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با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی

سیدمحمد جواد طاهری مدیر مجموعه تئاترشهر شد

تئاتر

گــروه فرهنگی/مجموعــه تئاتر شــهر تهران
یکــی از مهمتریــن مراکــز تئاتــر کشــور بــه
حســاب میآید که تا امروز میزبــان مدیران
صاحبنامیازجملهدکترعلیرفیعی،مجید
شریف خدایی و حسین پاکدل بوده و دیروز
هم کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا صدور

حکمی سیدمحمدجواد طاهری را بهعنوان
مدیر این مجموعه منصوب کرد .در بخشی
از حکــم نظــری خطــاب بــه طاهــری آمده
است« :مجموعه ماندگار تئاترشهر بهعنوان
یکــی از مهمتریــن مجموعههای نمایشــی
کشــور ،جایــگاه ویــژهای درتولیــد و اجــرای
آثار نمایشــی داشــته و یادگارهــای مانایی از

هنرمنــدی بزرگان تئاتــر این ســرزمین را در
خاطره کهــن خود ثبت کرده اســت .ارتقای
ســاختار اداری ،شفافســازی در ضوابــط
و مقــررات ،ارتبــاط و پاســخگویی بموقــع
مراجعــان در کنــار مدیریــت هوشــمندانه،
ایجاد یک مرکز تئاتر حرفهای کشور و ترسیم
چشــمانداز دقیــق از اجراهــای نمایشــی و

چرا فیلم جدید «شهر گمشده» بر آثار کمیک بوکی ارجحیت دارد

پایان سیوسومین دوره برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

یادآوری گنجهای شیرین و کهن

نمایشگاهمجازی همچنانبازاست

عکس :رضا معطریان /ایران

و همچنیــن ویترینــی مهــم در ارائــه تازههــای
انتشاراتیهای مختلف ،یک جشنواره فرهنگی
هــم بدانیــم .از مصداقهــای آن میتــوان بــه
برپایی غرفهای ویژه سنندج ،هفتمین پایتخت
کتاب کشــورمان اشــاره کرد .با مراجعــه به این
غرفــه امــکان آشــنایی بــا برخــی داشــتههای
فرهنگی ســنندج و از ســویی کارهایی که توسط
آنــان بــرای گســترش کتابخوانــی در این شــهر
شده ،فراهم بود.
در کنــار برپایــی غرفههــای اینچنینــی در
محوطه باز نمایشگاه کتاب ،اجرای برنامههایی
بــرای کودکان در نظر گرفته شــده بــود که از آن
جمله میتــوان به عروســکگردانی و برگزاری
مســابقههای مفــرح اشــاره کــرد .برخــی از این
ویژهبرنامهها با قصه و شــعرخوانی چهرههای
شــاخص ادبیــات همــراه بــود ،مصطفــی
رحماندوســت یکــی از افرادی بــود که در جمع
کودکان و نوجوانان حاضر شــد و بخشهایی از
سرودههای خود را برای آنان خواند.
در ایــن بیــن بــازار برگــزاری جشــن امضــا
بــرای کتابهای مؤسســات نشــر هــم داغ بود،
ایــن مســأله بیــش از همــه در بخــش اســتقرار
ناشــران نوجــوان خودنمایــی میکــرد ،فرهــاد
حســنزاده نویســنده جهانی ادبیات نوجوان و
همچنین ویدا اســامیه مترجم رســمی «جی.
کی.رولینــگ» در کشــورمان از جملــه این افراد
بودند که حضور آنان با استقبال زیادی از سوی
مسنوسال روبهرو شد.
مخاطبان ک 
در غرفههــای ســالن شبســتان کــه بــه آثــار
بزرگســال اختصــاص داشــت ،ناشــران هریک
بنــا بــه فراخــور شــرایط و آثارشــان دســت
بــه برپایــی نشســتها و برنامههــای نقــد و
بررســی زدند .حضــور اتوبوسهای ســیار برای
واکسیناســیون هم یکــی از تمهیداتی بود که در
همراهی مجریــان برگزاری نمایشــگاه کتاب با
سازمانهای مرتبط ،شاهد خدمترسانی آنها
به مردم بودیم.
گفتنی اســت که سیوسومین دوره برگزاری
نمایشــگاه کتاب روز شــنبه برابر با سیویکمین
روز اردیبهشــت مــاه بعــد از  10روز بــه کار خود
خاتمــه داد ،بخــش مجــازی نمایشــگاه امــا تا
ساعت  24دوم خردادماه تمدید شد.

