایی
ایجاد میکند که پرهیز میکنن��د .آقا حاتمیکیا
در هی��چ جش��نوارهای داوری نکرده اس��ت .آقای
فرهادی هم در صحبتی که با ایشان داشتم ،اشاره
کردند من  ۳سالی است که حتی در جشنوارههای
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حمید گودرزی و میترا حجار در یک
سریال نوروزی

حمید گودرزی استوری زیر از سریال «بر سر دوراهی»
را که قرار است در ایام نوروز از شبکه  ۲سیما پخش شود ،در
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.
حمید گودرزی ،میترا حجار و بهنوش بختیاری بازیگران
سریال نوروزی «بر سر دو راهی» هستند.

هانیه توسلی و تیم اسکواش بانوان
هنرمند

خارجیای که فیلمهای ایرانی حضور دارند ،داوری
را قبول نمیکنم .این بحثی است که برای قضاوت
عادالنه ،افراد باید مناسبات سینمای ایران را کنار
بگذارند و این ش��رایط را س��خت میکند .اما آقای
فرهادی هر فیلمی که خود داشته در جشنواره فجر
حضور داشته است».
دبیر جش��نواره فیلم فجر درخصوص شایعاتی
مبنی بر پیششرط برخی سینماگران برای حضور

در جش��نواره گفت« :در این دو سالی که من دبیر
بودم کسی چنین پیش شرطی نداشته است.شان
س��ینماگران ایرانی باالتر از این حرفها است .بله
همه انتظار دارند اما پیش شرطی وجود ندارد».
او درخصوص دخالت دبیر جش��نواره فجر در
ترکیب جوایز گفت« :به هیچ وجه دبیر جش��نواره
ام��کان دخال��ت در جوایز را ن��دارد .چ��ون گروه
داوری مش��خص و اعالم ش��دهای وجود دارد که

ش��خصیتهای حقیقی هس��تند و اعتبار خود را
بهخاطر دبیر جش��نواره مخ��دوش نمیکنند .اگر
واقعا دبیری بخواهد در داوریه��ا تاثیری بگذارد
و راجع ب��ه یک فیلم مش��خصی مث��ل «التاری»
اعمالنظر کند ،این مسئله را اعالم رسمی نمیکند
و مخفیانه ای��ن کار را انجام میده��د .من دو دوره
دبیر بودم و میتوانید این مسئله را واضح از داوران
بپرسید».

تجلیل جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از اکبر عالمی

برندهها شناخته شدند

خبر آخر

رونمایی از فیلم مشترک ایران و
آذربایجان

اجرای «ساعت
هشت در کشتی»
در نبود حسین
محباهری

نمایش «ساعت هشت در کشتی» ،تازهترین نمایش گروه تئاتر مستقل با کارگردانی مریم کاظمی ،پیش از
اجرای عمومی در نوروز ،۱۳۹۸دو اجرای ویژه برای عکاسان ،خبرنگاران و منتقدان ،همچنین کودکان و نوجوانان
تحتپوششمراکزحمایتی،خیریههاو موسساتمردمنها دانجاممیدهد .نمایش«ساعتهشتدرکشتی» با
طراحیوکارگردانیمریمکاظمی،روزهای ۲۴و ۲۵اسفند دواجرایویژهدرتاالرهنرانجامخواهدداد.روزجمعه
 ۲۴اسفند«ساعتهشتدرکشتی» میزبانعکاسانوخبرنگارانخواهدبود«.ساعتهشتدرکشتی» نوشته
آلریچهابباترجمهحسینفداییحسینبهماجرایسفردریاییسهپنگوئندربزرگترینتوفانزمینمیپردازد.
در این نمایش اصغر همت ،علی فروتن ،حمید گلی ،مهراد زمانی و حسن همتی ایفای نقش میکنند .پیش از این
قرار بود حس��ین محباهری هم که از اعضای این گروه تئاتری بود در این نمایش بازی کند که با درگذشت این
بازیگر«،ساعتهشتدرکشتی»بدوناورویصحنهخواهدرفت.

