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هنرگردیباصبا

از چشم
عکاس

پاییز امسال برگزار میشود

نخستین دوساالنه
عکس ورزشی

نخســتین دوســاالنه
عکس ورزشــی ایران
 17تــا  20مهرمــاه
امسال ،در آکادمیملی
المپیک برپــا خواهد
شد .این دوساالنه که
به عکسهای ورزشی
ایران میپــردازد قرار
است ،به دبیری فریبا
اباذری و از سوی بخش
خصوصی مؤسســه فرهنگی و هنری «شیدنگاران» برگزار شود.
همچنین 2 ،بخش «رویداد ورزشــی» و «خصیصه ورزشــی»
محورهای اصلی آن را تشــکیل میدهند که بــه گفته دبیر این
جشــنواره ،منظور از «رویداد ورزشــی» عکس از یک رخداد و
مسابقه ورزشی اســت که نمایانگر فن و مهارت ورزشی باشد و
«خصیصه ورزشی» نیز به رفتارهایی اطالق میشود که جنبههای
ورزشی در آن هست اما تحت قوانین مشخص و در اماکن رسمی
انجام نمیشود .همچنین ،عالقهمندان میتوانند برای شرکت در
این دوساالنه آثار خود را تا  20مرداد به دبیرخانه آن ارسال کنند
که آثار پذیرفته شده از  17تا  20در نمایشگاهی در آکادمی ملی
المپیک روی دیوار خواهند رفت .گفتنی اســت ،داوری این آثار
برعهده علی قلمسیاه ،اسماعیل عباسی ،سیفا ...صمدیان ،علی
رهبر و نادر داوودی خواهد بود و در طول برگزاری این نمایشگاه،
کارگاههای آموزشی عکاسی ورزشــی در روزها  18و  19مهر با
حضور اســتادان و صاحبنظران برگزار خواهد شد .همچنین ،به
نفرات اول تا سوم این دوساالنه در هر بخش نیز به ترتیب مبلغ 40
میلیون ریال 30 ،میلیون ریال و  15میلیون ریال به همراه مدال
طالیی ،نقرهای و برنزی اهدا خواهد شد که در این رقابت تندیس
دوساالنه تنها به یک اثر خواهد رسید .عالقهمندان میتوانند برای
اطالعات بیشتر به سایت دوساالنه به آدرس www.iranspb.
 comمراجعه کنند.
در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود

نمایش «منهای »2منهای
دیالوگهای فرعی

چپ ،راست ،باال ،پایین...
سام درخشانی جهات را گم کرده است ،پرچم ایران را برعکس میکشد و برای
تکذیب خبر ازدواجش ،دست راســت بیحلقهاش را به جای دست چپ نشان
میدهد .شاید اختالف ســاعت برزیل با ایران باعث شده سام درخشانی جهات
را گم کند.

نام فيلم

تهیهکننده

نام کارگردان

تاريخ اکران

هفته
نمايش

روز نمايش

فروش یکشنبه

فروش کل (تومان)

پنج ستاره

امیر سماواتی

مهشید افشارزاده

 17اردیبهشت

8

51

7,800,000

1,161,300,000

متروپل

مسعود کیمیایی

مسعودکیمیایی

 24اردیبهشت

7

44

3,800,000

531,000,000

زندگی مشترک
آقای محمودی و بانو

مهدی داوری

روحا ...حجازی

 7خرداد

5

29

8,500,000

430,500,000

اشباح

جهانگیر کوثری

8

44

2,000,000

321,500,000

 50قدم آخر

سعید سعدی

4

22

10

1,800,000
1,500,000

90,300,000

28/000,000

134,000,000

3,000,000

19,000,000

داریوش مهرجویی  24اردیبهشت

دربست آزادی

سید محمد قاضی

کیومرث پوراحمد
مهرشاد کارخانی

 15خرداد

 29خرداد

2

ردکارپت

احمد احمدی

رضا عطاران

 4تیر

1

5

برف

مهدی رحمانی

مهدی رحمانی

 4تیر

1

5

33,000,000

برگزاری نمایشگاه مجازی «پرترهها»