سینمای جهان

گــروه فرهنگی/سیوســومین دوره برگــزاری
نمایشــگاه کتاب تهران به ایســتگاه پایانی خود
رســید ،رویدادی بینالمللی در عرصه نشــر که
امسال بعد از وقفهای دو ساله به همت متولیان
فرهنگی و ناشــران ،میزبانی عالقهمنــدان را از
جایجای کشورمان به عهده داشت.
همانطــور کــه در گزارشهــای روزهــای
گذشــته نیــز آمــده بــود ،دوســتداران کتــاب در
چگونگی برگزاری شــکل نمایشــگاه ایــن دوره
بــا تفاوت مهمــی روبهرو شــدند .کرونــا با همه
سختیهایی که رقم زد بهرهمندیمان از دنیای
تکنولوژی را سرعت بخشید .از همین بابت هم
یوسومین دوره افزون بر بخش حضوری،
در س 
در بخش مجازی هم امکان خرید کتاب فراهم
شد.
اتفاقــی کــه بــه گفته معــاون فرهنگــی وزیر
ارشــاد میتــوان آن را گامــی جــدی در راســتای
برقــراری هــر چه بیشــتر عدالــت فرهنگــی در
کشــورمان دانســت .بــا همراهــی اداره پســت،
کتابهــای خریــداری شــده بــه شــکل رایــگان
ارســال شــده اســت و بقیه نیز بزودی در دست
عالقهمنــدان خواهــد بــود .ایــن اتفاقــی اســت
که ســبب دسترســی ســهلتر عموم هموطنان
به تازههای نشــر شده و امید اســت که با بهبود
سیســتم توزیع کتــاب ،که این هــم از وعدههای
یاســر احمدونــد ،معــاون فرهنگــی دولــت
سیزدهم اســت ،شــاهد بهبود هرچه بیشتر در
این بخش باشیم.
تعطیلــی یــک روز پایتخــت در چهارشــنبه
هفته گذشته بخش حضوری نمایشگاه کتاب را
به تعطیلی کشــاند ،با این حال بخش مجازی
همچنــان برقــرار بــود و مــردم هــر ســاعت از
شبانهروز امکان مراجعه به نشانی الکترونیکی
این رویداد حوزه نشــر و خریــد کتابهای مورد
نظــر خــود را داشــتند .تعطیلــی مذکــور توقــع
تمدیــد زمــان برگــزاری نمایشــگاه حضــوری
را ایجــاد کــرد ،هرچنــد کــه به ســبب ضــرورت
هماهنگی با سازمانهای مختلف میسر نشد .با
این حال بخش مجازی نمایشگاه تا دوم خرداد
تمدید شد.
بیراه نیســت اگر برپایی نمایشــگاه کتاب را
افــزون بــر رویدادی بینالمللی در عرصه نشــر

تشــخص بخشــی بــه تاالرهــای مجموعــه
میتوانــد زمینــه ســاز افزایــش بهــرهوری از
تــوان و امکانات موجود و نیــز ارتقای میزان
رضایتمنــدی هنرمنــدان و مخاطبان شــود.
ضمــن اینکــه تعامل ســازنده بــا مخاطبان
آثار هنری و گســترش دایره تماشاگران تئاتر
بــا هــدف نهایی ارتقــای فرهنگــی جامعه و

رونق بخشــی به هنر نمایش نیز میتواند از
اولویتهای مدیریت این مجموعه باشــد».
ســیدمحمدجواد طاهــری فوقلیســانس
کارگردانی و بازیگری اســت و طی ســالهای
گذشــته بهعنوان مدرس ،کارگردان و بازیگر
تئاتر ،سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت
بــوده و مدیریــت خانــه نمایــش «قــم» و

مدیریــت مؤسســه فرهنگــی هنــری «شــب
نمــای آریــن» را در پرونــده کاری خــود دارد
و اهالــی تئاتــر امیدوارند بعــد از چهرههای
صاحبنامــی کــه پیــش از او در ایــن جایــگاه
بــه تئاتــر ایــران خدمــت کردهانــد ،طاهری
نیــز بتواند حضــوری مؤثــر و کارآمــد در این
مجموعه داشته باشد.

