هنرهای تجسمی
یک شوخی جنجالی دیگر
از «بنکسی»

هفتمین همایش  10روز با عکاسان
ایران در آذرماه

هفتمیــن دوره همایش«10روز با عکاســان» در
بخشهای نمایشگاهی ،نشســتهای تخصصی،
ســخنرانی ،به ســوی نگاه شــخصی ،کارگاه و در
جســتوجوی راهی نو در حال برگزاری است .در
جستوجوی راهی نو و نمایشگاه آثار دانشجویان از
برنامههای جدید همایش است که در این دوره برای
نخستین بار برگزار میشود .انجمن عکاسان ایران با
مشارکت انجمنهای تخصصی عکاسی ،هفتمین
همایش 10روز با عکاسان ایران را تا  23آذرماه در
خانه هنرمندان ایران برگزار میکند.

مراسماکرانخصوصیوافتتاحیهفیلمسینمایی«کلمبوس»باحضورهنرمندان،اهالیرسانهوسازندگانفیلم
در پردیس سینمایی کورش برگزار شد .در این مراسم «هاتف علیمردانی» فیلم خود را به علی معلم تقدیم کرد
و گفت :دوست داشتم این فیلم را به روح «علی معلم» تقدیم کنم .وی قرار بود اجرای جشن افتتاح «آباجان»
را انجام دهد که متاسفانه از بین ما رفت« .کلمبوس» محصول رفاقتهاست و بدون همکاران ،ساخت این
فیلمممکننبود.
رهاد اصالنی ،سعید پورصمیمی ،شــبنم مقدمی ،مجید صالحی ،هانیه توسلی در این فیلم به ایفای نقش
میپردازند .اکران فیلم سینمایی «کلمبوس» در سینماهای سراسر کشور آغاز شده است.

فرهنگوهنر

Culture And Art

naslefardanews
naslfarda

خداداد عزیزی هم مجری تلویزیون شد!
صبا« :خداداد عزیزی» ،بازیکن سابق تیم ملی کشور با عقد قراردادی با یک برنامه تلویزیونی در شبکه سه صداوسیما،
به زودی در قامت مجری تلویزیونی ظاهر میشــود .بعد از موج ورود فوتبالیستها به برنامههای تلویزیونی که با
مهردادمیناوند و علی انصاریان آغاز شد ،حاال شاهد حضور خداداد عزیزی در برنامههای تلویزیونی خواهیمبود.
حماسهساز ملبورن ،پس از پایان دوران بازی در مستطیل سبز ،در این سالها به عنوان سرمربی در فوتبال حضور
داشت اما به موفقیتی دست نیافت؛ حاال با حضور در تلویزیون ،شانس خود را در این عرصه میآزماید .محتوای این
برنامه  «ورزشی» خواهدبود.
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تقی عطایی نویسنده کتاب:

«نیلوفر»؛ اثریبرای
آموختنزندگی

الهام شهیدان /گروه فرهنگ و هنر علوم تربیتی خواند .به بهانه رونمایی از کتاب
« elham.shahidan@gmail.comنیلوفر» که هفته آینده و در ادامه برنامههای
مصاحبه کردن ،گاه مصاحبت با افرادی را به هفته کتاب اصفهان برگزار میشود ،با او یک
همراه دارد که سعی در مطرح کردن و گفتن گفتوگوی کوتاه درباره کتاب و فعالیتهای
از خودشان ندارند؛ بعضی از آدمها آمدهاند تا محیطزیستیوالبته«زندگی»داشتهایمکه
باری از هستی را بردوش بکشند و دردها را کتابهارابرایبهترشدنزندگیمیخوانیم.
التیام دهند« .تقی عطایی» (ایرانشناس
«نیلوفر» را همــه والدین و
و پژوهشگر) نیــز از آن آدمهای کمیاب
فرزندانشانبایدبخوانند
زمانه اســت .از همانها که بدون هشتگ
«درایرانمیمانم»  ،زندگیاش در آلمان را «نیلوفر» کتابی است کاربردی برای ازدواج
رها میکند و برای مشاوره پیش از ازدواج ،خوب جهت زندگی ســالم و داشتن یک
پیگیریکتابها،فعالیتبرایمحیطزیست خانواده موفق .در کتاب نیلوفر خواهیم دید
و همنشینی با جوانها ،با همسرش به ایران که «عشق» یک مبادله است ،نه یک معامله
میآید .نخســتین بار کــه او را میبینم از و انسان برای بهداشت روان خود ،راهی ندارد
پیشنهادش برای سالمتر شدن خانوادهها جز درک واقعیت  .از آنجا که سالهاست در
میپرسم .پاسخش این است« :باید کتاب زمینه ازدواج ،نگرانیهای والدین را میبینم،
خواند ،باید این گوشیها و فضای مجازی را به این نتیجه رسیدم کتابی بنویسم که عالج
رهاکرد ،فارسیوان و جم ،خانوادههای ما را واقعه را قبل از وقوع کرده باشیم.
سطحیوویرانکردهاست».تلفنهمراهش تاکید مــن این اســت که پیشــگیری از
که زنگ میخورد ،میبینم از آنهایی نیست درمــان ،ارزانتر و موثرتر اســت .به عنوان
که حرف و عملشان دوتا باشد .یک نوکیای انسان ،نخســت باید خودمان را بشناسیم.
قدیمیاصلآلمانیکهد ِرهیچفضایمجازی خودشناسی از پایههای علم روانشناسی
به روی آن باز نیست .عطایی سه ماه پیش است؛ اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد؛ چه
از انقالب اســامی ،برای تحصیل ابتدا به میشود کرد و چه نمیشود کرد .ریشه همه
نروژ و سپس به آلمان میرود .در سالهای ما در خانه و در «خانواده» است .من نخستین
تحصیل تارخ ادبیــات آلمانی،کامپیوتر و کسی هستم که شــورای خانواده را مطرح

