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کامبیز درمبخش در گفتگو با صبا

اخبار کوتاه

نشان شوالیه یک سال دیر رسید

کامبیــز در مبخش از
پیشکســوتان عرصــه
کاریکاتور ایران اســت
و بســیاری از آثار او به
موزههــای معتبــر دنیا
راه پیدا کرده اســت .این
هنرمند که هفته گذشته
یکی از آثــارش در حراج
بونامز لندن به قیمت  1هزار و صد و بیست و پنج پوند
چکش خورد ،فردا از سوی دولت فرانسه نشان شوالیه
دریافت میکند .به همین بهانه بــا درمبخش گپ
کوتاهی داشتیم که در ادامه میخوانید.

همکاری ساالر عقیلی و کیوان ساکت در یک اثر

آلبوم«یکخانهپرزمستان»باصدایپورعطاییمنتشرمیشود

آلبوم «یک خانه پر زمستان» با صدای
ســاالر عقیلی و آهنگســازی کیوان
ساکت منتشر میشود.
این آلبوم بعد از ایام محرم و صفر روانه
بازار موسیقی میشود و  12قطعه دارد
که در قطعه «یک خانه پر زمســتان»
از صدای زندهیاد غالمعلی پورعطایی
استفاده شده است .قطعات این آلبوم
توسط کیوان ساکت در دستگاه نوا ،اصفهان ،دشتی و شــور بر اشعاری از فریدون
مشیری و موالنا ساخته شده است .در این اثر موسیقایی ،سیاوش ظهیرالدینی ،علی
جعفری پویان ،فرشید حفظیپور ،بهنام ابوالقاسم به عنوان نوازنده حضور دارند.
عکس:عماد دولتی

نمایش نقاشیهای کیانا عبدالهخانی

«پرندهها به پرواز در میآیند» در گالری عقیلی

آثار کیانا عبدالهخانی در نمایشگاهی
به نــام «به امیــد رهایــی همچو
پرندگان» جمعــه دوم آبانماه در
نگارخانه عقیلی به نمایش درآمد.
آثار نقاشی کیانا عبدالهخانی ،برای
اولین بار در ایران به نمایش درآمده
است .در این نمایشگاه ،عبدالهخانی
که سا لها در کشــورهای آسیای
جنوبی شرقی و به خصوص هند زندگی کرده و در این کشورها نمایشگاههای متعدد
برگزار کرده و هنرمندی مطرحی در هند به شمار میآید ،نقاشیهایش را به ایران
آورده و به نمایش گذاشته است .کوچ پرندگان-رقص و پروازشان در آسمان ،حس
رهایی و آزادیشان در پهنه دشت نیلی آسمان موضوع آثار این هنرمند در  14تابلو
است که در گالری عقیلی به نمایش گذاشته شده است .نمایشگاه نقاشیهای کیانا
عبدالهخانی تا دوازدهــم این ماه در گالری عقیلی واقع در شــهرک غرب ،خیابان
سیمای ایران ،روبهروی بیمارســتان الله ،خیابان پنجم ،گذر فروردین ،پالک 12
دایر خواهد بود.

چهارمین آلبوم مهدی وجدانی منتشر میشود

«جایی برای ابدیت» در راه است

آلبوم جدید مهدی وجدانی با عنوان
«جایی برای ابدیت» به زودی روانه
بازار موسیقی میشود.
مهدی وجدانی آهنگســاز و رهبر
ارکســتر نوای صلح ،آلبوم «جایی
برای ابدیت» کــه مراحل میکس و
مســترینگ آن را در امریــکا انجام
داده ،منتشر خواهد کرد .این آلبوم
شامل  9قطعه است و نام بعضی از قطعات ،آنجایی برای ابدیت ،نشانی ،سولو کمانچه
و کوزه ،به تماشای مهتاب ،روایت ناتمام و ...است .در این اثر از سازهای پیانو ،ویوال،
کوارتت زهی ،کمانچه ،کوزه ،فلوت و ...استفاده شده است .تمامی قطعات این آلبوم
به صورت دوئت ،تریو و کوارتت اجرا و در استودیوی دیلمان و پاپ تهیه و ضبط شده
است .در این اثر داوود منادی ،پژمان مالکی ،چکاد فشارکی ،مهسا علیپور ،ویدا سران،
زهرا یکانی ،لیدا باقری ،فرناز ســاجدی ،علی بینیاز و ...به عنوان نوازنده با وجدانی
همکاری داشتهاند.