در آیین پایانی یازدهمین جش��نواره بینالمللی پویانمایی تهران،
ضمن تجلیل از اکبر عالمی ،هنرمند پیشکسوت ،آثار و هنرمندان برتر
دو بخش مسابقه ایران و بینالملل معرفی شدند.
آیین پایانی یازدهمین جش��نواره بینالملل��ی پویانمایی تهران با
حضور مدیران س��ینمایی ،بزرگان و فعاالن عرصه انیمیشن و داوران
ایرانی و خارجی جشنواره ،شامگاه پنجشنبه  ۱۶اسفند در سالن شهید
بهنام محمدی در مرک��ز آفرینشهای هنری کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار ش��د .در ابتدای این مراسم با اجرای علیرضا
کریمیصارمی ،با پخش فیلمی ،ی��اد و خاطره مرحوم وحید نصیریان
زنده نگاه داشته شد.
تشکرازسازمانسینماییبرایحمایتازجشنواره
در ادام��ه ،علیرض��ا کریمیصارمی ضمن تش��کر از اعضای هیات
انتخاب از حسین انتظامی رئیس س��ازمان سینمایی به دلیل حمایت
سازمان سینمایی از یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران ،قدردانی کرد
و گفت« :از آقای دکتر حسین انتظامی دس��تیار ارشد وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی و س��معی و بصری به خاطر
کمکهای مادی و معنوی ارزنده و بیدریغی که برای برگزاری هرچه
باش��کوهتر یازدهمین جش��نواره بینالمللی پویانمایی تهران مبذول
کردهاند و همکارانش��ان در س��ازمان سینمایی و س��معی و بصری و
همچنینازسیدمحمدمهدیطباطبایینژادمدیرعاملمرکزگسترش
سینمایمستندوتجربیتشکروقدردانیمیکنیم».
فاضل نظری ،مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هم در سخنانی کوتاه گفت« :خیلی خوشحالم که میبینم این مراسم
سخنرانی ندارد و اگر کسی سخنی میگوید فقط تشکر است .من هم
ترجیح میدهم به جای سخنرانی از برگزارکنندگان این جشنواره در
بخشهای مختلف و دوس��تانمان در معاونت س��ینمایی تشکر کنم و
برایتانآرزویموفقیتکنم».
تجلیلازاکبرعالمیاستادپیشکسوتانیمیشنایران
پس از آن ،مجری مراسم ،خاطرهای از اولین روزهای فعالیت اکبر
عالمی قرائت کرد و پس از آن ویدئویی درباره اکبر عالمی پخش ش��د
که در این ویدئو او از روزهای کودکی و جوانیاش گفت .وی در این فیلم
گفت :من به این خاک تعلق دارم و هرگز مهاجرت نمیکنم.
س��پس مجری از وی خواس��ت که روی صحنه حاضر شود .فاضل
نظری برای این تجلیل از اکبر عالمی ،این هنرمند را همراهی کرد.
عالمی با خواندن ش��عر گفت« :این لوح س��پاس را تقدیم میکنم
به دکتر نورالدین زرینکلک .او کاری کرد که من وقتی  ۲۵س��اله بودم
کسوت معلمی را چشیدم و فهمیدم این بهترین لباسی است که انسان
میتواند در تمام عمرش تنش کند».

