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در صفحه شخصی این هنرمند منتشر شد

رحمانیان :هوموریباس را
از دست ندهید!

محمد رحمانیــان که این
روزها سرگرم تمرین و آماده
سازی برای اجرای نمایش
«ترانههای محلی» اســت،
در صفحــه شــخصیاش،
فیســبوک ،از خوانندگان
خواسته اســت تا تماشای
نمایــش «هوموریباس» را
از دست ندهند ،این نمایش
به کارگردانی یاسر خاسب و
در تاالر حافظ بنیاد رودکی
اجرا میشود .این کارگردان با ســابقه تئاتر در پیام خود اینگونه
نوشته است« :تجربه تماشــای نمایش «هوموریباس»  -کاری از
یاسر خاسب -را از دســت ندهید .بخش مغفول مانده نمایش ما
که حاال به یُمن حضور پدیدههایی چون یاســر و مهدی ساکی و
ایده ابوطالبی و گروه بدن دیوانه کم کم دارد چون ققنوسی از دل
خاکستر این سالها سربلند میکند » .رحمانیان در پایان تأکید
میکند« :طراحی درخشان ،اجرایی جسورانه و بی نقص ،استفاده
از زبان بدن به مثاب ه راوی ،موســیقی کاربردی و استفاد ه مناسب
از ابزار مکانیکی بخشی از ویژگیهای این نمایش تماشایی است.
 » . .گفتنی اســت ترانههای محلی قرار است از  7مرداد در سالن
اصلی تئاتر شهر به کارگردانی محمد رحمانیان روی صحنه رود
و نمايش «هوموريباس» نیز تا  31تیر به اجرای خود ادامه خواهد
داد ،این نمایش بر مبنــاي روح و انرژي با هــدف تصوير جهان
ناشناختهاي از انسان و بر اســاس يک داستان اسطورهاي توسط
گروه بينالمللي بدن ديوانه در تاالر حافظ به روي صحنه ميرود
که به لحاظ اجرايي در تاريخ تئاترايران کمنظير است.اين نمايش
کاري از گروه بينالمللي «بدن ديوانه» است که با نگاهي متفاوت
به روح ،ذهن ،جسم خالق و پر انرژي و بدن انسان معاصر به عنوان
يک اتفاق و تجربهاي نو در عرصه هنرهاي نمايشيايران ،در جهان
رو به حرکت است.اين گروه ترکيبي حرفهاي از هنرهاي گوناگون
همچون (نمايشي ،رزمي ،موسيقي ،تجســميو  )....است که در
حوزه تئاتر فيزيکال و مايم معاصر با انسانهاي هر فرهنگ و زبان
و مليتي در اقصي نقاط جهــان ارتباط برقرار ميکند .هدف گروه
تئاتر «بدن ديوانه» کشف حلقه گمشده دنياي روح و جسم انسان
است ،که دراين اجرا به نکات کليدي؛ خدا ،انسان ،طبيعت ،انرژي،
آدرنالين ،روح آزاد و...اشاره ميشود .همچنین مهدي سالي ،امير
اميري ،علي اصغري قجري ،عليرضا شريفي ،محمدرضا شريفي،
سپيده صيفوري ،پروين سلجوقي ،ندا خليق ،ساغر صباحي ،آناهيتا
هوشان ،پرديس زارع ،مريم شجاعي ،خاتون فالح و مرضيه موسوي
ديگر از جمله بازیگرانی هســتند که در «هوموریباس» به ایفای
نقش میپردازند و از دیگر عوامل این نمایش میتوان به «بامداد
افشار» آهنگساز« ،مالني آوانســيان» و «آرش والي نژاد» اجراي
موسيقي« ،شب بو برکند» طراحي و ســاخت مجسمه« ،شيما
مير حميدي» طراح لباس و آکسسوار« ،رضا حيدري» طراح نور،
«احمد نگهبان» طراح گريم« ،حسينايرجي» دستيار کارگردان
و برنامهريز و «سيامک شريفان» مشاور طراحياشاره کرد .نمایش
هوموریباس هرشب ســاعت  21:30به مدت  40دقیقه در تاالر
حافظ اجرا میشود.