با پیشگفتاری از پیتر بروک

کتاب«تئاتروسینمایآربیاُوانسیان»منتشرشد

کتاب دو جلدی «تئاتر و ســینمای
آربی اُوانســیان از ورای نوشتهها،
گفتگوها و عکسها» با پیشگفتار
پیتر بروک توســط انتشارات روزنه
منتشر شد.
این کتاب هزار صفحهای حاصل یک
دهه پژوهش ،گــردآوری و تدوین
مجید لشکری اســت که از طریق
رویارویی گفتهها ،نوشتهها و عکسهای گردآوری شده و همچنین مطالب تاریخی
بهجا مانده ،به تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان میپردازد .جلد اول شامل رویدادنگاری
زندگی و فعالیتهای هنری-فرهنگی اوست و همچنین از طریق گفتگوی مؤلف با
آربی اُوانسیان ،بازیگران و همکارانش و نوشتههای آنها و گفتههای صاحبنظران،
کارهای تئاتری و سینمایی این هنرمند بررسی شده است .در جلد دوم نمونههایی
از نوشتهها و گفتگوهای آربی اُوانسیان و همچنین نمونههایی از نقدها و نظرهای
مندرج در مطبوعات دربار ه کارهای وی گردآوری و تدوین شــده است .این جلد با
پیشگفتاری از آربی اُوانسیان و فهرست کاملی از مطالب چاپ شده به زبان فارسی
و فهرستهایی دیگری در ارتباط با کار این هنرمند پایان مییابد.
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اولین
روزنامه مستقل
فرهنگ و هنر

عکسنوشت

زنگ مدرسه 164ساله ایران «دارالفنون» ،عصر پنجشنبه پس از  40سال دوباره به صدا درآمد و برخی از دانشآموزان چهار دهه
پیش این مدرسه دورهم جمع شدند تا روزی خاطرهانگیز را رقم بزنند .این روزها «دارالفنون» در حال بازسازی است تا به عنوان
موزه تعلیم و تربیت به بهرهبرداری برسد.

اختتامیه اولین جشنواره تئاتر معلولین استان تهران برگزار شد

همتی :هنرمندان تئاتر نشان دادند معلولیت محرومیت نیست
محمدحسینهمتیدبیرنخستینجشنوارهتئاترمعلولیندر
اختتامیه این جشنواره گفت :هنرمندان تئاتر نشان دادند که
معلولیتمحرومیتنیست.
اولین جشنواره تئاتر معلولین استان تهران به همت سازمان
بهزیستی استان تهران و همکاری بهزیستی شهرستان ری در
فرهنگسرای بهمن برگزار و پنجشنبه اول آبان به کارگردانی
عباس اقسامی و مجریگری نیما کرمی در سالن سوره حوزه
هنری به پایان رسید.
این برنامه با آیاتی از قرآن مجید آغاز شد و سپس نیما کریمی از
سازمانبهزیستیواهالیرسانهجهتپوششخبریوحمایت
از این برنامه تشکر کرد .او همچنین مدالآوری معلولین عزیز
را در مسابقات پارالمپیک آسیایی به حاضران تبریک گفت.
در ادامه اجرای برنامه موزیک زندهای در مدح حضرت علی(ع)
اجرا شد ،سپس دکتر محمدحســین همتی دبیر جشنواره
دعوت به سخنرانی شد .وی در رابطه با معلوالن گفت :معلولین
چشم و چراغ بهزیستی و آنها مایه افتخار جامعه هستند .وی
در ادامه ،هدف بهزیستی از برگزاری جشنواره را شناخت قشر
معلولین و احقاق حقوق این عزیزان در جامعه عنوان کرد .او
همچنین اضافه کرد :این جشنواره به ارائه توانمندی ،هنرهای
درونی و ذاتی افراد کمک میکند .او از دیدگاه اشتباه جامعه
نسبت به افراد کمتوان انتقاد کرد و گفت :هدف این جشنواره
تغییر این نگاه نادرست است .به نظر من معلوالن قهرمانهای
ملی هستند و این افراد ثابت کردند که معلولیت محرومیت
نیست .بعد از اتمام سخنان دکتر همتی ،نمایهای از تئاترهای
شرکتکننده در جشنواره پخش شد .بعد از نمایش کلیپ،
دکتر اصغر کرمی معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران

راکتی» جایزه دوم را از آن امیر کریمی کرد.
در بخش بازیگــری ،هیئت داوران جایزه خــود را در بخش
نابینایان به سیدمحمد رضوی برای بازی در نمایش «عاشق
پوشــالی» و در بخــش معلولیتهای جســمی حرکتی
به احمد مطوری بــرای بازی در نمایش «مــوش بال و گربه
ناقال» تقدیم کرد .همچنین ایــن جایزه در بخش معلولیت
ذهنی به طور دســتهجمعی و بــدون اولویت بــه بازیگران
ن کمان» و
نمایشهای «آشپزخانه جادویی»« ،لبخند رنگی 
«پیشگوییهای بوجانگای دم راکتی» اهدا شد.
به عالوه در این بخش به طور گروهــی از بازیگران ک م توان
ذهنی و جسمی نمایش «شاید تو فرشته باشی» و بازیگران
کمتوان جسمی نمایش «آنسوی عشق» ،ساغر فالح و ناظر
صادقی ،تقدیر به عمل آمد .در بخش نمایشنامه (متن) هیئت
داوران جایزه خود را بدون اولویت به رضا بختیاری برای نگارش
نمایشنامه نمایش «سفر به شیراز» و نسرین اسدی و مرجان
محمدپور برای نمایش «آشپزخانه جادویی» اهدا کرد.
در بخش کارگردانی صحنه جایزه ســوم به نمایش «سفر به
شــیراز» به کارگردانی رضا بختیاری ،جایزه دوم به نمایش
«لبخند رنگینکمان» به کارگردانی شاهین کهن و جایزه اول
بهنمایش«آشپزخانهجادویی»بهکارگردانیمرجانمحمدپور
اهداشد .هیئتداوراندربخشنمایشخیابانیجایزهبازیگری
مرد را به داود مشایخی برای نمایش «پیروزی اراده» و جایزه
بازیگری زن را به پریسا رضوینســب برای بازی در نمایش
«پایان راه» اهدا کرد .در این بخش ،هیئت داوران نمایش «یک
روز با معلول» را به عنوان نمایش برگزیده به کارگردانی مرتضی
مالکیزاده اعالم کرد.

برایسخنرانیرویصحنهآمد.اودرصحبتهایشازمسئوالن
تشکر و این مسئله را خاطرنشان کرد که هرجا که زمانی برای
ابراز هنر به وجود آید ،آموزشــگاهی برای همدلی و مهربانی
است،درحقیقت موفقیتبهزیستیبهخاطرهمین محبتها
ومهربانیهاست .محمدپنجعلیبازیکنسابقتیمپرسپولیس
و بیژن ذوالفقار نسب مربی سابق تیم ملی فوتبال از مهمانان
حاضر در برنامه بودند که به همراه دکتر محمود فتحالهی و
دکتر شیرین بزرگمهر و رضا مهدیزاده و دکتر محمدحسین
همتی جوایز را به نفرات برتر هر رشته اهدا کردند .در بخش
موسیقی،شهرامخداییبرایموسیقیمتننمایش«مسافران
شیراز» لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد .جایزه
بهترین طراحی لباس به خانم فیروزه شریعتی برای نمایش
«پیشگوییهای بوجانگای دم راکتی» رسید که با تشویق زیاد
اعضای گروه و مردم همراه بود .همچنین رتبه نخست طراحی
صحنه را شاهین کهن برای نمایش «لبخند رنگین کمان» به
خود اختصاص داد و نمایش «پیشگوییهای بوجانگای دم