تلويزیون

انجمنی به نام «صلح با طبیعــت» داریم که
هر سهشنبه ،نشستهای آن برگزار میشود
و در کنار گفتوگــو درباره کتاب و شــعر و
فرهنگ ،از طبیعت حرف میزنیم .برنامههای
طبیعتگردی داریم و جوانان و بزرگســاالن
را بــه دل محیطزیســت و مکانهایی مثل
قمیشــلو ،موته و ...میبریم و اول پاکسازی
زباله ها را انجام داده و بعد از آن  از طبیعت لذت
میبریم  .

عکس  :ایبنا

«بنکســی» کارگردان ،نقاش و سرشــناسترین
هنرمند ناشناس «بریتانیا» در اطالعیهای عجیب،
یکی از آثار هنری خــود را تنها به قیمت دو پوند به
فروش گذاشت  .بنکسی با قراردادن این اطالعیه در
صفحه اینستاگرام خود ،یک اثر تجسمی دستساز
خود را به این قیمت به فروش گذاشته است .این اثر
یک قایق حاوی پناهجویــان به ابعاد ۴۲*۳۸*۹۰
سانتیمتر و مجهز به موتور و باتری الکتریکی است و
توانایی رسیدن به سرعت سه گره دریایی را نیز دارد.
او برای فروش این اثر به قیمت دو پوند ،یک شرط
دارد و آن این اســت که خریدار باید وزن این کار را
تخمین زده و آن را در وبسایتی مخصوص حمایت
از پناهجویان ثبت کند .مشتاقان تا ساعت  ۲۰روز
 ۲۲دسامبر (۱دی) برای ثبت حدس خود فرصت
دارند .بعد از آن ،این اثر تجســمی به خریداری که
نزدیکترین عدد را به وزن واقعی ،تخمین زده باشد
تعلق می گیرد.
«بنکســی» یک از جنجالیترین هنرمندان جهان
اســت که عمده آثــارش ،نقد وضعیت سیاســی،
اجتماعــی جهان و آمیخته به طنز ســیاه اســت.
گرافیتیهای او با محتوای سیاسی و اجتماعی ،هر
از چند وقت از خیابان ،دیوار یا پلی در گوشه و کنار
دنیا سر در میآورد .این هنرمند گرافیتی ناشناس،
چندی پیش یکی از تابلوهای خود با نام «دختری
با بادکنک» را در حراجی معتبر ســاتبیز لندن به
قیمت بیش از یک میلیون پوند فروخت؛ اما لحظهای
پس از فرود چکش مسئول حراجی ،آن را به وسیله
کنترل از راه دور فعال کرد تا بوم نقاشی جلوی چشم
حاضران در حراجی به وسیله دستگاه کاغذ خردکنی
که به طور پنهانی در قاب آن تعبیه شده بود ،تا نیمه
رشتهرشته شــود؛ گرچه شــهرت او چنان زیاد و
آثارش چنان طرفدار دارد کــه خریدار اثر از خرید
خود منصرف نشد و تابلو را با همان وضعیت تحویل
گرفت.