پل مازورسکی در حال صحبت با جیلکلیبورگ در پشت صحن ه فیلم زن مجرد است تا یکی از بهترین و جسورانهترین فیلمهایش را بسازد.
مازورسکی  84ساله هفته پیش درگذشت و این عکس که در سال  1978گرفته شده او را در سن 48سالگی نشان میدهد

روز
هفته نمايش
نمايش

فروش جمعه

فروش کل (تومان)

نام فيلم

تهیهکننده

نام کارگردان

تاريخ اکران

55

8,000,000

1,191,000,000

پنج ستاره

امیر سماواتی

مهشیدافشارزاده

 17اردیبهشت

9

8,000,000

556,000,000

متروپل
زندگیمشترکآقای
محمودیوبانو
اشباح

مسعود کیمیایی

مسعودکیمیایی

 24اردیبهشت

8

48

460,000,000

مهدی داوری

روحا ...حجازی

 7خرداد

6

33

10,000,000

جهانگیر کوثری

داریوش مهرجویی

 24اردیبهشت

9

48

4,000,000

334,000,000

ردکارپت

 50قدم آخر

احمد احمدی
سعید سعدی

رضا عطاران

کیومرث پوراحمد

 4تیر

 15خرداد

2

5

9

26

55/000,000
4,000,000

359,000,000

دربست آزادی

سید محمد قاضی

مهرشاد کارخانی

 29خرداد

3

14

2,000,000

46,000,000

برف

مهدی رحمانی

مهدی رحمانی

 4تیر

2

9

12,000,000

75,000,000

تجریش ناتمام

مهدی داوری

پویا آذربایجانی

 11تیر

1

3

9,000,000

24,000,000

112,000,000

دو نمایش همزمان در پایان سال

در شورای شهر تهران مطرح شد

پیشنهاد مختاباد برای زرینکلک

عبدالحســین مختاباد ،رئیس کمیته هنر شــورای اسالمیشهر
تهران ،در صحبتهای دیروز خود در جلســه این شورا ،به خانه
فروخته شده نورالدین زرینکلک ،پدر انیمیشن ایراناشاره کرد و
خواستار خریداری این ملک توسط شهرداری و تبدیل آن به موزه
انیمیشن ایران شد ،این هنرمند پیش از این در جشن خانه سینما
از مهاجرت پیشکسوت انیمیشن ایران اظهار تأسف کرده بود .صبا
نیز به تازگی آخرین حرفهای زرینکلک ،در ایران را منتشر کرده
که در آن ،هنرمند پیشکسوت انیمیشن ایران گفته بود اگر برای
راهاندازی مدرسه انیمیشن یا موزه انیمیشن از او دعوت شود ،حاضر
است به ایران بازگردد .این هنرمند که دلیل رفتنش را ایزوله شدن
در فضای فرهنگی کشور میدانست با رفتن از ایران ،سعی داشت از
سه کنجه فشارها بر ابراز هنرش خارج شود .رئیس پیشین انجمن
آسیفای ایران که هم اکنون نیز رئیس افتخاری این انجمن باقی
مانده است ،در حال حاضر مشغول ترتیب دادن برنامههایش برای
چاپ کتابهای تازه ،به دست ناشران خارجی است ،کتابهایی
که در ایران هرگز منتشر نشــدهاند .عبدالحسین مختاباد در این
جلسه ،با بیان حمایت شــهرداری از هنرمندانی چون نورالدین
زرینکلک باتوجه به حاشیههای سیاسی به وجود آمده گفت« :ما
در شورای شهر فعالیت سیاسی نمیکنیم و دنبال حاشیههایی از
این دست هم نیستیم .نورالدین زرینکلک که مدتی است از ایران
رفته است ،ملکش را فروخته است که ما در تالش هستیم شرایطی
فراهم شود که شهرداری تهران این ملک را دوباره بخرد و آن را به
موزه انیمیشن تبدیل کند .این کار هم وظیفه اجتماعی و فرهنگی
ماست و ما تنها مسائل حوزه شهری مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر
را انجام میدهیم و ارگان سیاسی نیستیم بلکه تنها نخبگان شهر
تهران را مورد توجه قرار میدهیم » .او همچنین در بخش دیگری
از صحبتهایش ،از تعامل این کمیته با خانههای موسیقی ،تئاتر
و سینما در جهت رفع مشــکالت هنرمندان خبر داده و در مورد
خودکفایی اقتصادی متولیان این حوزهها ،استفاده از فرهنگسراها
و سراهای محله را راهگشا دانسته بود.