وصال روحانی
خبرنگار

توفیــق فیلمهــای کمیــک بوکی در گیشــهها،
عظیم و غیرقابل انکار است اما تکراری بودن
ســوژهها و کشــیده شــدن آثار مرتبط بــا امثال
بتمن و اســپایدرمن به قســمتهای هشتم
و دهم و گاه فراتر از آن ،حتی دوســتداران این
آثار را نیز دلتنگ کارهایی ساخته است که آنها
هــم حادثهای هســتند ولی الاقــل از ظرایف و
بدایعی بهره میگیرند که در فیلمهای کمیک
اســتریپی و بیش از حد ماشــینی شــده ،کمتر
یافت میشوند.
اگــر « »Romancing the stoneرا کــه در
ســال  1984با بازی مایــکل داگالس و کاتلین
ترنر ساخته شد و حتی چهارگانه ایندیانا جونز
را بــه یــاد آوریــم کــه به نوعــی پــدر فیلمهای
مرتبــط بــا کشــف و تصاحــب گنجهــای کهن
دستکم در  35سال اخیر به حساب میآید،
جای خالی این کارهای ســرگرم کننده و دارای
حــس خــوب اینــک در تقویم ســال و دســتور
کار اســتودیوهای مختلف خالیتــر از هر زمان
بــه نظر میرســد .ایــن خأل به حدی اســت که
بینندگان حتی نسخههای توأم با طنز اینگونه
فیلمهای پرماجرای مبتنی بر کشف ثروتها
و اندوختههای کهــن در غارهای اعصار دور را
که ســهگانه «مومیایی» با بــازی برندان فریزر
در اواخر دهه  1990و دهه  2000نمونهای از آن
بوده است ،بر بدیعترین تصاویر و مدرنترین
فناوریهــای آثــار کمیک بوکی کــه اوج تجلی
آن در چهارگانــه «اونجرز» و نســخههای اخیر
بتمــن و اســپایدرمن بــوده اســت ،ارجــح
میدانند .آنها ترجیح میدهند آثاری را ببینند
که شاید قصهوار و کودکانه و سطحی باشند اما
از آدمهــا و احساســات آنها شــکل میگیرند و
برخالف کمیکبوکها در تســخیر موجودات
قدرتمنــد روبــوتواری نیســتند کــه فقــط در
صورت ظاهر شــبیه به انســانها هســتند و هر
چیز دیگرشــان از افســانههای ابرقهرمانیای
برمیخیزد که اگرچه شــیرین است اما ناقض
روح و ویژگیهای عادی و انسانی است.
ëëتالفیبدکرداریهایروزگار
بــا ایــن مقدمههــا و توصیفهــا اســت که
میتــوان فهمیــد چطور و بــه چه ســبب باید
فیلم جدید «شهر گمشــده» که آن را برادران
«نــی» (آدام و آرون) ســاختهاند ،دیــد و اگــر
همان احساس و رویکرد و نیازی که وصف آن
رفت ،نزد شمار بیشتری از هنردوستان وجود
دارد ،از دیــدن و درک آن احســاس لــذت ولو
کودکانه کرد.
در ایــن فیلــم ســاندرا بــوالک معــروف
و پرســابقه نقــش یــک رماننویــس بــه نــام
لورهتا ســیج را بــازی میکند که پــس از مرگ
همسرش همه اشتیاق نویســندگی و شادابی

پوستر فیلم پرتحرک و پرماجرای «شهر گمشده» که یک بار دیگر موضوع یافتن گنجهای قدیمی را مطرح و از این طریق تجدیدخاطره میکند.

روحــیاش را از دســت داده و پژمــرده شــده
اســت .همســر مرحوم او یک باستانشــناس
بود که به ســبک و ســیاق ایندیانا جونز به کند
و کاو اعصــار دور بود و لورهتا بر این باور اســت
که شــاید چیزهایی خاص را کشف و تصاحب
کــرده و فرصــت ابــراز و افشــای آن را بــرای او
نیافتــه بود .ایــن احتمالهــا و ابهامها و یأس
ناشــی از فقــدان بزرگتریــن رازدار زندگــیاش
(کــه همانا شــوهر فقید وی بــود) لورهتــا را به
مرحلــهای از افســردگی و ناامیــدی رســانده
کــه مصمــم اســت در نســخه بعــدی ســری
کتابهای داستانی و پرطرفدار خود موسوم به
« »Dashکه ســالها آنها را نوشته و روانه بازار
کرده ،مرد ماجراجویی را که نامش به موازات
عنــوان این ســری کتابهــا «دش» اســت ،به
ورطــه مــرگ ســوق بدهــد و از صحنــه خارج
کند تا شــاید از این طریق روح و خاطرش آرام
بگیرد و آن چه را کــه بدکرداریهای روزگار در
حق خویش میانگارد ،تالفی کند.
ëëظهوروناپدیدشدنسریعبرادپیت
سیج به ســختی میتواند یک مرد جوان و
ورزیده به نام آلــن (با بازی چانینگ تاتوم) را
که الگوی او در نوشتن و ترسیم کاراکتر «دش»
در سری کتابهای مرتبط با این کاراکتر بوده،
تحمــل کند و چشــم دیــدن وی را نــدارد ولی
خوشــبختی او در این اســت که آلن به کاراکتر
ارادت دارد و آثــار هنری او را دوســت میدارد
و درنتیجه وقتی آبیگیل یک میلیاردر که دچار
اغتشاشهای فکری و مشکالت روحی است،