نمایش مشاهیر در پرترههای عکاس تئاتر
سالن گوشــه در فرهنگســرای نیاوران ،از  15تیر تا  10مرداد،
صحنه نمایش «منهای  »2نوشته ساموئل بنشتریت به کارگردانی
«مهدی نعمتی» میشــود .این نمایشــنامه که در تمرینهای
اولیه مدت زمانی حدود  120دقیقه داشــته است ،با ویرایش و
بازنویسیهایی طی دو ماه توسط گروه نمایشی آن به  60دقیقه
رسیده اســت .در واقع در متن اصلی شخصیتهای این داستان
پرداختهای بیشتری داشتهاند که در طی ویرایش دو ماهه این
اثر ،کمی کوتاه شدهاند اما هیچ شخصیتی در این نمایش حذف
نشده است و تالش شده تا پیام اصلی نمایش ،تم اصلی و کارکترها
حفظ شود و تنها دیالوگهای فرعی حذف شوند .به گفته نعمتی
کارگردان این اثر نمایشنامه «منهای  »۲امیدی در دل خود دارد
و پیامیرا به مخاطب میدهد که باید تا آخرین لحظه عمر زندگی
کرد و امیدوار بود .داستان این نمایش «منهای  »۲مربوط به دو
پیرمرد است که در بیمارستان بستری ش دهاند .دکتر به آنها خبر
میدهد که یکی از آنها سرطان کلیه و دیگری سرطان ریه دارد و
به همین دلیل بیشتر از دو هفته زنده نمیمانند .آنها تصمیم به
فرار از بیمارستان میگیرند و  . ...گفتنی است در نمایش «منهای
 »2آرش روستاییان ،پیمان محســنی ،میثم محبالهی ،روژینا
ابراهیمی ،محمدحسین تفرشــی ،پرستو علیزاده و ایلیا افشاری
اصل به ایفای نقش میپردازند .این نمایش قرار است ،هر روز به
جز شنبهها ساعت  ۱۸:۳۰در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران
روی صحنهرود.

سومین نمایشــگاه مجازی علی حدادی اصل ،عکاس تئاتر ،با نمایش پرتره
هنرمندان پیشکسوت و سرشناس موسیقی ،سینما ،ادبیات ،تئاتر و هنرهای
تجسمیروی وبســایت این نمایشــگاه قرار گرفت .در این پرترهها میتوان
تصاویری از محمدرضا شــجریان ،اصغر فرهادی ،محمدرضا لطفی و حمید
سمندریان و  ...را مشاهده کرد که پس از دو نمایشــگاه مجازی این هنرمند
با موضوع عکاســی تئاتر ،در معــرض دید قرار گرفتهاند .نمایشــگاه مجازی
«پرترهها» شامل  20عکس سیاه و سفید در قطع کشیده و یا همان پانارومایی
است که از  4سال قبل تاکنون ثبت شده .البته این عکسها از میان  65پرتره
انتخاب شده اســت که عالقهمندان میتوانند برای مشاهده تمام  65عکس

درخواســت خود را به ایمیــل haddadi.portrait@gmail.com
ارسال کنند .این عکسها برای عالقهمندان به صورت قاب شده و اندازه * 20
 30فرستاده میشود .گفتنی است ،هیچ کدام از این شخصیتها مطلع نبودند
که قرار است از آنها عکاسی شود و این تصاویر عموماً در فضای خبری گرفته
شده ،اما ویرایش عکسها به گونهای انجام شــده که بتوان آنها را به عنوان
پرتره ارائه کرد .همچنین ،نمایشگاه مجازی «پرترهها» از اول تیر ماه بر روی
سایت قرار گرفته و به مدت  2ماه ادامه خواهد داشت .عالقهمندان میتوانند
برای خرید آثار به شهر کتاب ابن سینا واقع در شــهرک غرب ،خیابان ایران
زمین نیز مراجعه کنند.