آغاز اکران «کلمبوس» با یاد علی معلم

کردم .فرزندان ما باید از سنین کودکی یاد
بگیرند ،یک ساعت در خانواده دور هم باشند
و شورای خانواده را جدی بگیرند      .
«شخصیتسالم»یکمجموعه
دنبالهداروجذاباست.نوشتن
آن را از چه سالی آغاز کردید؟
از ده سال پیش که سفری به ایران داشتم،
حس کردم شکاف بین جوانان و والدین زیاد
شده است .در بعضی خانوادهها فرزندساالری
غوغا میکــرد و البته عدهای هــم فرزند را
«مال» خود میدانســتند و همین شد که
حس کردم وقتی میتوانم باید به جوانان و
خانوا دهها کمک کنم.
سالی شش ماه با همســرم میآیم و سعی
میکنیم برای خانوادههــا و جوانان گامی
برداریم .بــه همین بهانه نوشــتن کتاب
«شخصیت سالم» را از ســال  1391آغاز
کردم و هرســال یک نمونه از آن منتشر و
تا سال 1399شماره نه آن منتشر خواهد
شد.

کتاب «هفتسین ایرانی» هم
خیلی خوانده شــده است؛
خودتاندلیلمحبوبیتاینکتابراچه
میدانید؟
کتاب «هفتسین ایرانی» درسال 1394
منتشر شد و بدون اینکه در شهرهای دیگر
نمایندهای برای عرضه کتاب داشته باشم ،به
چاپ چهارم رسید .چون سنتهای ایرانی را
به طور کامل در آن شرح دادهام ،کتاب جذابی
برای مخاطبان شده است .در این کتاب از
چراییهفتسینمیگویم؛چراهفتسینو
هفتشین نه؟ شب یلدا و اعیاد باستانی را به
طور کامل در این کتاب توضیح داده و به تمام
پرسشها ،در این زمینه پاسخ دادهام.
در کنار مشــاوره و نوشتن،
فعالیتهایی نیز برای طبیعت
دارید؛ محیطزیست این روزهای یکی
از دغدغههای اصلــی در دنیا و ایران
است؛ چه فعالیتهایی در این حوزه
میکنید؟

دراینکتابمیخوانید
نوید و نرگس ،پدرو مادری هســتند
که روابطی دوســتانه دارنــد  .در این خانواده
نه پدرســاالری میبینیم ،نه مادرســاالری.
اعتقاد من براین است :در چنین خانوادههایی
کودکان راحتتر رشد میکنند« .نیلو» ازدواج
زودرس دارد و پدرومادرش موافق نیستند؛ اما
چون در این خانواده همه حق تصمیمگیری
دارند با برادر شیرین که دوست چندسالهاش
اســت ازدواج میکند .البته پیــش از ازدواج
این دو نفر ،سه دوره سه ماهه طی میشود با
نام «دورهآشنایی»« ،دوره دوستی» و «دوره
مهرورزی» .تا اینکه تصمیــم میگیرند که
میخواهند با هم ازدواج کنند .آنچه در قالب
مباحث روانشناسی ،اجتماعی در این رمان
مطرح شده اســت ،کمک میکند با شورای
خانواده از آغاز بیاموزند که به عنوان یک انسان
به هم نگاه کنند نه کســی کــه باید اطاعت
کند.
مبحث «شورای خانواده» از مسائل اساسی این
کتاب است که کودک ما بیاموزد اصل مشورت
چقدر در خانواده مهم است و از طرف دیگر ،در
خانواده ،فرزندســاالری اتفاق نیفتد؛ زیرا کار
مشارکتی به رشد و خالقیت فرزندان کمک
میکند.

عکاسخانه

سریال جدید شبکه ۳
با بازی هومن برقنورد

«حسـین آقاهرندی» تهیهکننده «آچمز» درباره
این مجموعه که به سـفارش شـبکه سـوم سـیما
تهی ه میشـود ،گفت :تصویربرداری این مجموعه
را پـس از یـک مـاه و نیـم پیشتولیـد و انتخـاب
بازیگر ،از بیسـتم آبان در محله پامنار تهران شروع
کردیم .ایـن کار یک درام با موقعیتهای شـیرین
و گاه طنز اسـت که تا اردیبهشـتماه سـال آینده
تصویربـرداری آن در لوکیشـنهای مختلفـی در
شـهر تهران ادامه دارد .اکنون گروه در لوکیشـنی
در خیابان شـریعتی قـرار دارند.
«آچمـز» در  ۳۰قسـمت تولیـد مـی شـود ،زمان
پخـش «آچمـز»  هنـوز مشـخص نیسـت امـا
بـرای پخـش در نـوروز آمـاده نمیشـود .در ایـن
مجموعه تلویزیونی هومن برقنورد ،امیرحسـین
رسـتمی ،سـیدمهرداد ضیایـی ،مهـران رجبـی،
سارا خوئینیها ،بیتا سـحرخیز ،مهوش صبرکن،
پریسـا مقتـدی و ...بـازی دارند.