سیج را به اسارت میگیرد ،برای نجات او وارد
عمل میشــود .فیرفاکس معتقد است سیج
محلاختفاییکگنجکهنوبسیارگرانقیمت
به نــام تاج آفتــاب که در یکــی از کتابهایش
وصــف آن را آورده ،میدانــد و درنتیجه وی را
به زور به جزیره متروکه و دورافتادهای میبرد
کــه این گنج به گمــان وی در آنجا قــرار دارد و
از ســیج میخواهد که در گشــتن ایــن محل و
کشف گنج به او کمک کند .آلن برای ردگیری
ســیج و فیرفاکس از یک ملوان زبده قدیمی و
دوست قدیمیاش به نام جک ترینر (با بازی
برادپیت) کمک میگیرد و هنگامی که این دو
نفــر ســیج را از چنگ فیرفاکــس درمیآورند،
سیج به ترنر و شــرایط او عالقهمند میشود و
باز هم به آلن که بواقع طراح اصلی نجات وی
بوده ،بیعالقگی نشــان میدهــد .نکته اینجا
اســت کــه کاراکتر ترنــز فقط یک نقــش کوتاه
و همراهــی کننــده را در ایــن فیلــم دارد و براد
پیت باوجود ســایه انداختن بــر بوالک و تاتوم
در همان مدت اندک حضورش در فیلم فقط
پــس از دو ســکانس و  15دقیقه حضور در این
فیلم (فزونتر از  110دقیقهای) ناپدید و از سیر
اتفاقات خارج میشود.
ëëنوعیموهبت
اینکه فرجام کار ســیج و آلن چه میشود،
اهمیــت زیــادی نــدارد و مهمتــر از آن
حادثهســازی به ســبک فیلمهــای پرماجرای
قدیمــی و حتــی طــی کــردن خــط و خطــوط
فیلمهــای «کمــدی اســکروبال» در «شــهر

ëëمشخصات فیلم
ëëعنوان« :شهر گمشده»
ëëکارگردانها :آدام نی و آرون نی
ëëسناریستها :اورن اوزیل ،دانا فاکس
و آدام نی
ëëبازیگران :ساندرا بوالک ،چانینگ
تاتوم ،دانییل رادکلیف ،داوین جوی
راندولف ،پتی هریسون ،اسکار نونز و
براد پیت
ëëتهیهکنندگان :ست گوردون و لیزا
گمشــده» و تأســی به این روش کمدی اســت
کــه در دهههــای  1940تــا  1980در هالیــوود
رونــق فراوانــی داشــت ولــی بــا تغییــر ذائقه
بینندگان و حاکمیت یافتن فیلمهای اکشن و
ماورایی و کمیکبوکــی بتدریج از یادها رفت.
«شــهر گمشــده» در جمهــوری دومینیکــن
واقــع در امریــکای مرکــزی و حــوزه دریــای
کارائیــب فیلمبــرداری شــده و تصویربرداری
آن در لوکیشــن واقعــی و جنگلهای حقیقی
صــورت پذیرفتــه و جلــوه های ویــژه در آن در
کمترین ســطح اســت و همیــن نکتــه پس از
ســالها بازآفرینــی محیطهــای طبیعــی بــه
مــدد مدرنتریــن فناوریهــای کامپیوتری در
داخــل اســتودیوها ،یــک نکته جالــب و نوعی
موهبــت بــه حســاب میآیــد ،بخصــوص که
محدودیتهــای برخاســته از کرونــا طــی دو
ســال و نیم تهیهکنندگان فیلمهای سینمایی
را بیــش از پیش بــه داخل اســتودیوها و درون