اکبر عالمی پس از دریافت لوح تقدیرش گفت« :خداوند جهان را با
عدالت خلق کرده همیشه یک چشم عادل شما را میبیند».
در بخشی دیگر از این مراسم ،ویدئویی مشتمل بر بخشهایی از آثار
مهین جواهریان به نمایش در آمد و جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش
ایران به مهین جواهریان به خاطر خلق آثاری ماندگار در هنر پویانمایی
بر اساس فرهنگ و ویژگیهای فرهنگ ایرانی اهدا شد.
مهین جواهریان گفت« :من خیلی ش��گفتزده شدم و میخواهم
بگویم من فراموش کردم از دختران و پس��ران جوانمان در جشنواره
که شبانهروز برای بهتر برگزار شدن جشنواره تالش کردند ،تشکر کنم.
صمیمانهازشمامتشکرم».
تشکربرندهاسکار ازبرگزارکنندگانجشنواره
پس از آن بخشهایی از آثار مایکل دودوک دو ویت در قالب ویدئو
کلیپی به نمایش در آمد و جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش بینالملل
به مایکل دودوک دوویت به خاطر خلق آثار ش��گفتانگیر و بی بدیل
پویانمایی در سالیان متمادی و خدمات شایان توجه به ارتقای هنر –
صنعت پویانمایی اهدا ش��د .دودوک پس از دریافت جایزهاش در میان
تشویق پرش��ور حاضران گفت« :فقط میخواهم از صمیم قلبم از همه
شماتشکرکنم».
برترینهایبخشمسابقهایران
در بخش مس��ابقه ایران به داوری فرخ یکدانه ،سعادت رحیمزاده،
روانبخش صادقی ،حام��د جعفری و امی��ر مهران ،فیل��م «روباه» به
کارگردانی صادق جوادی و تهیهکنندگی مرکز گس��ترش س��ینمای
مستند و تجربی به دلیل هماهنگی کامل بین تمام بخشها ،کارگردانی
خالقانه و اقتباس هنرمندانه ،تندیس طالیی فیلم اول این بخش را از
آن خود کرد .هیات داوران این جش��نواره  ،تندی��س نقرهای فیلم دوم
را نیز به امیرهوش��نگ معین کارگردان فیلم «گرگ��م و گله میبرم؟»
و تهیهکنندگ��ی کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوان��ان به دلیل
توانمندی و جسارت در فضاسازی و اس��تفاده خالقانه از تکنیک اهدا
کردند و تندیس برنزی فیلم سوم نیز به شیوا صادق اسدی کارگردان
و تهیهکننده فیلم «یال و کوپال» به دلیل شناخت کامل قابلیتهای
تکنیک و اصالت در شکل روایت اهدا شد.
در این می��ان تندیس طالی��ی بهترین فیلم با موض��وع کودک و
نوجوان را ساره شفیعیپور کارگردان فیلم «ش��ب ترسناک لومو» به
تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل استفاده
از قابلیتهای انیمیشن در آموزش خالقانه کودک دریافت کرد.
همچنین تندیس طالیی بهترین اثر تلویزیونی نیز به کارگردانی
ش��یوا ممتحن و تهیه کنندگی خود او و مرکز پویانمایی صبا به فیلم
«اینجوری بهتره(سفردریایی)» به دلیل رعایت شاخصههای تولید در