نشرماهیمنتشرکرد

هنرگردی با صبا

گرینگویپیرفوئنتسبرپیشخوان
کتابفروشیها

گرینگوی پیر نوشــت ه
کارلــوس فوئنتــس
دوبــاره روی ویترین
کتا بفروشــیها قرار
میگیرد .نشــر ماهی
به تازگی «گرینگوی
پیــر» اثــر کارلوس
فوئنتــس نویســند ه
مشــهور امریــکای
التیــن را بــه ترجمه
عبدا ...کوثری منتشر
کرد ه اســت .پیش از
ایــن نیز نشــر ماهی
دو اثر کنستانســیا و
زندانــی الس لوماس را به قلــم همین نویســنده و مترجم را
روانه بازار کرده بود .گرینگوی پیر روایت سرگذشــتی خیالی
از نویســندهای به نام آمبروز بییرس امریکایی اســت که در
ســال  1913و در سن  71ســالگی از کشــور خود به مقصد
مکزیک حرکت میکند تا بــه انقالب آن کشــور بپیوندد اما
پس از ورود به مکزیک دیگر کســی ردی از او پیدا نمیکند.
گرینگوی پیر با این جمالت شــروع میشــود« ،اکنون تنها
مینشــیند و به یاد میآرد .بارها و بارها شــبح توماس آرویو،
زن ماه سیما و گرینگوی پیر را میبیند که از پیش پنجر هاش
میگذرند .اما اینان روح نیستند .تنها تمامیگذشته دور خود
را فراخواند هاند ،با این امید که او نیز چنین کند و به ایشــان
بپیونــدد ».از کارلوس فوئنتــس تا به حال بیــش از  15اثر
ترجمهشده است و عبدا ...کوثری شــش اثر از او را به ترجمه
درآوردهاســت .کتاب گرینگوی پیر قب ً
ال در انتشارات طرح نو
به قلم همین مترجم به چاپ رســیدهاست .نشر ماهی رمان
گرینگوی پیــر را در  186صفحه و با قیمــت  12هزار تومان
منتشر کرده است
جدیدترین اثر آرتور پیت

«سرخپوستها»
به بازار نشر رسیدند

عاطفــه پاکبازنیا
اثــر دیگــری از
آرتور پیــت با نام
«سر خپوســتها»
را ترجمه کرد ،این
نمایشــنامه درباره ِ
کشتار دستهجمعی
سر خپوســتهای
امریکایــی و نیــز
تصویر افســانهای
بوفالوبیل قهرمانی
فــداکار و بازیگری
زبردســتاســت،
«سر خپوســتها»
در ســال 1970
نامزد نهایی جایز ه پولیتزر به عنوان بهترین نمایشــنامه سال
بود .عاطفه پاکبازنیا پیش از این سه نمایشنامه «بازجویی نیک
و سه نمایشــنامه دیگر» و«روزی که ابلیس برای تنیس بازی
بیرون آمد» را از همین نویسنده ترجمه کرد ه است.کوپیت تا
به امروز سهبار نامزد جایزه تونی شدهاســت و دوبار تا مرحله
پایانی جایزه پولیتزر رفتهاســت« .اوه پدر بیچاره ،مامان تو را
در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته» از معروفترین
کارهای اوست که در دســت چاپ قرار دارد .از دیگر آثاری که
عاطفه پاکبازنیا ترجمه کردهاست میتوان «بازجویی نیک»،
«فتح اورســت»« ،از میان پنجرههای بــاز برایم آواز بخوان»،
«قهرمان»« ،روزی که ابلیس بــرای تنیس بازی بیرون آمد»،
«موسیقی مجلســی» را نام برد که انتشــارات افراز این آثار را
منتشر نموده است.

عکس خبر دیروز شــهرام کرمی متعلق به شهرام
مکری است؛ بدین وســیله از هر دو بزرگوار پوزش
میطلبیم.