چیسین
ëëاستودیوهای فورتیس فیلمز و
پارامونت
ëëمدیر فیلمبرداری :جاناتان سال
ëëتدوینگر :کریگ الپرت
ëëموسیقی متن :پینار توپراک
ëëمدت 112 :دقیقه
ëëهزینه تولید 75 :میلیون دالر
ëëمیزان فروش 128 :میلیون دالر (تا
دهه سوم اردیبهشت )1401
اتاقهــای دربســته و دور از شــرایط واقعــی و
هوای آزاد سوق داده و حس و حال طبیعی را
از فیلمها ستانده بود.
ëëچهکسیمحتاجنجاتاست!
«شهر گمشــده» در نهایت فیلمی سرگرم
کننده و لذتبخش اســت که کاله بر سر کسی
نمیگذارد و بخصوص بر فرایند تقابل جذاب
کاراکترهای ســاندرا بوالک و چانینگ تاتوم به
خوبی تمرکز و مانور میکند و در عین ترســیم
تالش آنهــا برای یافتن یک گنــج موهوم این
سؤال عمدهتر و تمسخرآمیز را مطرح میکند
کــه؛ «در ایــن هنــگام چه کســی عامــل نجات
است و چه کســی فرد محتاج نجات ».بوالک
و تاتــوم با بازی کــردن هوشمندانهشــان روی
این ســوژه و گیج نشان دادن در این روند گریز
و نجات ،یافتن پاســخ این سؤال را سختتر و
بــه تبع آن فیلم «شــهر گمشــده» را جذابتر
میکنند.

جشنوارهپویانماییتهرانچگونهبرگزارمیشود؟
گــروه فرهنگی /نشســت خبــری دوازدهمین
جشــنواره بینالمللــی پویانمایــی تهــران
یکشــنبه یکــم خردادمــاه در مرکــز
آفرینشهای فرهنگی هنــری کانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا حضــور
محمدرضــا کریمیصارمــی دبیــر جشــنواره
و مهــدی علیاکبــرزاده ،مدیرعامــل کانــون
برگزار شد .در این نشست جزئیات جشنواره
بینالمللــی پویانمایی تهران بــا اعالم اینکه
فرانســه بیشــترین اثر را در این رویــداد دارد،

دنیای تصویر
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تشریح شد.
ایــن دوره جشــنواره قــرار بــود در اســفند
ســال قبــل برگــزار شــود کــه بهدلیــل کرونــا
و محدودیتهــا بــه هشــتم تــا دوازدهــم
خــرداد موکول شــد اما تأکید براین اســت که
ســیزدهمین دوره در همــان تاریــخ جهانــی
خود برگزار شود.
علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در این نشســت بیان کرد:
«کانون متولی برگزاری این جشنواره است که

با هدف ایجاد ارتباط با مخاطب و همینطور
فرصتــی برای تبــادل تجربــه و ارائــه آخرین
محصــوالت فعالیــت میکنــد .پویانمایی در
دنیــای کنونی نه تنهــا برای کــودکان که برای
بزرگترهــا هم ارزش دارد .شــاید مــا بزرگترها
عالقهمنــد حــس کودکــیای هســتیم کــه در
بزرگســالی ،این فضا به ما میدهد .ما نسلی
هســتیم که بــا ابتداییترین شــکل پویانمایی
بزرگ شــدیم ،اما شما با پیشرفتهترین شکل
پویانمایی رو به رو هستید».

ونســان ونگوگ نخســتینبار آســمان پرستاره
را در «تراس کافه در شــب» به تصویر کشید .در
این نقاشــی مخاطبــان میتوانند آســمان آبی
خیرهکننــدهای را بــا چنــد نقطه زرد درخشــان
از بیــن دو ســاختمان تماشــا کننــد .براســاس
نامههای «ونگوگ» میتوان دریافت« ،تراس
کافه در شب» در ماه سپتامبر سال  ۱۸۸۸خلق
شده است .محققان معتقدند «ونگوگ» این
نقاشــی را در هفدهم و هجدهم این ماه نقاشــی
کرده اســت .با توجه به این اطالعات ،محققان
توانســتند موقعیــت ســتارگان در آن زمــان را
تشــخیص و دریافتند این هنرمند ســتارگان را دقیقاً در همان نقاطی که در آن زمان قرار
داشتند به تصویر کشیده است/.ایسنا
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او ادامــه داد« :پویانمایــی یکــی از
تأثیرگذارتریــن ابزارهــا در تعلیــم و تربیــت
اســت ،مگــر تعلیــم و تربیــت غیــر از ایــن
اســت که ارزشها را به کــودکان منتقل و این
انتقــال را تســهیل کنیــم؟ در دنیــای کنونی و
در نظامهــای بــزرگ تعلیــم و تربیــت روی
پویانمایی حســاب و برنامهریزی میشود .ما
افتخار داریم در دوازدهمین جشنواره با این
دیدگاه کــه پویانمایــی میتوانــد در تعلیم و
تربیت حرفهای زیادی داشته باشد ،برنامه