کامبوزیا پرتوی
از جشنواره فجر جا ماند!

نمایش «شاه لیر» در تئاتر
شهر
نمایش «شاه لیر» به
کارگردانی« مسعود دلخواه»
تا  16آذرماه در تئاتر شهر در
حال اجراست.

«محمدرضــا فتوحیبافقــی» گردآورنــده اثر
«بافق،دیار پاکان» ،در بخشی از آثار خود با اشاره
به بخشــی از بافق به عنوان شهری متعلق به عصر
ساسانی ،میگوید :به گفت ه برخی مورخان ،بخشی
از شهر بافق که متعلق به عصر ساسانی بوده است،
در حال حاضر مدفون در زیر بخشی از شهر کنونی
است  .این شهر مدفون در بافق که آثاری از وجود
آن نیز کشف شده ،محل سکونت و زندگی ساکنان
اولی ه این دیار بوده اســت .البته برخی از مسئوالن
بافقی نیز معتقد هستند این شهر مدفون ،به علت
کم توجهی میــراث فرهنگی ،در حــال حاضر با
زمینهای کشاورزی پوشیده شده و تاکنون اقدامی
برای بیرون آوردن این ســرمایه ملی از زیر خاک
نشده است .
«سیدمصطفی فاطمی» مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری اســتان یزد ،با بیان
اینکه هنوز صحت وجود چنین شــهری در بافق
مورد تایید میراث فرهنگی نیست ،تاکید میکند:
هویت محدودههای باستانی نباید فاش شود؛ زیرا
این قبیل محدودهها مانند نقشــههای گنج برای
کشورمان هستند و افراد به ویژه رسانهها باید نسبت
به حفظ هویت آنها احساس مسئولیت کنند .تا
زمانی که مجوزی از سوی میراث فرهنگی کشور

«بهـروز افخمی» ایـن روزها یکـی از پرتکرارترین
نامهـا در حـوزه تلویزیـون اسـت .او پـس از آنکـه
بـرای اجـرای یـک برنامـه اسـتعدادیابی ،عطای
حضور در برنامه سـینمایی «هفـت» را به لقایش
بخشـید ،حال به سـراغ مسـتندی تاریخـی رفته
اسـت .افخمـی درباره ایـن مسـتند و رونـدی که
در آن دنبـال میکنـد ،گفـت :ایـن مسـتند کـه
«تاریخ ایران پس از مشـروطه» نـام دارد به روایت
رویدادهای تاریـخ ایـران در عصر قاجـار و پهلوی
پرداختـه و در ایـن بـاره بـا چهرههـای مختلفـی
چون «ماشـااله آجودانی» ،تاریخدان و پژوهشگر و
«صادقزیبـاکالم» گفتوگو میکنیـم .حال باید
دید که این هنرمند کـه اخیرا با اظهارنظـر درباره
«صـادق هدایت» خبرسـاز شـده بـود ،در پـروژه
جدیدی کـه برعهده گرفته اسـت چـه رویکردی
را دنبـال خواهـد کرد.

سینمای ایران

فیلمبرداری «پاگچی» به پایان
رسید
فیلمبرداری فیلم داستانی «پاگچی»
به کارگردانی «محمد باقر زنگنه» و
تهیه کنندگی داوود عبدی و محمد
باقر زنگنه در لوکیشنی واقع در
ماهدشت استان البرز به پایان رسید.
داستان این فیلم  درباره مردی است
که برای خرج عمل همسرش ،به
همراه دختر خود دست به سرقت
اتومبیل میزند و در جریان یکی از
این سرقتها به محموله عتیقهای
برخورد میکند.