زمانمحدود،با حفظکیفیتمطلوباختصاصیافت.
تندیس طالیی بهترین اثر تبلیغی نیز به امین حقشناس کارگردان
فیل��م « »Quiz cupو تهیهکنندگ��ی Quiz of kingsب��ه دلیل
استفاده خالقانه از قابلیتهای انیمیشن و ایدهپردازی جذاب اهدا شد.
تندیس طالیی بهترین فیلمنامه ،جایزه دیگر بخش مسابقه ایران
جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران را علی زارع قناتنوی کارگردان
و تهیهکننده و هادی سبحانیان برای فیلم «چشمانداز خالی» به دلیل
انتقالپیامی تاثیرگذار در قالب روایتی زیبا دریافتکردند.
امیرهوش��نگ معین هم تندیس طالیی عن��وان بهترین پویانما
(انیماتور) بخش مس��ابقه ایران را برای فیلم «گرگم و گله میبرم؟» را
از آن خود کرد.
بهرام عظیمی و یاش��ار جعفرخانپور نیز تندی��س طالیی بهترین
فضاسازی را برای فیلم «سیم ششم» به تهیهکنندگی مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی به دلیل حساس��یتهای هنرمندانه و نگاه
محققانه در خلق فضاها بر اساس رای داوران به دست آوردند.
موسیقی فیلم «روباه» به کارگردانی صادق جوادی و تهیهکنندگی
مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی توجه داوران جشنواره
را به خود جلب کرد و آنها نیز برای خلق لحظات پراحس��اس و نقش
تاثیرگ��ذار در همراهی روایت تندی��س طالیی جش��نواره را به بهنام
معیریاناهداکردند.
هیاتداورانهمچنینتندیسطالییبهترینصداگذاریرابهآرش
قاسمیبرای فیلم«چشمانداز خالی»بهکارگردانیو تهیهکنندگیعلی
زارع قناتنوی به دلیل فضاسازی زیبای صوتی و ارتباط تنگاتنگ آن با
تصاویر اهدا کردند و تندیس طالیی بهترین اثر بلند نیز به اشکان رهگذر
برای فیلم «آخرین داس��تان» به کارگردانی او و تهیهکنندگی احسان
رسولاف و شرکت هورخش به دلیل رعایت استانداردهای باال در خلق
انیمیشنسینماییاهداشد.
جایزه ویژه هیات داوران هم به محسن رضاپور برای فیلم «خورده
ش��ده» به کارگردانی خود او و تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی به دلیل خالقیت در قصهپردازی و نوآوری در ساخت
فضاهایفانتزیاختصاصیافت.
یک تندیس نقرهای هم برای بهترین فیلم تجربی به عباس جاللی
یکتا کارگردان فیلم «پس��ر دری��ا» به تهیهکنندگی مرکز گس��ترش
سینمای مستند و تجربی به دلیل استفاده تاثیرگذار از انیمیشن برای
بیان احساس��ات در فیلم زنده و دیگر تندیس نقرهای بخش مسابقه
ایران جشنواره برای بهترین دستاورد فنی و هنری به مجتبی موسوی
کارگردان فیلم «آقای گوزن» ب��ه کارگردانی و تهیهکنندگی صدیقه
فامیلفرنیا و مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری
به دلیل مهارت تکنیکی در استفاده از دوربین ،ساخت ماکت و عروسک
تعلقگرفت.
یک دیپلم افتخار جشنواره از سوی هیات داوران در بخش پویانمایی
به حسام جواهری و احسان طاهری برای فیلم «سگی که مرض داشت»
به کارگردان��ی پروین تجوی��د و تهیهکنندگی کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان به دلیل تبلور روح فانتزی در جانبخش��ی ،دومین
دیپلم برای فضاسازی به امیرهوشنگ معین کارگردان فیلم «گرگم و
گله میبرم؟» و تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
به دلیل مهارت در خلق فضایی س��یال متناظر با روایت و دیپلم س��وم
به حمیدرض��ا بیات کارگردان فیلم «س��ارا» ب��ه تهیهکنندگی وحید
جهانمیرینژاد به دلیل پرداخت تاثیرگذار و تالش برای فرهنگسازی
با نگاه مثبت اهدا شد.
در این بخش ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز جایزه
فنآوری انیمیشن را به س��ارا طبیبزاده کارگردان و تهیهکننده فیلم
«یکدیگر» به دلیل بهرهمندی از قابلیتهای فنی و هنری الزم جهت
ورود به بازار تولید اهدا کرد.

هانیه توس��لی عکس ی��ادگاری تی��م اس��کواش بانوان
هنرمند را در اینستاگرام منتشر کرد.
پانتهآ پناهیها سرپرس��ت تیم اس��کواش هنرمندان به
کاپیتانی شبنم فرشادجو است .این دو هنرمند نیز در عکس
حضور دارند.
در پس��ت اینس��تاگرامی هانیه توس��لی در توضیح این
عکس نوشته ش��ده اس��ت« :تیم اس��کواش هنرمندان در
نظ��ر دارد که پنج ش��نبه  ۲۳اس��فندماه با کاش��تن نهال و
برگزاری مس��ابقه ای دوس��تانه در محل باش��گاه اسکواش
انق�لاب روز درخت��کاری را گرامی بدارد ،از دوس��تان عزیز
دعوت میش��ود برای اجرای هر چه بهتر این مراس��م راس
س��اعت  ۹.۳۰صبح در این مح��ل حضور یابن��د و از بانوان
گرامی دعوت میشود ،پس از اجرای مراسم ،جهت تماشای
مس��ابقات اس��کواش تیم های هنرمندان ،در محل بازی ها
حضور یابند».