توسط پسرش منتشر شد

تصاویر کمتر دیده شده و تازه
از پدر شعر نو

پاییز و زمستان امسال به روایت برهانی مرند
نادر برهانی مرند که در این دوره عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره عروسکی تهران ،مبارک است،
خبر از اجرای دو نمایش تازهاش در پایان ســال جاری خبر داد .البته نمایش «پاییز» پیش از این اجرا
شده بود اما به این اجرا نمایش «زمستان» نیز قرار است برای اولین بار اجرا شود ،این نمایشها به طور
همزمان و در دو سانس پیاپی روی صحنه خواهند رفت .گفتنی است نمایش پاییز که این اجرای دوم آن
پس از ده سال خواهد بود ،با تعمد کارگردان برای تداعی فالش بکی به سال اجرایش ،بدون کوچکترین
تغییری با همان فضا ،شکل و متن اجرا میشود ،البته در اجرای پیشین آن امیر جعفری ،ناهید مسلمی،
ایوب آقاخانی و رؤیا فالحی حضور داشتهاند که برهانی مرند تصمیم دارد دوباره از آنها برای اجرای تازه
دعوت به عمل آورد .همچنین ،نمایش تازه زمستان نیز در واقع ماجراهای  10سال بعد خانوادهای است
که در نمایش «پاییز» مشاهده میشــوند .البته نمایش «زمستان» در مقایسه با «پاییز» دو شخصیت
جدید دارد .گرچه در این نمایش ،ممکن است نمایشنامهنویسی ،فرمت متن و اجرا شکلی تازه بگیرد،
اما به هر حال همان فضا و خانواده را در  10ســال بعد به تصویر میکشد .به گفته برهانی مرند ،این دو
نمایش بهمن و اسفند سال جاری در دو نوبت متوالی در تاالر دکتر ناظرزاده تماشاخان ه ایرانشهر به صحنه
میروند .آخرین کار نادر برهانی مرند که «رؤیای هالیوود» نام داشت در همین تماشاخانه اجرا شده بود.

رضا گلچین عکاس برتر بخش مستند شد

دوساالنه چین به ایران
تعظیم کرد

هشتمین دوره دوساالنه بینالمللی «بشریت:
یادمانهای نوع بشــر» چین در حالی مراسم
اختتامیه خود را پشت ســر گذاشت که رضا

گلچین کوهی ،برترین عکســا بخش مستند
آن شــناخته شــد .در این رقابــت مجموعه
عکسهای «بازار سنتی رشت» از این عکاس
که در سالهای  90و  91ثبت شده بود ،شرکت
داشت که توانست یکی از جوایز هیئت داوران را
دریافت کند .گفتنی است ،این مسابقه با هدف
ثبت آداب سنتی و احیای خرده فرهنگهای
ی جوامع انســانی سراسر جهان بااستفاده
بوم 

از عکس و توجه جهانی به مطالعه ،شناسایی،
نجات و حفظ میــراث فرهنگی در چند بخش
موضوعی برگزار میشود و فقط مجموعه عکس
مســتند میپذیرد .گلچین درباره ویژگی این
مجموعه عکس در گفتگویی با ایسنا میگوید:
«متأسفانه تعریف درستی از مجموعه عکس
در ایران وجود ندارد .یک مجموعه خوب عالوه
بر وحدت باید از نظر زیباییشناسی هم مورد

توجه قرار بگیرد .فکــر میکنم آنچه که باعث
موفقیت مجموعه بازار رشت شد توجه داوران
به همین زیباییشناســی و همچنین به کار
بردن تکنیک حرکــت در تصویر بــود ».این
هنرمند ،متولد  1358است و چند سالی است
که در حوزه عکاســی مستند فعالیت میکند.
این عکاس دارای کارشناسی ارشد عکاسی از
دانشگاه هنر است.

شراگیم یوشیج فرزند نیما یوشیج ،پدر شعر نوی ایران ،عکسهای
تازهای از پدرش را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است ،او
پیش از این نیز عکسهایی را از ابعــاد مختلف زندگی پدرش در
معرض دید عمــوم قرار داده بود که بخشــی از این عکسها را به
همراه عکسهای قدیمی از او میبینیم .نیما یوشــیج ،که شکار
یکی از عالقهمندیهای او بود همیشه در عکسهای شخصیاش
با آنچه در اصطالح به لطافت شاعرانه تعبیر میشود فاصله داشت
و بیشــتر چهره مردی مقتدر و متفکر از او به ثبت رسیده است.
در عکسهایی که شــراگیم از او منتشــر کرده تصویر کودکی او
به همراه نیما نیز دیده میشود .این شــاعر نامی ،در سال 1338
بر اثر ابتال به ذاتالریه از دنیا رفــت و پیکرش در یوش ،زادگاه او،
به خاک سپرده شد .همچنین« ،تعریف و تبصره و یادداشتهای
دیگر»« ،حرفهای همسایه»« ،حکایات و خانواد ه سرباز»« ،شعر
من»« ،مانلی و خان ه ســریویلی»« ،فریادهــای دیگر و عنکبوت
رنگ»« ،قلمانداز»« ،کندوهای شکسته» (شامل پنج قص ه کوتاه)،
«نامههای عاشقانه » و ...از آثار منتشرشد ه نیما هستند.