جدول فروش فیلمهای ایرانی در تهران و شهرستانها (تا جمعه 2آبان)

نام فيلم

تهیهکننده

نام کارگردان

آرایش غلیظ

سعید سعدی -سعید ملکان

آتشبس2

محمد نیکبین

تهمینهمیالنی

خانوم

امیرسیدزاده  -تینا پاکروان

تینا پاکروان

خوابزدهها
شهرموشها 2
ساکن طبقه وسط

رحمانسیفیآزاد

منیژهحکمت-علیسرتیپی
امیر سماواتی

تاريخ اکران هفته نمايش

روز نمايش

منبع  :سینما تیکت

فروش کل (تومان)

حمید نعمتاله  26شهریور

5

 26شهریور

5

32

 26شهریور

5

32

343,225,000

فریدون جیرانی  26شهریور

5

32

921,755,000

مرضیه برومند
شهاب حسینی

آبان به کام سینما نبود

فروش میلیاردی فیلمها شکسته شد
هفته آخر مهرماه با توجه به اینکه فیلمهای روی پرده هفتههای چهارم و بیشتر را تجربه
میکردند .این هفته با رکورد قابل مالحظهای در زمینه فروش روبهرو شدند .این مسئله در
حدیبودکهسقفبیشازیکمیلیاردیفروشدرچندهفتهگذشتهشکستهشدوفروش
کل فیلمهای در هفتهای که گذشت به یک میلیارد تومان نرسید.
این هفته همچنان «شهر موشها »2در فروش هفتگی 360هزار 785هزار تومانی دست

 5شهریور
23مهر

7
1

32

829,061,000
2,735,092,000

46
10

8,170,959,000
129,801,000

یافت تا رکورد فروش خود را به باالی  8میلیارد تومان برساند« .آتش بس »2هم همگام
با «شهر موشها» طی هفته گذشته  345هزار تومان فروش کرد و در مجموع فروش 2
میلیارد و هفتصد میلیونی را برای خود رقم زد.
«آرایش غلیظ» حمید نعمتاله نیز طی هفته گذشته فروش  100میلیونی داشت و رقم
کل فروش خود را به 800میلیون رساند« .خوابزدهها» فریدون جیرانی نیز با فروش95
میلیونی رقم کل فروش خود را به 900میلیون ارتقا داد« .خانوم» اولین ساخته تینا پاکروان
نیز طی هفته گذشته  50میلیون فروش داشت و توانست رقم کل فروش خود را به 343
میلیونبرساند.فیلم«ساکنطبقهوسط»شهابحسینینیزدرهفتهنخستخودتوانست
فروشی 130میلیونی داشته باشد تا همچنان امیدوار به روزهای آینده باشد.

قرار است فردا شما هم به جمع هنرمندان شوالیه
ایرانی بپیوندید؟

یک سال پیش که کتاب مجموعهای از کاریکاتورهای من با
عنوان «دنیا خانه من است» از سوی ناشری فرانسوی منتشر
و رونمایی شــد ،به من خبر دادند که قرار است جایزه نشان
شوالیه ملی لیاقت به من اعطا شــود و اکنون نیز به من خبر
دادند که فردا یکشنبه مراسم اهدا در سفارت فرانسه برگزار
میشود.
این نشــان قب ً
ال در عرصه هنرهای تجسمی اهدا
نشده است؟