کشف یک شهر مدفون شده


بهروز افخمی با مستندی تاریخی
به تلویزیون میآید

صادر نشود ،حق عملیاتهای باستانشناسی در
هیچ محلی داده نمیشــود .لذا هر گونه کاوش در
این مناطق جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی
دارد .هر گونه کاوش در این قبیل محوطهها حتی
در درون منزل شخصی افراد نیز بدون مجوز میراث
فرهنگی جرم تلقی میشــود ،متخلفــان در این
رابطه با مجازاتهای شدید و طوالنی مدت مواجه
خواهند شد.
«لیال رنجبر» مدیر میراث فرهنگی شهرســتان
بافق نیز در همین رابطه ،از برگزاری نشســتی با
حضور فرماندار این شهرســتان خبــر داد :هفته
گذشته جلسهای پیرامون رسیدگی به این موضوع
برگزار و این محــدوده به عنوان یکــی از مناطق
چهارگانه باستانشناسی مطرح شد تا پیگیریهای
باستانشناسی آن در دستور کار قرار گیرد .تعدد
مناطق باستانی ایران ،عامل پیشروی کند عملیات
شناسایی و کاوش این منطقه است .ایران ،کشوری
غنی از مناطق باستانشناسی است؛ ولی دارای تنها
یک دستگاه ژئوفیزیک مســتقر در منطقه تخت
جمشید است و دستگاه مذکور نیز به دلیل بزرگی
به راحتی قابل جابهجایی نیســت .شــهر بافق در
حالحاضر در نوبت کاوشهای باستانشناسی قرار
گرفته و تا آن زمان ،بررسی و تعیین محدوده این
شهر تاریخی ،حصارکشی و محافظت از این محل
در اولویت برنامههای میراث فرهنگی قرار دارد .

فیلـم سـینمایی «کولکاپیـس» بـه کارگردانی و
تهیـه کنندگـی «کامبوزیـا پرتـوی» کـه مدتـی
اسـت پروانه سـاخت آن صادر شـده اسـت و قرار
بود یکی از گزینههای راهیابی به سـی و هفتمین
جشنواره ملی فجر باشـد ،به دلیل تاخیر در تولید
فیلم از حضور در جشـنواره فجر بازماند و برخالف
سال گذشـته ،کامپوزیا پرتوی در جشـنواره فجر
حضـور نخواهد داشـت.
ایـن فیلم سـینمایی که قـرار بـود از شـهریور ماه
فیلمبـرداری آن در لوکیشـنهای الهیجـان و
لنگرود آغـاز شـود ،در ارتباط با مناسـبات زندگی
جوانان شهرستانی در شـمال کشور است و فضای
آن بـا فیلـم «کامیـون» سـاخته قبلـی کامپوزیا
پرتوی که سـال گذشته در جشـنواره فجر حضور
داشـت متفـاوت اسـت« .آب چلیـک» نـام پرنده
ای اسـت کـه در همه جـای دنیـا وجـود دارد و به
ایـن پرنـده در اصطلاح شـمالی «کولکاپیـس»
میگوینـد .مفهوم عمومـی این واژه هـم به معنی
زبـر و زرنـگ و سـرخوش اسـت؛ نـام  ایـن فیلـم
هـم برگرفتـه از نـام ایـن پرنـده اسـت .پرتـوی
درحالحاضـر فیلـم سـینمایی «کامیـون» را
کـه در سـی وششـمین جشـنواره ملـی فجـر به
نمایش درآمد آماده پخـش دارد کـه از دی ماه در
سـینماهای کشـور اکران خواهدشـد.

سه بازیگر جدید به
«دنگ و فنگ روزگار» پیوستند

تصویربـرداری مجموعه «دنـگ و فنـگ روزگار»
بـا اضافـه شـدن بیـژن بنفشـهخواه ،نیمـا
شاهرخشـاهی و سـوگل طهماسـبی در مرکـز
توانبخشـی عمـل ،بـه کار خـود ادامه مـی دهد.
بیـش از ۱۵درصـد از تصویربـرداری مجموعـه
طنـز «دنـگ و فنـگ روزگار» بـه کارگردانـی
«جـواد مزدآبـادی» و تهیـه کنندگـی «امیـر
طالبیکاشـانی» ،بـه اتمـام رسـیده و تیـم تولید
مجموعه به صـورت شـبانهروزی مشـغول ضبط
سـکانسهای مربـوط بهبیمارسـتان هسـتند.
تصویربـرداری ایـن مجموعه پـر بازیگر ،آبـان ماه
در تهـران کلید خـورد و گفته میشـود در بیش از
 ۷۰لوکیشـن در تهران ادامه یابد  .داسـتان «دنگ
و فنـگ روزگار» ،بـه ارتبـاط دو دوسـت بـا بـازی
س گرجسـتانی برمی گردد.
محمد نادری و سیرو 
این دو دوسـت ،طی شـراکتی دچار مشـکلهایی
می شـوند کـه ناچـار هسـتند طـی سـالها این
مشـکلها را پنهان کننـد .همین مسـئله موجب
رقم خـوردن اتفاقهـای مختلـف طنز میشـود.