لیلیت تریان مادر مجسمهسازی ایران
درگذشت

ه��ادی مظف��ری ،مدی��رکل هنرهای تجس��می وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ب��ا انتش��ار پیامی درگذش��ت
زندهی��اد لیلی��ت تری��ان را که در  ۸۸س��الگی درگذش��ت
تسلیت گفت.
ه��ادی مظف��ری ،مدی��رکل هنرهای تجس��می وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتش��ار پیامی درگذشت زندهیاد
لیلیت تریان را تسلیت گفت.
در متن ای��ن پی��ام آم��ده اس��ت« :درگذش��ت بانوی
مجسمهس��ازی ای��ران ،لیلی��ت تری��ان ،از نس��ل اول
مجسمهس��ازان مدرن ،خبری تلخ بود .بانویی از نس��لی که
تالش بیدریغ کردند و رنجهای بسیار بردند تا هنر مدرن در
ایران در ش��کل و نمای آکادمیک ببالد و امروز است که ثمر
آن تالشها در کسوت شاگردان ایشان که خود استادند ،به
بار نشسته است.
بان��وی مجسمهس��از -لیلی��ت تری��ان -او ک��ه م��ادر
مجسمهسازی ایران میخوانندش ،روز پنجشنبه شانزدهم
اس��فند ماه از دنیا رفت .خ��ود رفت و دهها مجس��مه گلی و
س��نگی و گچی از خود برای ما به میراث گذارده ،چه میراث
ارزشمندی که بیتردید بخش��ی از گنجینه هنر امروز ایران
است در دستان ما.
میدانم و ایمان دارم که نام هنرمن��دان در جریده عالم
ثبت است و قدر و صدر جایگاهشان در صفحات تاریخ درج».
لیلیت تریان مجسمهساز پیشکس��وت ایرانی پنجشنبه
 ۱۶اس��فندماه در  ۸۸س��الگی درگذشت .تریان نخستین
ب��ار هنر م��درن مجسمهس��ازی را ب��ه ص��ورت آکادمیک
وارد مراکز آموزش��ی ایران ک��رد و از مؤسس��ین دپارتمان
مجسمهس��ازی دانش��کده هنره��ای تزئینی ب��ود .وی ۲۳
س��ال بهطور حرف��های در دانش��کدههای هن��ری تدریس
کرد و برخی از هنرمندان ش��اخص امروز ایران از شاگردان
او هستند.

رستم نوری درگذشت

رس��تم نوری اس��تاد هنرهای خوشنویس��ی  ،عکاسی ،
نقاش��ی  ،فرهنگی و معلم پیشکس��وت مدارس خلخال در
سن  ۹۴سالگی دار فانی را وداع گفت .
رستم نوری تا چند روز قبل از مرگش همچنان در ترویج
و توسعه فعالیت های هنری منطقه فعالیت داشته و کهولت
سن مانع از ادامه کارهای هنری این هنرمند برجسته فقید
خلخال نشد.
مرحوم رس��تم نوری در آیین افتتاح نمایش��گاه عکاسی
و کاریکات��ور ده��ه فجر امس��ال حض��ور داش��ته و از رموز
موفقی��ت خود در رش��ته ه��ای هن��ری ب��رای هنرآموزان
سخن گفت.
او از جمل��ه معلمان و اس��اتید هنری برجس��ته منطقه
بود که هر س��ال در س��الروز معلم و س��المند مورد تشویق
و تجلی��ل مس��ئوالن فرهنگ��ی و اجرای��ی شهرس��تان
قرار می گرفت.
این هنرمند فقید خلخ��ال پس از گذش��ت چند روز از
عمل جراحی به علت ع��وارض عمل و وخام��ت بیماری در
سن  ۹۴سالگی به دعوت حق لبیک گفت.
پیکر مرحوم ن��وری و در حالی که مرگ او دل بس��یاری
از عالقه مندان ب��ه فرهنگ و هنر را داغ��دار کرده  ،بر دوش
هنرمندان و اهالی خلخال تش��ییع و در آرامستان این شهر
به خاک سپرده شد.
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