بله ،من اولین کسی هستم که در هنرهای تجسمی در ایران
این نشان را میگیرم .پیش از من در سینما ،ادبیات و موسیقی
این نشان به هنرمندان این رشتهها داده شده بود ولی هیچگاه
این نشان به هنرمندان تجســمی ایرانی اعطا نشده بود .این
نشــان در عرصه علوم و هنر اهدا میشــود که جزو بهترین
نشانهای هنری فرانسه است که از جانب وزیر فرهنگ و هنر
فرانسه تأیید میشود.
کتاب «دنیا خانه من است» شــامل کدام دست از
آثارتان است؟

سال گذشته من سومین نمایشگاه کاریکاتورهایم را در گالری
«نیکالس فالمل» در فرانسه برگزار کردم و همان زمان کتاب
«دنیا خانه من است» هم از سوی انتشارات الفن که یکی از
معتبرترین ناشران فرانســوی است ،رونمایی شد .این کتاب
دربرگیرنده برگزیده کاریکاتورهای من در  35سال گذشته
است و تمام کاریکاتورهای این مجموعه سیاه و سفید هستند.
کاریکاتورهای این مجموعه همه مضمونی سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی دارند و تم مشــترک تمام آثار ،انســان ،دوستی،
انسانیت ،تبعیض نژادی ،فقر و گرسنگی است .این کتاب با
قیمت  18یورو و با تیراژ  18هزار نســخه در قطع  24در 18
منتشر شده است .این کتاب به زبان فرانسه منتشر شد و در
این کتاب اشعاری از فریدون مشــیری ،محمدرضا شفیعی
کدکنی و مینو مشیری هم منتشر شده و ناشر قصد دارد که
این کتاب را به سایر زبانها منتشر کند.
آیا انتخاب شعر هم توسط شما انجام شد؟

من به دلیل احترامی که برای تمام شاعران قائل هستم ،اما
هیچ عالقهای ندارم که متن در کنار کاریکاتور قرار دهم .چرا
که معتقدم کاریکاتور باید خودش رسا و گویا باشد ،اما چون
ناشر چنین تصمیمی گرفت ،کاری از دست من برنمیآمد.
قصد ندارید این کتاب را به فارسی نیز منتشر کنید؟

چون من تمام حقوق این کتاب را واگذار کردهام اگر ناشــر
ایرانی قصد داشته باشــد این کتاب را منتشر کند باید حق
انتشار آن را از ناشر فرانسوی خریداری کند .البته نخستین
کتاب کاریکاتور من هم با عنوان «کامبیز» در سال  1985در
میالن منتشر و این کتاب در همان سال بهترین کتاب سال
ایتالیا شد و این کتاب هم در ایران منتشر نشده است.
این روزها مشغول چه کارهایی هستید؟

من اردیبهشت نمایشگاهی در گالری ساربان برگزار کردم با
عنوان «داستانهای دیدنی »3که با اقبال خوبی روبهرو شد
و قصد دارم که در ماههای آینده نیز نمایشگاه دیگری برگزار
کنم .چندی پیــش در زمان جنگ غزه آثــاری را با موضوع
مظلومیت مردم و کودکان غزه کار کردم که اگر فرصتی فراهم
شود قصد دارم نمایشگاهی از این آثار برپا کنم.
وضعیت هنر کاریکاتور را در کشور چگونه ارزیابی
میکنید؟

هنــر کاریکاتــور در جامعه ایرانــی از مقبولیــت باالیی
برخوردار اســت .این مســئله را از این جهت میگویم که
سالهاســت در این عرصه کار کردهام .من بیش از هفتاد
ســال دارم و امروز جوانانی را میبینم کــه زمانی که من
مشغول فعالیت بودم هنوز به دنیا نیامده بودند ،ولی وقتی
در نمایشگاههایی که دارم حضور پیدا میکنند به گونهای
در مورد آثار و ســابقه من حرف میزنند که انگار هم سن
و ســال من هســتند و همواره جریان هنری من را دنبال
کردهاند .این نشــان میدهد کاریکاتور در جامعه مقبول
است که این عالقه را ایجاد کرده است.