خــود را ارائهدهیم .این حرفــه در عین حال
کــه یک هنر اســت ،یــک صنعت هم اســت.
در دنیــای کنونــی میشــود روی پویانمایــی
حســاب کرد و حتی از منظر اشــتغالآفرینی
وارد بحث و گفتوگو درباره آن شد .میشود
با پویانمایی شغل ایجاد کرد و کارآفرینی آن
در کل دنیا جایگاه دارد».
بــه گفتــه وی امســال  ۸۴کشــور جهــان
شــرکتکننده هســتند و بیــش از  ۱۲۰۰اثــر به
جشــنواره ارسال شــده و از ایران بیش از ۸۰۰

غالمحسینرضانژاد،نویسنده،در ۸۸سالگی
از دنیا رفت .غالمحســین رضانژاد متخلص
بــه نوشــین ،در کنــار تحصیالت دانشــگاهی،
علوم حوزوی را نیز در محضر استادانی مانند
حاج شیخ محمدعلی حکیم شیرازی ذهبی،
شــیخ محمــد ســنگلجی ،محمود شــهابی و
سیدابوالحســن رفیعی قزوینی فراگرفت .از
آثار او می توان به «حکمتنامه یا شرح کبیر
بر متــن و شــرح و حواشــی منظومه حکمت
مالهادی ســبزواری»« ،حکیم ســبزواری (زندگی ،آثار و فلســفه)»« ،تمهید المبانی»« ،تفســیر
کبیر بر ســوره سبع المثانی»« ،هدایه االمم»« ،شــرح فصوصالحکم ابن عربی» و ...اشاره کرد.
«اصول علم بالغت در زبان فارســی» او در سال  ۱۳۶۸شمســی ،بهعنوان کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شد /.مؤسسه شهر کتاب
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اثــر شــرکت کردهاند .ضمــن اینکــه  ۱۱۰۰اثر،
حایز شــرایط حضــور بوده و از ایــران  ۶۰۰اثر
پذیرفته شده و به مرحله ارزیابی داوران وارد
شده است.
ëëفرانســه بیشــترین شــرکتکننده را در ایــن
رویداد داشته است
علیاکبــرزاده ادامــه داد« :در ایــن رویــداد
هفت گروه داوری حضور داشــته و  ۲۱۰اثر در
ایام جشــنواره اکران خواهد شــد .قــرار براین
است که در حاشــیه این جشنواره  ۲۱نشست

تخصصــی برپا شــود و برخی آثــار بهصورت
ویژه در موزه سینما نمایش داده میشود».
همچنین امســال در ســایت «دیجی کانون»
فرصــت بارگذاری فیلمها برای فیلمســازان
فراهــم شــده و در  ۱۰۰۰مرکز کانــون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان در روز دوازدهم
خرداد از ســاعت  ۹تا  ۱۱یک ســانس نمایش
پویانمایــی از برگزیــدگان  ۲۰ســال گذشــته
پویانمایــی بهصــورت پردهای یا طــرق دیگر
اکران میشوند.

مدیــر مرکــز هنرهای نمایشــی حــوزه هنــری ویژ ه
برنامههــای ایــن مرکــز بــرای چهلمیــن ســالگرد
آزادسازی خرمشــهر را اعالم کرد .به گفته کوروش
زارعــی مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری به
مناســبت چهلمین ســالگرد آزادســازی خرمشهر
ســه برنامه را طراحی کرده اســت کــه دوتای آنها،
ســوم خــرداد در مســجد جامــع خرمشــهر اتفاق
خواهنــد افتــاد و یــک پــروژه بزرگتر هم تیــر ماه یا
در هفتــه دفــاع مقــدس به نتیجــه خواهد رســید.
برنامههایــی همچون «شــهری در آســمان» برای
گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد فتح خرمشــهر،
نقالی با موضوع فتح خرمشهر و اجرای نمایش بزرگ میدانی از جمله برنامههای این
مرکز است /.روابط عمومی حوزه هنری

